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GTSO'ngıreflüzenleıne 
calısmalarınahaslandı
Sosyal Yaşam Merkezi bitişi 
ğinde inşaatı devam eden 
Ticaret ve Sanayi Odası hizmet 
binasının iç mimari tasarımı 
görücüye çıktı. Haberi 2’de

MttlIlhtfMk
Doğal afetler toplantıda ele alınarak, çalışmalar gözden geçirildi

Kaymakam Cahit Işık başkanlığında dün yapılan toplantıda, topluma 
temel afet bilinci kazandırılması ve doğal afetler konusunda kamu ve sivil 
toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalar ele alındı. Kaymakam Işık, 1999 
depreminden sonra deprem gerçeği nin unutulduğunu, her an doğal 
afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Haberi 4’de

llIliftMllilıMiıllM
Gemlik Belediyesi’nde 
beklenen ithal müdür 
ataması Zabıta Müdürlü 
ğü’nde gerçekleştirildi. 
Zabıta Müdürü Halit 
Seymen görevinden alı
narak, yerine Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Huzurevi Müdürü Ozcan 
Aslan getirildi. Daha 
önce de Belediye Baş 
kanvekili Refik Yılmaz, 
Yıldırım Belediyesi 
Zabıta Müdürünü Be 
lediye Başkan Yardım 
cılığı görevine getir
mişti. Haberi syf 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Belediyede İthal Müdür Dönemi
Yazılan doğru çıktı.
Gemlik Belediyesi’ne Gemlik dışından 

atama yapılmasına devam ediliyor.
Sevgili okurlarım, Gemlik gibi nüfusu 

100 bini aşmış, Türkiye’nin en güzel 
kentlerinden birinin belediyesi, üst 
düzey ynetici kadrolarına dışarıdan ithal 
müdürler getirtiyor.

Belediye içindeki önemli kaynaklardan 
sızan haberlere göre kadrolaşma devam 
edecek.

Gemlik Belediyesi’nde bir süre önce 
mevcut zabıta memurları başka yerlere 
ve görevlere kaydırılarak, zabıta deneyi 
mi olmayan, ordudan ayrılma kişiler bu 
görevlere getirildi.

Şimdi de Gemlikli Zabıta Müdürü göre 
vinden alındı.

Yerine Bursa’dan biri getirildi. 4’de

7-8 kişilik sınıflar 
Esnek çalışma saatleri 

Öğrenci koçluğu

Q facebook/gemlikbfrey 
3 twitter/gemlikbirey

Daha özel yayınlar
Daha özel denemeler

Aile Eğitim Danışmanlığı

gemlik@birey.com
www.gernlikbirey.com
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Belediyeye 
Bursa’dan ithal

İnşaatı devam eden Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda sona doğru...

Müdür geldi

İGemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Halit 
Seymen görevinden alındı. Yerine Bursa 
Huzurevi Müdürü Özcan Aslan getirildi.

Gemlik Belediyesi 
Müdürlüklerinde 
Belediye Başkan 
vekili tarafından 
yapılacağı öğre
nilen ithal değişik
likler Zabıta 
Müdürlüğü’nde 
yapılan değişim ile 
başlandı.
Zabıta Müdürü 
Halit Seymen'in 
yerine getirilen 
Özcan Aslan, dün 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
göreve başladı. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü’ 
nde 1992-2006 yıl
ları arasında iskele 

| tahmil tahliye ve 

balık halinde 
görevli memur 
olarak çalışırken, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’ne 
atanan Özcan 
Aslan, buradan 
Huzurevi Müdür 
lüğüne getirildi.

ARKASI GELECEK 
Zabıta Müdür 
lüğü’nde yapılan 
atamadan sonra 
diğer Müdürlüklere 
de yeni ithal 
müdürlerin getiril 
mesi bekleniyor. 
İthal müdür ata
masına ise tepkiler 
yağmaya başladı.

Soşyal Yaşam 
Merkezi bitişiğinde 
inşaatı devam eden 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası hizmet 
binasının iç mimari 
tasarımı görücüye 
çıktı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından oluşturu
lan komisyonca 
binanın inşaatının 
tamamlanmasından 
sonra, iç düzen
lemesi konusunda 
başlatılan çalışmalar 
son aşamaya geldi. 
Bursa’dan değişik 
firmalardan alınan- 
teklifleri değerlen 
diren Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
yönetimine 
anlaştığı iç mimarlar 
tarafından yapılacak 
binanın iç düzen
lemesi konusunda 
bilgi aldı.
Üç buçuk kat olarak 
inşaa edilen Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın giriş 
katında hizmet bi 
rimleri bulunacak. 
Modern tasarımlarla 
giydirilecek olan 
binanın ön iç 
tasarımlarını beğe
nen Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
üyeleri, önümüzdeki 
hafta başına kadar 
tasarımdaki eksik
lerin tamamlan

masından sonra iç 
mimarların yapacağı 
sunumu izleyecekler 
ve değişiklikler 
inşaat projesine 
dahil edilecek.

EN GÜZELİ 
OLACAK 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
sunumdan sonra 
yaptığı konuşmada, 
yapılan çalışmaların 
titizlikle hazırlandığı 
m söyledi ve 
tasarımcıya

teşekkür etti.
Akıt, bölgede örnek 
bir Ticaret ve Sanayi 
Odası inşa ettirdik
lerini belirterek, “Bu 
nedenle gerekli olan 
iç düzenlemesi de 
Odamıza en yakışanı 
yapılacaktır.
İnşaatımızın üst 
katında 190 kişilik 
modern bir toplantı 
salonumuz olacak. 
Ses, ışık ve ısı 
düzeni bu salonun 
tekniğine göre 
yapılacak. 
Koltukların renk ve 
stili binanın bütün

lüğüne uyumlu 
olacak.
Binamızın ikinci 
katında yönetim 
kurulu ve meclis 
başkanımız ile 
Genel sekreterlik ' 
büroları, üçüncü 
katında ise oval 
toplantı ofisi 
yer alacak.
İç düzenleme çalış
maları tamamlan
masından sonra 
buna göre gerekli 
değişiklikler yapıla 
rak inşaatımızı 
bitireceğiz” 
dedi.

Mas Demir Çelil'e Veroi Dairesi'nden kutlama
Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, Vergi Haftası 
nedeniyle gelir ve gayrimenkullerden elde edilen gelir
lerinden dolayı yüksek vergi ödeyen mükellefleri ziyaretleri
ni sürdürüyor. Önceki gün, 2011 yılı gayrimenkul irad vergi 
rekortmeni Meral Ertür’ü ödüllendiren Çıta, dün de Karataş 
Demir Çelik Tic. Ltd.Şti Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin 
Karataş’ı kutlayarak ödülünü verdi
Vergi Haftası 
nedeniyle Vergi 
Dairesi Müdür ve 
görevlilerinin yaptığı 
ziyaretler sürüyor. 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Serdar Çıta, 
en yüksek gayri
menkul vergisi 
ödeyen mükellefleri 
ve gelir vergisi 
rekortmenlerini

ziyaret etmeye 
başladıklarını 
söyledi.
İlçemize geçtiğimiz 
yıllar Ayşe - Ziver 
İlkokulu kazandıran 
Karataş Demir Çelik 
Sanayi ve Ticaret 
Şirketi’ni ziyaret 
eden Gemlik Vergi 
Dariresi Müdürü 
Çıta ve görevli 

memurlar, şirketin 
Sorumlu Müdürü ile 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhittin 
Karataş’ı işyer
lerinde ziyaret 
ettiler.
Çıta, Muhittin 
Karataş’ı kutlayarak 
haftanın anısına 
nostalji radyo 
armağan etti.
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teıtı Marn te Mı illiiıâ
Mustafakemalpaşa’ 
da kapalı pazar 
yerinde sebze- 
meyve satan 30 
yaşındaki Uğur 
Şenmeyvacı'yı 
tabancayla 
öldürdüğü iddia 
edilen aynı yaştaki 
Basri Yelkenci'nin 
yargılanmasına 
başlandı. İlk kez 
hakim karşısına 
çıkan tutuklu sanık 
YSîkenci, maktulun 
kendisinden para 
istemesi sonucu 
çıkan tartışmanın 
ardından cinayeti 
işlediğini belirterek, 
"Çok pişmanım" 
dedi.
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde geçen 
kasım ayında mey
dana gelen olayda, 
kapalı pazar 
yerinde çalışan 
Basri Yelkenci, aynı 
yerde pazarcılık 
yapan Uğur 
Şenmeyvacı'nın

Otomobilde Bıçaklı Gasp Girişimi
Karacabey’de kim
liği belirsiz kişi, bir 
vatandaşın otomo
biline binip boğazı
na bıçak dayayarak 
gasp etmek istedi. 
Olay, önceki gece 
saat 01.30 sıraları 
Karacabey'in 
Saadet Mahallesi 
Panayır Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Tekel büfesi
ni kapatan N.K.

Idun toplaıken talp fcrûi geçirip ildii
Osmangazi’de, 
odun toplamaya 
çıkan 80 yaşındaki 
Hatice Eker, 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını 
yitirdi.
Kuştepe 
Mahallesi'nde otu
ran iki çocuk 
annesi Hatice 
Eker, dün öğle 
saatlerinde 
odun toplamak için 
evinin 200 metre 
yanındaki çalılık ve 
ormanlık 
alana gitti.
Burada çalı çırpı ve 
odun toplamaya

yanına gitti. 
Belindeki tabancayı 
çıkaran Yelkenci, 
alışverişe gelen
lerin gözü önünde 
Şenmeyvacı'ya art 
arda 5 el ateş etti. 
Vücudunun çeşitli 
yerlerine isabet 
eden mermilerle 
yere yığılan 
Şenmeyvacı, olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi. Kaçan Basri 
Yelkenci ise polis 
ekipleri tarafından 
öğretmenevi yakın
larında yakalanarak 

evine gitmek için 
otomobiline bindi. 
O esnada kimliği 
belirsiz bir şahıs 
arka kapıdan araca 
binip N.K.'nın 
boğazına bıçak 
dayadı. N.K.'ya 
'çamlığa doğru' git 
diyen kimliği belir
siz şahıs, otomobil 
sürücüsünden 
'param yok' cevabı 
alınca bıçağı boy

fenalaşarak bir 
ağacın yanına

başlayan kadın, 
bir anda

gözaltına alındı. 
Emniyetteki 
işlemleri tamam
lanan Yelkenci çı 
kartıldığı mahkeme 
ce tutuklanarak ce 
zaevine gönderildi. 
Bursa 5'inci Ağır 
Ceza 
Mahkemesi'nde 
'kasten adam 
öldürmek' suçun
dan ömür boyu 
hapis cezası 
istemiyle tutuklu 
yargılanan sanık 
Basri Yelkenci ilk 
kez hakim karşısı

nuna batırdı. 
Zanlı, N.K.'ya 
Uluabath Haşan 
Bulvarı'ndan dön
mesini istedi. 
Bulvardan dönüş 
yapan N.K. bir 
arkadaşının 
dükkanının önünde 
durarak korna çalıp 
yardım istedi. Bu 
durum üzerine 
panikleyen zanlı 
araçtan inerek 

na çıktı. 
Duruşmaya ayrıca 
maktul Uğur 
Şenmeyvacı'nın 
yakınları ve her iki 
tarafın avukatları 
katıldı.
'ELİNİ BELİNE 
ATINCA SİLAHIMA 
DAVRANDIM' 
Olay günü pazar 
tezgahından 
ayrılarak evine git
mek istediğini 
söyleyen tutuklu 
sanık Basri 
Yelkenci, "Beni 
yanına çağırdı ve 2 
bin TL para istedi. 
'Ne parası?' diye 
sorunca küfretti. 
Tam arkamı dönüp 
gidecekken elini 
beline attı. Ben de 
silahıma 
davrandım. 4-5 
sene önce aramız
da sorun vardı. 
Ancak daha sonra 
barışmıştık. 
Yaptığımdan çok 
pişmanım" dedi.

hızla uzaklaştı. 
Olay yerine gelen 
112 ekipleri, 
N.K.'yı hastaneye 
götürdü.
Boynunda kesikler 
oluşan N.K.'nın 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.
Polis, tespit edilen 
eşkal doğrultusun
da olayla ilgili 
çalışma başlattı.

yığılıp kaldı. Kalp 
krizi geçirdiği tah
min edilen Hatice 
Eker'in cesedi, 
birkaç saat 
sonra yine aynı 
mevkide odun 
toplayan 
komşuları tarafın
dan bulundu. 
Yapılan ilk 
inceleme sonucu 
kalp krizinden 
öldüğü bildirilen 
kadının cesedi, 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. OJayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor

İnegöl’de bugüne 
kadar 30 civarında 
yeri soyduğu iddia 
edilen zanlı 
suçüstü yakalandı. 
Yenice Mahallesi 
Demircizade 
Sokağı'nda bir eve 
pencereden hırsız 
girdiğini gören 
sokak sakinleri, 
durumu emniyete 
bildirdi. İhbar 
üzerine hareket 
eden emniyet 
ekipleri, "Jöleli 
Hırsız" lakaplı 24 
yaşındaki S.S.'yi

İznik ilçesine bağlı 
Boyalıca beldesin 
de, su şebekesinin 
trafosunun kablo
larını çalan hırsı
zlar kasaba halkını 
susuz bıraktı.
Alınan bilgiye 
göre, dün gece 
şebeke suyunu 
pompalamakta 
kullanılan trafonun 
60 metre bakır 
kablosu çalındı. 
Hırsızlar elektrik 
panosuna da 
büyük zarar verdi.

mildi lıı «t mı ilmi ııııtııl 

suçüstü yakaladı. 
Emniyetteki 
sorgusunun ardın
dan adliyeye 
çıkarılan şahıs 
tutuklandı.
Zanlının çeşitli 
yerlerde yaklaşık 
30 hırsızlık 
olayına karıştığı 
bildirildi. Jöleli 
saçları ve güzel 
giyimiyle dikkat 
çeken hırsızın 
üzerinde 
taşıdığı kimliğin 
de sahte çıktığı 
kaydedildi.

Belediye yetk
ilileri, kontrol mak
satlı gittikleri içme 
suyu deposunda 
kabloların 
çalındığını gördü. 
Çalınan kablolar 
yüzünden sular 
kesildi. Belediye 
ekipleri en kısa 
sürede halkı içme 
suyuna kavuştur
mak için çalış
malara başladı. 
Güvenlik güçleri 
kablo hırsızlarını 
arıyor

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Doğal afetler toplantıda ele alınarak, çalışmalar gözden geçirildi

SHİHılt
Belediyede İthal Müdür Dönemi

Gemlik Belediyesi içinde bu görevleri 
yapacak kimse yok mu ki dışarıdan Gem 
lik’e müdürler atanıyor.

Bunun mantığı nedir.
Bu, Gemlik Belediyesi’ndeki görevlileri 

küçümsemek, beğenmemektir.
Gelen kişiyi tanımam.
Alınmasını da istemem ama, Gemlik 

Belediyesi’nde vekil olan bir kişi 
Belediyenin yapısını değiştiremez.

Gelen kişiler konularında uzman mı? 
Üstünlükleri nedir?
Gemlik’e getirilmelerindeki referansları 

nelerdir?
Referans, ahbap çavuş ilişkisi mi?
Cemaat tarikat bağlantısı mı?
Siyasi bir karar mı?
Yoksa, 1 yıl sonra yapılacak olan seçim

ler nedeniyle kendilerine yakın kişilerle 
kadrolaşmak mı?

Gemlik Belediyesi’ndeki Sendika buna 
ne der?

Bugüne kadar sesleri hiç çıkmadı.
Bundan sonra çıkacak mı göreceğiz.
250 lira için sendika değiştirenler bu 

yapılanlara ne tepki koyacaklar göreceğiz.
Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları 

Gemlik Belediyesi’ne dışarıdan ithal 
müdür getirilmesi konusunda sesleri çıka 
cak mı onları da göreceğiz.

Gemlik Belediyesi bir kişinin babasının 
malı değildir.

Bu makama nasıl geldikleri belli olan bu 
kişiler, önce belediyede çalışanlara karşı 
saygılı olmalılar.

Onların tepesine, ‘sizin aranızda sizi yö 
netecek yetenekte kimse yok, onun için 
biz dışarıdan birilerini getiriyoruz’ demek
tir bu.
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, 

Gemlik Belediyesinde memurların en ra 
hat dönemini yaşadığını, huzursuzluğun 
olmadığını belirterek, huzursuzluk olduğu 
nun kasıtlı çıkarıldığını söylüyor.

Zabıta Müdürü’nün değiştirilmesini rutin 
bir olay gibi göstermeye çalışıyor.

Yılmaz, basında çıkan haberlerin asılsız 
olduğunu iddia ediyor.

Hangisi asılsız?
Vekil olarak koltuğa oturduktan sonra 

Folklor eğitmenini 5 ay süreyle Umurbey 
Köpek kulübesini beklemeye göndermesi 
mi?

6 personelin sözleşmelerini iptal etmesi, 
kimini kütüphanede görevlendirmesi mi?

Yargıdan kararların dönmesi mİ?
Yeniden bu kişilerin sözleşmelerini iptal 

etme istemleri mi?
Özel Kalem Müdürü’nün yerini değiştir 

mek, yerine yine ithal birini getirmek iste 
mesi mi?

Suçları ne bu görevlilerin?
Belediyede huzursuzluk yok diyemez 

siniz.
Bal gibi var.
Bunu görmeyen gözleriniz var.
Ama hesaplar başka... <
Hayatlarında 3 kişiyi bile yönetmeyenler 

son zamanlarda iyice şaşırdılar.
Allah onları ıslah etsin.

İlçe Kaymakamlı 
ğında dün daire 
müdürleriyle 
“Temel Afet bilinci 
konusunda bir 
toplantı düzen 
lendi.
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık başkan
lığında biraraya 
gelen daire müdür
leri, İl Afet Müdürü, 
Gemlik MAG 
üyeleri, Belediye 
Fen ve İmar 
Müdürü’nün 
katıldığı toplantıda 
konuşan 
Kaymakam Cahit 
Işık, afetlerin 
yaşandıktan sonra 
toplum olarak 
unutulduğuna 
dikkat çekti.
1999 depreminin de 
unutulduğunu 
söyleyen 
Kaymakam Işık, 

deprem çantası yar. 
O günlerde bunları 
öğrendik ama 
sonra unuttuk.
Depremlere hazır
lıklı olmalıyız.
Okullarda çocuk
larımıza depremi iyi 
anlatmalıyız.
Bunun için burada 
nelerin yapıldığını 
değerlendirmek 
için toplandık.
Her kurum deprem 
ve doğal afetlere 
hazır olmalıdır.
Bugün burada 
çalışmaları gözden 
geçireceğiz.” 
dedi.
Özel İdare Müdürü 
Mustafa Emirkaya 
Gemlik’ten geçen 
Kuzey Anadolu fayı 
hakkında bilim

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN»ulılı İmlıtlı 1£»;I

adamlarınca verilen 
raporları görsel 
olarak katılımcılara 
anlattı.
İznik Gölü’nden 
Gemlik Körfezi’ne 
doğru gelip, 
Körfez’den 
Tekirdağ’a doğru 
uzanan fayın bir 
parça değil 5 
kırılmış parça 
olduğunu söyledi. 
Gemlik’te en yük
sek depremin 6.9 
şiddetinde olacağı 
mn bilim adamla 
rınca belirtildiğini 
söyleyen Emirkaya, 
Gemlik’te çeşitli 
bilim adamları 
yanında MEER’in 
deprem raporları 
bulunduğunu 
söyledi.
Bursa da 1419 ve 

1855 yıllarında 
yaşanan büyük 
depremlerin 1877 
Gemlik depremini 
tetiklediğinin 
düşünüldüğü belir
tilirken, Gemlik’ten 
geçen fayın 587 
yıldır hareketsiz 
olduğuna dikkat 
çekildi.
Prof. Aykut 
Baykara’nın 
incelemelerinde 
Karsak Köyü’nde 
yeni bir fayın 
bulunduğuna 
dikkat çekilirken, 
Gemlik Gübre 
Fabrikası önünde 
fay kırığına rast
lanılmadığı belirtil
di.
il Afet Müdürü ise 
sel, su baskını ve 
çığ gibi doğal afet

lerin örneklerini 
görsel olarak 
anlatırken, 
her türlü doğal 
afete karşı her 
kurumun hazırlıklı 
olmasını istedi. 
İl Afet Müdürlüğü 
olarak doğal afet 
lerle ilgili altyapı 
çalışmalarının ve 
haritalarının da 
hazırlandığını 
belirtti.
Toplantıda, doğal 
afetlerle ilgili daire 
müdürleri çalış
malarını anlattılar. 
Kaymakam Cahit 
Işık, vatandaşa 
doğal afet bilin 
cinin aşılanmasını 
ve afetlere karşı 
kamu ve sivil 
örgütlerin hazırlıklı 
olmasını istedi.

«SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Sırası Geldikçe
TEMİZLİK BUYSA

Köprü başında bir levhada “Derenin 
temizliği BUSKİ Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılmıştır” denilmektedir.

Oysa dere suyu durgun ve de 
yemyeşil.

। Köprü başından Hükümet Konağr’na 
. kadar olan bölümününde üstü açık 

'1 suyu hakeza yeşil.
İki aydır hiçbir çalışma yapılmış 

ieğil. Madem beklenecekti niye üstü 
ıçık halde bırakıldı? Çirkin bir görün- 
ü, pis koku etrafı sarmazdı. Amaç 
)elediye çalışıyor imajı.
Derenin bu etabı boyunca gıda mad- 
esi satılan dükkanlar banka PTT ve 
e Hükümet konağı bulunmakta. Her 
ün halkın ilgi alanı.
Durgun üstü açık bir dere de 

i ivrisinek üremez mi?
Sinek larvalarının bugünlerde kuluç- 

[ a zamanı. Mazotlanması gerekir lar- 
* ıların yok edilmesi için.

Bildiğim kadarı ile belirttiği mücadele 
I enüz yapılmış değil.
Gazetemiz Gemlik Körfez’in 23 Şubat 

I ^913 tarihli nüshasında manşet.
Karsak Deresi simsiyah...”

Orhangazi ve Gemlik arasındaki 
sanayi kuruluşları ile zeytin depo
larının atıklarıyla dere simsiyah bir hal 
almış.

Çevrede ikamet edenler bu halden 
şikayetçi.
Yakınıp duruyor.
İlk gençlik yıllarımızda derenin her iki 

ayağı pırıl pırıl akardı. Diş Hastanesi 
yanından akan dere kolunda yüzer, 
sepetlerle gümüş renginde dere kefal
ları tutardık.
Bizim gibi çoğu kişi de nafakasını bu 

yolla edinirdi.
Gel de o günleri arama.
Sanayileşmenin getirdiği hava kirlir 

liği, su kirliliği gürültü*kirliliği.
Gemlik’te nasibini aidi bu kirlilikten.

O canım, güzelim Gemlik ne hale 
geldi.

Çevre kirliliği, çarpık yapılaşma^ 
kaçak inşaat, 1999 yılı depremi son
rası yaşanan tedirginlik ve korku' 
yoğun trafik.

Bu durum, göze batar hale gelince 
ilgililer artık sanayi istemiyoruz der 
oldu.

Ovanın yapılanmadan arındırılarak 
dağ eteklerine yeni yerleşim alanları 
açılması öngörülür oldu.

Gemlik Körfezi’hih olta balıkçılığına 
dönüştürülmesi teşvik ediliyor.

Bu satırları yazarı tam 50 yıl önce 
bugün yapılması arzulananları dile 
getirmiş, ama kendisini dinleyen öne 
rilerini dikkate alan olmamıştı.

Biz, GHFli idik. AP çoğunlukta idi. 
Mazallah, bizim önerilerimize uyulur 
uygulanırsa sanki kıyamet kopardı.

Boza boza; göz yuma yuma, eş-dost 
kayıra kayıra bugün ki şikayetçi olu
nan hale gaiindh
Bundan sonra Gemlik turizme 

yönelmelidir;
Arıtma tesisleri süratle faaliyete 

geçirilerek doğa korunmalıdır:
Dereleri, bolca ışıklandinlmali, bank 

lar konularak ahlakın dinlencesine 
tahsis edilmelidir

Kış turizmi için Şahinyurdu, Güvenli, 
Selimiye, Haydariye, Karacaali köy
lerinde turistik oteller kurularak iç ve 
diş turizme açılmalıdır.
Yatılmanı hizmete konulmalıdır.

Halen, Kurşunlu yat limam yetersizz 
kalmaktadır.
Yıllarca boşa?akanı şifalı: ılıca suyu 

yenitesislörle değerlendirmelim
Halkın: sağlığına sunulmalıdır 
Doğayı kirleten kuruluşlar katlı 

surette kapatılmalıdır.
Kimilerinin kasaları dolsun diye 

ihsan sağlığı gözardr edilmemelidir

Meşrubat 
Çerez

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası
ma İnternetten Canh ^hy/n
kİHL Sahne - tşıkyösferisi
■ÖE* Servis ve ekipmanlar

Sürpriz gösteriler

MİLTON
k. DÜĞÜN SALONU



İGemlikKErfez

SF'jen Sanlıurfahlar a ziyareı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve yönetim 
kurulu üyeleri 
Şanlıurfa'iılar 
Derneği’ni ziyaret 
etti. Ziyarette ev 
sahibi Dernek 
Başkanı Veysi 
Karacan ve yöne
tim kurulu üyeleri 
de hazır bulundu. 
Şanlıurfa'iılar 
Dernek Başkanı 
Veysi Karacan yap
tıkları çalışmalar 
hakkında bilgi 
verdikten sonra 
sözü alan Saadet 
Gemlik İlçe 
Başkanı Özmen; 
ekonomi, dış işleri, 
eğitim ve terör 
hakkında Saadet 
Partisinin çözüm 
önerilerini dernek 
üyeleri ile paylaştı. 
“Saadet Partisi 
olarak merhum 
Erbakan Hocamızın 
bizlere gösterdiği 
hedeflere ulaşıp 
siyonizmin plan

larını bozmak 
üzere bütün gücü 
müzle çalışıyoruz 
dedi. Siyonizmin 
bilinmeden ülkede 
ve Dünya'dâ olup 
bitenlerin anlana- 
mayıp sadece seyir 
ci kalınacağını 
söyleyen Özmen, 
“Cennetmekan 
Erbakan Hocamız 
siyonizmin plan
larını dünyada 
deşifre edip Saadet 
Dünyasının hangi 
temeller üzere kuru 
lacağının planını 
yapmış ve iktidarın 
ucundan tuttuğu 
anda uygulamaya 
koymuştur.

Prof. Dr. Mustafa 
Kamalak hocamız
da bu yolda bütün 
gücüyle çalışıp 
Yaşanabilir 
Türkiye, Yeniden 
Büyük Türkiye ve 
Yeni Adil bir Dünya 
idealleri için çalış
maya devam edi 
yor “dedi.
Özmen İslam 

coğrafyasındaki 
kan gözyaşı ve 
zulümlerin ancak 
İslam birliği ile 
sona ereceğini ve 
bunu sağlamak 
için çalışan tek 
gücün Milli Görüş 
olduğunu belirtti.

İflHHMİ
Yönetmenliğini 
Yıldırım Öcek’in 
yaptığı “Kim Öle 
Kim Kala” adlı 
tiyatro oyunu 1 
Mart 2013 günü 
sahnelenecek.
Vasıf Küçükoruç’un 
yazdığı Zülfikar 
Yazgaç’ın süpervi- 
zorlüğünü yaptığı 
“Kim Öle Kim 
Kala” adlı komedi 
oyununda Avrupa 
Yakası adlı dizi ile 
tanınan Yıldırım 
Öcek başrolde 
sahne alacak. 
“Yitirdikten sonra 
değer bilmek ken
dini kandırmaktır!” 
konulu “Kim Öle 
Kim Kala” adlı 
oyun iki perdeden 
oluşacak.
“Kim Öle Kim 
Kala” adlı komedi 
oyunu 1 Mart 2013 
Cuma günü Gemlik 
Belediyesi Kültür 
Merkezi’nde saat 
20.oo’de başlaya
cak.

2 perdeden oluşan 
oyunu izlemek 
isteyenlerin Gemlik 
Körfez 
Gazetesinden 
temin edebilecek

leri, bilet alamayan
ların tiyatro başla
madan önce kapı
dan da 
alınabileceği 
bildirildi.

Atatürk Kordonu Çelebi Apt. Altı GEMLİK Tel: 0 224 514 42 49

KORftZ BALIKÇILIK
ÇARLİ NİN YGRİ

Yeni düzenlememizle 
Atatürk Kordonu'nda 

hizmetinizdeyiz.

GÜNLÜK 
TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 
KALAMAR , KARİDES< 

GÜVEÇ < LAKERDA , 
MEVSİM SALATASI

SİPARİŞ KABUL EDİLİR
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GMD yeni üyelerle güçleniyor sntîtihıM
Gemlik Müteah 
hitler Derneği 
olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısını 
gerçekleştirdi.
Asilhan İş 
Merkezi'ndeki 
Dernek Merkezi'nde 
bir araya gelen 
Yönetim Kurulu 
üyeleri gündemdeki 
konuları değer
lendirdiler.
GMD Başkanı 
Hamza Aygün'ün 
umre ziyareti 
nedeniyle Ferhat 
Kurt başkanlığında 
toplanan heyet yeni 
üye faaliyetlerini de

nNKnRnflNOHİMTÜRKSlGORTft'nAH

SftTILIK DİİKKaN
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik / BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

değerlendirdi. 
Ferhat Kurt yöne
tim Kurulu adına 
yaptığı yazılı açıkla
mada Gemlik 
Müteahhitler Derne 
ği'ne yeni üye olan 
Ahmet Ergen, 
Mahmut Köse,

Ahmet Kurt, 
Yıldırım Akıncı ve 
Cemil Baş'a 
teşekkür etti. Yeni 
katılımlarla derne 
ğin daha da güçlen 
diğini, hedeflerinin 
inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren 

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

tüm meslektaşlarını 
aynı çatı altında 
toplamak olduğunu 
ifade etti. 
Derneği'nin her 
geçen gün 
güçlenerek 
hedeflediği doğrul
tuda yürüyüşüne 
devam ettiğini 
belirten Kurt, 
Gemlik'in imar ve 
şehircilik noktasın
da hak ettiği yere 
ulaşabilmesi için 
Dernek olarak her 
türlü katkıyı sun
maya hazır olduk
larını da sözlerine 
ekledi.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu, kanser, 
kalp damar ve kas 
iskelet sistemi gibi 
hastalıkların 
tedavisinde kul
lanılan 9 ilacı daha 
bedeli ödenecek 
ilaçlar listesine 
aldı. İlaçlar 
Kuruma fatura 
edilebilecek.
Edinilen bilgiye 
göre, SGK 9 ilacı 
daha bedeli 
ödenecek ilaçlar 
listesi içerisine 
aldı. Geçtiğimiz 
günlerde 15 farklı 
türde olmak üzere, 
kapsül sayısı ve 
mg farklılıkları 
gözetilmesi 
halinde ise 30 ilacı 
daha bedeli 
ödenecek ilaçlar 
listesine alan SGK, 
şimdi de kanser, 
kalp damar ve kas 
iskelet sistemi gibi 
rahatsızlıkların te 
davisinde kullanı 
lan 9 ilacı ödemesi 
yapılacak ilaçlar 
listesine aldı.
SGK'nın listeye 
aldığı ilaçlar 
arasında kanser 
tedavisinde kul
lanılan "oxaliplatin 
hospira", kalp 
damar sistemi 
rahatsızlıklarında 
kullanılan "irpres 
tan", kas iskelet 

sistemi ağrılarında 
kullanılan "zerop", 
vücut için yaşam
sal önemi olan 
sodyum, klorür 
iyonları ile glükoz 
içeren damar içi 
yoldan kullanılan 
steril bir çözelti 
olan "PF 1/4 poli 
deks" ve içerisin 
de hidroksietil 
nişasta adlı etken 
madde bulunan 
"PF Polihes" adlı 
ilaçlar bulunuyor, 
haçlar bugünden 
itibaren Kuruma 
fatura edilebilecek.

-TAM LİSTE- 
SGK'nın bedeli 
ödenecek ilaçlar 
listesine aldığı 
ilaçların tam listesi 
ise şöyle: 
"Irprestan 300 mg 
28 ftb, 'Oxalıplatın 
hospira 100 mg/ 
20ml ıv ınfuzyon 
için konsantre 
çözelti içeren 1 flk, 
Pf 1/4 polideks ıv 
infuzyon için çözel 
ti 1000 mİ setli, pf 
1/4 polideks ıv 
infuzyon için çözel 
ti 1000 mİ setsiz, 
Pf 1/4 polideks ıv 
infuzyon için çözel 
ti 500 mİ setli, Pf 
1/4 polideks ıv 
infuzyon için çözel 
ti 500 mİ setsiz, Pf 
polihes.....

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel :
O 532 283 59 19

Kİ BALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

0 5325697609

ELEMAN
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
ÜNALTELEKOM 
0 530 607 35 85
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Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğretmen ve öğren
cileri, bu kez “Atık 
Yağlar Gözyaşına 
Dönüşmesin” pro
jesini uygulamaya 
koydular.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile ortak
laşa düzenlenen 
proje kapsamında, 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Sağlığı görevlilerini 
okula gelen Öğren
cilere atık yağlar 
konusunda bilgi 
verdi.

Bilgilendirmede, 
dünya nüfusunun 
hızla artmasıyla bir
likte doğal kaynak 
larımızın da hızla 
tükendiği, bilinçsiz 
tüketim ve çevre 
kirliliğinin doğal 
kaynaklarımıza 
zarar verdiği, can
lıların neslini tehdit 
ettiği bildirildi.

BİTKİSEL 
ATIK YAĞ 1 
MİLYON 
LİTRE SUYU 
KİRLETİYOR 
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Çevre 
Mühendisi Serap 
Erdinç yaptığı açık
lamada şunları 
söyledi: 
“Bitkisel atık 
yağlar, atık su 
toplama sistem
lerinde (kanalizas 
yonlarda) daralma 
ve tıkanmalara 
neden oluyor. 
Denizlerde deniz 
anası oluşumunu 
arttırarak çevre 
kirliliğini hızlandır
maktadır. Ülkemizin 
yıllık ortalama 750 
bin ton bitkisel yağ 

tüketimiyle 
Avrupa' nın 4. 
bitkisel yağ kul
lanılan ülkesidir. 
Her yıl 350 bin ton 
bitkisel atık yağ 
doğaya bırakılmak
tadır. Türkiye'de her 
sene doğaya bırakı 
lan 350 bin ton bit 
kisel atık yağ topla
narak biodizele 
dönüş türülerek yıl
lık 750 milyon 
dolar petrol ithalatı 
önlenebilir.
Ülke ekonomisine 
katkıda bulunula
bilir.

Temiz bir çevre, 
yaşanılır bir dünya 
için suyumuzu kir
letmeyelim, bitkisel 
atık yağlarımızı 
lavaboya dökmeye
lim."
Lavaboya dökülen 
her damla atık yağ 
gelecekte çocuk
larımızın göz
lerinden akan 
yaşlara neden 
olmasın diye Fen 
ve Teknoloji Öğret
meni Elif Özkardeş 
tarafından 
yürütülen “ATIK 
YAĞ TOPLAMA

PROJESİ” kap
samında 2012 - 
2013 eğitim - öğre
tim yılında kul
lanılmış atık bitkisel 
yağ toplama kam- 
pan yası başlatıldı. 
Daha öncede atık 
pil ve mavi kapak 
biriktirdiklerini 
söyleyen Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
"Okul içinde 
gerçekleştirdiğimiz 
bu projeler sayesin 
de daha bilinçli 
öğrenciler yetiştin 
yoruz" dedi.A i IIV ■ ı ı II II ■■■ilimli öğrenciler ma ılı liııMııimII V

Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu 
Müdürlüğü “Hep 
Birlikte Başarılı 
Olalım” Projesi 
çerçevesinde okuI 
içi bilgi yarışmaları
na katılan 55 
öğrenciyi Bursa'ya 
geziye göndererek 
ödüllendirdi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hayata geçi 
rilen 'Şehrimi 
Tanıyorum Çünkü 
Geziyorum' projesi, 
dahilinde Bursa'yı 
gezen 55 öğrenci ,1 
yönetici ve 2 öğret
men uzman rehber
ler eşliğinde 
Bursa'mn tarihi ve 
kültürel değerlerini 
gezerek tanımaya 
çalıştılar
Kafile, 1. Murat 
Hüdavendigar 
Külliyesi, İnkayâ, 
Karagöz Müzesi, 
Muradiye Külliyesi, 
Tophane Osman 
Gazi ve Orhan Gazi 
türbeleri, Saltanat 
kapı surları,

Hünkar Köşkü, 
Bursa Kent Müzesi, 
Emir Sultan ve 
Yeşil külliyeleri ve 
Cumahkızık'ı 
gezen öğrenciler, 
Bursa'yı yakından 
tanımanın mutlu
luğunu yaşa yıp 
gönüllerince bir 
gün geçirdiler. 
İsimlerini duyduk
ları eserleri yakın
dan görmenin 
sevincini yaşayan 
öğrenciler, 
Bursa'da tarihi 

değerleri gün yüzü 
ne çıkaran ve bu 
değerleri yerinde 
görme fırsatı sunan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'ye 
teşekkür ettiler. 
Gezide öğrenci
leriyle birlikte 
yaşadıkları kenti 
daha yakından 
tanıyan öğretmen
lerden Emin Keleş, 
Bursa'daki tarihi 
eserlerin ziyaretinin 
onur verici 

olduğunu söyledi. 
Projeye emeği 
geçenlere teşekkür 
eden Keleş, 
"Çocuklarımızın 
tarihi öğrenmeleri 
ve sahip çıkmaları 
adına düzenlenen 
bu projeyi çok 
önemsiyoruz, 
ileride, gördük
leriyle geçmişi ve 
gelecekteki bilgi
lerini pekiştirerek 
yaşamlarına yön 
verebilecekler" 
dedi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın, 
müdür ve müdür 
yardımcılığı için 
sözlü sınav 
getiren, 8 yılını 
dolduran yönetici
lerin de rotasyona 
tabi tutulmasını 
içeren yönetmeliği 
yayımladı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
eğitim kurumlan 
yöneticiliklerini 
ikinci görev olarak 
yürüteceklerin 
seçimine, atan
masına ve yer 
değiştirmelerine 
ilişkin usul ve 
esasları belirleyen 
''Eğitim Kurumlan 
Yöneticileri Atama 
ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği"ni 
yayımladı.Yönetm 
eliğe göre, eğitim 
kurumu yöneticil
iği sınavlarını 
yürütmek üzere 
Sınav Komisyonu 
ile Sözlü Sınav ve 
Değerlendirme 
Komisyonu oluş
turulacak. Eğitim 
kurumu yöneticil
iği yazılı sınavı, 
Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel 
Müdürlü ğü'nce 
merkezi sistemle 
yapılacak. Yazılı 
sınavda, 100 tam 
puan üzerinden 70 
ve üstü puan alan 
adaylar başarılı 
sayılacak.
Yazılı sınav puanı 
nın yüzde 50'si, 
sözlü sınav puanı 
nın yüzde 30'u ve 
Yönetici Değer 
lendirme Formuna 
göre hesaplanan 
puanın yüzde 20'si 
alınarak belirlene 
cek, puan üstün
lüğüne göre her 
eğitim kurumu 
yöneticiliği için 
valiliğe sunulmak 
üzere üç aday 
belirlenecek.
Sözlü Sınav ve 
•Değerlendirme 
Komisyonu ise 
sözlü sınavları 
yaparak eğitim 
kurumu yöneticil
iğine atanma tek
lifine esas puan
ları belirlemek, 
sınavla ilgili itira
zları değerlendirip 
sonuçlandırmak 
görevlerini 
yapacak.
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İte alamayanlara iiinci lırsat
Hükümet, zorunlu 
tasarruf ödemeleri
ni alamayanlara 
ikinci bir şans 
tanıyor. Dava açıp 
kazananlara nema 
ödemesini devlet 
yapacak 
Torba yasa 
tasarısından nema 
müjdesi çıktı. 
Önceki dönemde 
neçna ödenmeyen 
binlerce çalışan 
tanınan ikinci hak
tan yaralanacak. 
1988 ile 2002 yılları 
arasında, çalışan
ların maaşlarından 
tasarruf teşvik 
hesabı için kesinti 
yapıldı. Hükümet, 
2002'de uygula
maya son vererek, 
hesapta biriken 
paraları, 2003-2006 
yılları arasında hak 
sahiplerine ödedi. 
Milyonlarca kişiye 
17 milyar lira 
ödeme yapıldı 
ancak nema 
payı işveren 
tarafından yatırıl

ısacıkyeniyılaariıslahaslaılı
Ocak ayında dış 
ticaret açığı yüzde 
2.4 artarak 7.3 mil
yar dolara çıktı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun veri
lerine göre, Ocak 
ayında dış ticaret 
açığı yüzde 2.4 
artarak 7 milyar 
120 milyon dolar
dan 7 milyar 291 
milyon dolara çıktı. 
CNBC-e anketinde 
açığın yaklaşık 7

mayan hak sahip
leri uygulama dışı 
kaldı.
Hükümet, bu kap- 
samdakiler için 
şimdi yeni bir adım 
atıyor. Düzenleme 
Meclis'e gönder
ilen torba yasa 
tasarısı kapsamın
da yer alıyor. 
Tasarı yasalaşırsa, 
nema payını öde
meyen işverene 
dava açıp kazanan 
hak sahiplerine 
ödemeler Hazine 
tarafından 
yapılacak.

milyar dolar olması 
bekleniyordu. İhra
cat Ocak'ta yüzde 
11.2 artışla 11.51 
milyar dolar; itha
lat yüzde 7.6 
artışla 18.8 milyar 
dolar olarak 
gerçekleşti. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre, Ocak ayında 
bir önceki aya göre 
ihracat yüzde 2,

Bu paralar, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
aracılığıyla payları 
zamanında yatır
mayan 
işverenlerden 
tahsil edecek. 
Tasarının Meclis'te 
ki görüşmeleri 
sırasında, ilk 
ödemeden yarar
lanamadığı halde 
dava açmayanlara 
da devlet tarafın
dan ödeme yapıl
ması için önerge 
verileceği belirtili 
yor.

ithalat yüzde 9 
arttı.
Avrupa Birliği’nin 
(AB) ihracattaki 
payı 2012 Ocak 
ayında yüzde 43.5 
iken, 2013 Ocak 
ayında yüzde 
41.9’a geriledi.
AB’ye yapılan ihra- 
cat, 2012 yılının 
aynı ayına göre 
yüzde 7.2 artarak 
4.8 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 

Hükümet, Bireysel 
Emeklilik 
Sistemi’nde (BES) 
üç yıldan önce 
ayrılmaları caydır
mak için yeni 
düzenleme 
yaptı.Meclis’e 
sunulan Kamu 
Finansmanı ve 
Borç Yönetimi 
tasarısı, 3.5 milyon 
kişinin yararlandığı 
BES’le ilgili önemli 
düzenlemeler 
getiriyor.
Buna göre sisteme 
katılanların devlet 
katkısına esas 
oluşturan katkı 
paylarının doğru 
hesaplanmasından 
şirketler sorumlu 
olacak.
HAKSIZ ÖDEMEYE 
TAHSİLAT
Haksız olarak 
ödendiği tespit 
edilen devlet 
katkısı, ödeme tari
hinden itibaren 
Amme 
Alacaklarının 
Tahsili Hakkında 
Kanun uyarınca 
gecikme zammı 
oranına göre hesa
planan faiziyle bir
likte tahsil edilmek 
üzere Emeklilik 
Gözetim
Dairesi’nce şirketin 
bağlı olduğu vergi

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

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
matbaacilik -YAYiNGiLiK - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax.' (0.224) 513 35 95

dairesine bildirile
cek. Tahsil edilen 
tutarlar genel bütç
eye gelir kaydedile
cek.

landan tutar 
üzerinden yüzde 
3.75 oranında gelir 
vergisi tevkifatı 
yapılacak.

3.75 GELİR 
VERGİSİ 
Uygun görülen 
programlı geri 
ödeme tutarları 
hariç olmak üzere 
aktarım tarihinden 
itibaren üç yıl 
içinde katılımcı 
tarafından 
malüliyet ve ölüm 
haricinde bir 
nedenle aktarılan 
birikimlerin bir kıs
mının ya da 
tamanının alınarak 
sistemden çıkıl
ması durumunda, 
aktarım nedeniyle 
istisnadan yarar- 

UZUN VADEYE 
TEŞVİK 
Hükümet böylece 
uzun vadeli 
emekliliğe yönelik 
tasarrufları teşvik 
etmeyi amaçlıyor. 
Bununla birlikte 
4632 Sayılı 
Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu ile 
getirilen vergisel 
avantajların amaç 
dışı kullanılmasının 
önlenmesini ve sis
temden üç yıldan 
önce ayrılmaların 
caydırılmasını 
amaçlıyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM

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
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol S13 10 79
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 45
Boyza Petrol 613 O1 03

R 
E

Pegasus Akmis Seyahat 5*14 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Ksnberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163r, ı HASTANELER

i
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

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

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

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

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

AKINCI 
SİTESİ

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

GEMLİK

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...

www.aliberkerakinci.com
HL Cumhuriyet 
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Hemen Arayın8 0(224)

4417244
Bursa Ofis

•Altınşehir Mh. Ata Blv. Np:5 Gizemler İş Mrk.
Kat:3 D2t-Nilüfer/ BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:Ö(533) 477 14 48
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KayaMh 
GUI Hisar Mh.

ali berker akıncı 
mimarlık

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

▼ YENİ MAHALLE/ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

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


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.oom

Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

WTIRM

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
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Karacabey’de bir kadın kocası 
tarafından av tüfeğiyle vuru
larak yaralandı. İkili arasında 
çıkan tartışma sonucu otomo
bilinden tüfeğini alan Adem D. 
Melek D.yi yaraladı. Sayfa 3’de

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz’ın açıklamalarına cevap verdi:

AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz’ın 
bazı gazetelere yaptığı açıklamalara 
sert yanıt veren MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, “Yıllık 650 bin lira kira 
getirme potansiyeli, 10 milyon lira 
yapım maliyeti olan belediye binasını 
hukuku hiçe sayarak yıktınız ve üç 
aydır da bir çivi çakmadınız” dedi. 
Yapılan ankette birinci sırayı alan ve 
birlikte evet denilen yere neden cami 
yapılmadığını da soran Durdu, 
Atatürk Heykelini kastederek,

‘Çünkü heykelden korktunuz. 
Yüreğiniz yetmedi.” dedi. 
AKP’li belediye yönetimine değişik 
projeler sunduklarını, ancak bunların 
hiçbirinin dikkate alınmadığına da 
değinen MHP İlçe Başkanı Durdu, 
cami yapmanın şeref olduğunu 
belirterek, “Bu şerefsizin olsun. 
Ancak, 10 milyonluk sağlam 
belediye binasının yıkımı şerefi de 
size ait olsun” dedi.

Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Siyasette uslüp...
Son günlerde yerel siyasetteki tansi 

yon yükseldi.
Fatih Mehmet Güler’in sahaya inmesi 

açıklamasıyla başlayan gerginlik gün
lerdir sürüyor.

Fatih Güler, 2 yıl sonra halkla buluşun
sa olumlu mu olumsuz mu olur tartış
maları sürerken, bundan rahatsızlık 
duyanlar oldu.

öte yandan, Valiliğe yaptığı başvuru 
İle göreve iade edilmesini istemesi bir 
başka sıkıntı yarattı.

Ardından gelen ithal müdür atama ha 
berleri, sendika değiştirme baskı iddia 
lan derken, MHP ilçe Başkanı Osman 
Durdu'nun Fatih Güler’in göreve iadesi 
nln ahlaken, hukuken ve siyaseten 
gerekli olduğunu söylemesi ortamı 
gerdi.. Devamı sayfa 4’de

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler 
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

EH twitter/gemlikbîrey www.gemlikbirey.com
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MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz’ın açıklamalarına cevap verdi:

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu’nun 
yerel basında yaptığı 
son açıklamalar üze 
rine, AKP İlçe Başka 
m Necdet Yılmaz’ın 
bazı yerel gazetelerde 
bu açıklamalara sert 
yanıt vermesi üzeri 
ne, siyâsi tansiyon 
yeniden yükseldi. 
Osman Durdu 
Yılmaz’a verdiği 
yanıtta; "Camiyi yap
mak şerefi sizin olsun 
da yıllık 650 bin kira 
gelir potansiyeli olan 
10 milyonluk sağlam 
belediye binasının 
yıkım şerefi de size 
ait olsun. En az 50 
milyonluk 60 dönüm 
araziyi, 25 milyona 
ihalesiz adrese teslim 
satışın şerefi de size 
ait olsun.
Yaptığınız meclis üye 
leri transferlerinizin 
şerefi de size ait 
olsun.” dedi.
Osman Durdu, açıkla
masında şunları 
şöyledi:
“Sevgili Necdet Yıl 
maz’ın bayatlamış da 
olsa hikâye tadındaki 
açıklamalarını tebes 
süm ile okuduk ve 
dedik ki; bunlara 
kendi inanmaz, Gem 
lik halkı nasıl inansın 
diye bir an düşündük. 
Ve şöyle düşündük 
ve koskoca iktidar 
partisinin ilçe başka 
nına cevap vermesek 
alınır, dedik.
Sevgili başkan; 
ülkücüler gaz ile para 
ile makam mevki ile 
çalışıp hareket etmez. 
Akıl ve kalp ile 
hareket eder.
Bizim yaşanan süreç 
ile alakalı neyi nasıl 
düşündüğümüzü, 
başta siz ve müşterek 
dostlarımız iyi bilir. 
İddialarımız karşısın
daki hezeyan dolu 
siyasi tükenişinizin 
yansıması olan zoraki 
açıklamalarınızı iyi 
anlıyoruz.
Evet, sevgili başkan; 
Gemlik’i beceriksiz 
yönetiminizden kur
taracağız, dün de 
aynı beceriksizliğiniz
den dolayı kaybet
tiğiniz belediye seçi

minin travmasını aşa
madınız.
Sevgili Başkan, 
hukuk ve demokrasi 
dün olduğu gibi yarın 
da size ve herkese 
lazım olacak.
‘Mahkeme kadıya 
mülk olmaz’, ‘çizmeyi 
aşma’ gibi, ‘Haddini 
bil’ gibi kibirli ve 
mağrur ifadeler size 
yakışmadı. İktidarlar 
gelip geçicidir.» 
Sel gider, kum kalır. 
Bizim çizgimiz belli. 
Bizim abdestimizden 
şüphemiz yok hamd 
olsun.
Biz, dün hangi çizgi 
de isek bu gün de 
aynı çizgideyiz.
Sen bunu, yola çıktık
larını yolda bulduk
larına değişenlere 
sor.
Size anlatsınlar eğer 
yollarını şaşırmadıy 
salar. 2009 seçimleri 
sonrası, sandıklı veya 
sandıksız siz ve siz
den önce yapılan 
usulsüzlüklerin adre 
se teslim satışların 
hesabını tek tek sora
cağız.
Siz, halkı yaşananları 
görmeyecek kadar 
kör, duymayacak 
kadar sağır, anlama 
yacak kadar saf, his
setmeyecek kadar 
duyarsız mı zannedi 
yorsun uz?
Yanılacaksınız. 
Açıklamalarımızı oku
muşsunuz ama anla
mamış gibi, konuyu 
saptırıp polemik yap
mışsınız, Siz kaliteli 
arkadaşsınız, açıkla
malarımıza cevap 
verin ki, kamu oyu 
aydınlansın.
Biz, Fatih Güler’in ve 
CHP'nin avukatı de 
ğiliz. Biz, hakim ya da 
savcı da değiliz.
O iddiaların muhatap 
ları bugün yargılanı 
yorlar.
Biz, kişi ve olaylardan 
bağımsız insani ve 
siyasi ilkeler olan 
hukuktan, ahlaktan, 
demokrasiden ve 
halkın tercihi olan 
sandıktan bahsettik. 
Bunlar sizin için bir 
şey ifade etmiyor 
mu? Projelerden 
bahsediyorsunuz.

Size çök proje sun
duk, açın belediye 
meclis tutanakların
dan istifade edin. 
Dörtyol’a Köprülü 
Kavşak gibi, Terme 
Kaplıcaları gibi, deniz 
manzaralı 2000 m2 
Sultan Ahmet benzeri 
cami planı gibi. 
Ayrıca, Cumhuriyet 
Mahallesine deniz 
manzaralı cami yeri 
planı, yağmur altında 
bekleyen işçilerimiz 
için işçi servisi bek
leme yerleri gibi, 
olası deprem riskine 
Karşı yapılması gere 
ken planlar gibi, 
büyük kapalı pazar 
yerleri gibi. Hangisi 
nin gereğini yaptınız? 
Hangi hizmeti yap
mak istediniz de katkı 
sağlamadık.
Yıllık 650 bin lira kira 
getirme potansiye li, 
10 milyon lira yapım 
maliyeti olan belediye 
binasını hukuku hiçe 
sayarak yıktınız ve 3 
aydır çivi çakmadınız. 
6306 sayılı kanuna da 
yalı itirazımızı neden 
dikkate almadınız. 
Mimarlar Odası ile 
birlikte 2000 m2 
denize nazır Gemlik'e 
vizyon katacak o 
dönem Has Parti ilçe 
teşkilatı tarafından 
yapılan Gemlik 
Merkez camisi nereye 
yapılmalıdır? sorulu 
ankette 1. Sırayı alan 
ve birlikte ‘evet’ 
dediğimiz yere neden 
camiyi planlama 
diniz? Çünkü heykel 
den korktunuz, 
yüreğiniz yetmedi. 
Biz testiyi kırmadan 
önce sizleri defalarca 
uyardık. Bize, 
savcılığın yolu nu 
Refik Yılmaz tavsi ye 
etti. Biz de uyduk. 
Bizi cuma namazına 
davet edecekmişsin, 
Teşekkür ederiz.

Bir dakika sayın 
başkan, siz bizim 
kiliseye veya havraya 
gittiğimizi mi 
zannediyorsunuz. 
Biz aynı safta, aynı 
secdeye baş koyduk. 
Bu polemiklerden ve 
ucuz kahramanlıklar
dan vazgeçin. 
Size bu yakışmıyor. 
Ayrıca, Gemlik'e siz 
daha yokken yıllarca 
emeği geçmiş Hakkı 
Çakır ve Mehmet 
Turgut gibi Gemlik'in 
yetiştirdiği insanlara 
saygı duyun.
Sız, duymasanız da 
biz duyarız.
Meclis komisyonları
na girme hakkınız yok 
diyorsun. Neden 1Ö 
bin oy almış MHP’nin 
meclisteki iradesin
den rahatsız oluyor
sun. MHP’nin korniş 
yonlarda temsil 
edilme talebi haklı bir 
taleptir. Açar kanuna 
bakarsınız, böyle 
olduğu için AKP’li, 
CHP’li ve bağımsız 
ların oyları ile korniş 
yonlara seçildik.

BELEDİYE 
PERSONELİNİN 
HUZURU
Belediye personelinin 
huzurundan ve daire 
müdürlerinin huzu
rundan bahsediyor
sunuz. Son yapılan 
ithal görev değişiklik
lerini ne ile izah ede
ceksiniz.
Körfez Gazetesi ve 
Kadri Güler ile siyasi 
görüşlerimiz farklı da 
olsa, insani ilişkileri 
miz saygındır. 
Sevgili başkan, 
Biz, muhalefetiz bar
dağın boş tarafını da 
söyleriz.
Evet, doğrudur cami 
yapmak şereftir.
Vesile olanlara helal 
olsun. Allah onlardan 
ebeden razı olsun bir

veya encümen kararı 
var mıdır?
Eğer yoksa bu 
yıkımın belediye 
meclis üyelerinin 
kararı olmadan yapıl
ması usulsüzlük değil 
midir?
2. 6306 sayılı Afet i 
Riski altındaki alan
ların dönüştürülmesi 
hakkında kanunda 
yer alan "Bakanlıkça 
veya İdarece yap
tırılan riskli yapı tes 
pitlerine karşı malik- 
lerce veya kanuni 
temsilcilerince, on 
beş gün içinde itiraz 
edilebilir." ibaresine 
rağmen, itiraz süresi 
beklenmeden yıkım 
işleminin yapılması 
uygun mudur?
Bu yasal süre içeri 
sinde yapılan yıkıma 
itiraz edilmesi duru
munda hangi kanu 
nun hangi yönetme 
liğine göre değerlen 
dirme yapılacaktır?
3. İtiraz süresi içeri 
sinde 28.11.2012 tari
hinde yapılan itiraza 
Çevre ve Şehircilik 
Bursa İl Müdürlüğü' 
nün ancak 3 ay son 
ra cevabı yazısında 
itirazın ve raporun 
bakanlıkça değer 
lendirileceği ifade 
edilmiştir.
Yıkılmış ve şu an 
olmayan bir binanın 
incelenip rapor 
edilmesi mümkün 
müdür?
4. Yine yazının deva 
mında denilmektedir 
ki; "Bakanlığımızdan 
il Müdürlüğümüze 
herhangi bir teknik 
heyet teşkil edilmesi 
için talimat gelme 
miştir" gibi bir açıkla
ma yapılmıştır.
6306 sayılı kanunun 
16/05/2012 tarihinde 
kabul edilmesine ve 
aradan geçen bu 
kadar zamana rağ
men Türkiye'nin 4. 
büyük ili olan 
Bursa'da hala itiraz 
lan değerlendirecek 
bir heyetin teşkil 
edilmemesinin 
nedenleri nelerdir? 
Bu şekildeki idari 
hukuki neticelerini 
kim üstlenecektir?

hatırlatma yapalım. 
Biz, 29 Ocak 2012 ta 
rihinde, yeni ilçe yöne 
timimizi oluşturduk. 
Refik Yılmaz ve mec 
lis üyelerinin 2012 
şubat ayında MHP 
ilçe yönetimine hayırlı 
olsun ziyaretlerinde 
kendilerine öneri ve 
temennilerimizi söyle 
dik. Bunların en başın 
da merkez camii var 
dı. Biz, dün şunu 
söyledik:
Gemlik'in hayrı olan 
her iş de, Gemlik için 
her türlü desteğimizi 
vereceğimizi belirttik. 
Açın bakın o tarihli 
haberlere bunları 
göreceksiniz.
Hatta dedik ki. 
Yıllardır yapılmayan 
Merkez Camisi’nin 
yapımına siz vesile 
olun.
Bu şeref de size ait 
olsun.
Bunun aksini kimse 
ifade edemez.
Gemlik ufak yer, her 
kes birbirini iyi bilir. 
Şimdi soruyoruz; 
camiyi yapmak şerefi 
sizin olsun da yıllık 
650 bin kira gelir 
potansiyeli olan 10 
milyonluk sağlam 
belediye binasının 
yıkım şerefi de size 
ait olsun.
En az 50 milyonluk 60 
dönüm araziyi, 25 
milyona ihalesiz 
adrese teslim satışın 
şerefi de size ait 
olsun.
Yaptığınız meclis üye 
leri transferlerinizin 
şerefi de size ait 
olsun.
Afili i tabelalarınızda 
gösterdiğiniz, sözde 
Gemlik'in iki yakasını 
bir araya getirdiğiniz 
Dörtyol’da ki ucube 
üst geçitin şerefi de 
size ait olsun.
Gemlik'e verdiğiniz 
35 milyonluk zararın 
şerefi de size ait 
olsun. ’’
Osman Durdu, daha 
sonra Belediye 
binasının yıkım 
raporuna ait sorular 
sordu.
1. Gemlik Belediyesi 
hizmet binasının 
yıkım işlerine ilişkin 
belediye meclis kararı
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Karacabey'de bir 
kadın kocası 
tarafından av 
tüfeğiyle vurularak 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Melek D. (26), Park 
Caddesi üzerinde 
yeni açılacak olan 
bir mobilya 
mağazasında temi
zlik yaparken, 
boşanmak istediği 
eşi Adem D. (26) 
geldi. İkili arasında

Kaldırımıla yürüyen 5 yasındaki 
çocuğun ölümüne neden omu
Bursa'daki trafik 
kazasında ağır 
yaralanan 5 yaşın
daki çocuk, 
kaldırıldığı has
tanede öldü.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Haşim 
Işcan Caddesi'nde 
5 gün önce 
meydana gelen 
trafik kazasında 
ağır yaralanarak

Takla man Oiomobiiae Üt Kişi yaralanflı

çıkan tartışma sonucu otomobilin

özel bir hastaneye 
kaldırılan Doğukan 
Al (5), müdahaleye 
rağmen kurtarıla
madı. Al'ın 
cenazesi, toprağa 
verilmek üzere 
Balıkesir'e 
götürüldü.
Lokman İ'nin (19) 
kullandığı 16 LJA 
45 plakalı otomobil, 
24 Şubat'ta Haşim

İşcan Caddesi'nde 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
kaldırımda yürüyen 
Filiz Al (34), çocuk
ları Doğukan ve 
Cem Erdal (10) ile 
otobüs durağında 
bekleyen Ali Emir 
Var'a (10) çarp
mıştı. Kazada 
yaralanan Filiz, 

den tüfeğini alan 
Adem D., Melek 
D."yi ayaklarından 
vurdu. Olayın 
ardından kaçan 
Adem D. polis ekip
lerince 
yakalanırken, ayak
larından yaralanan 
Melek D. ambu
lansla Karacabey 
Devlat Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor

Doğukan, Cem 
Erdal Al ile Ali Emir 
Var, ambulanslarla 
çevredeki has
tanelere kaldırıl 
mışlardı.
Kazanın ardından 
gözaltına 
alınan sürücü 
Lokman İ, 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılmıştı.

Uyuşturucu Satmak 
İçin E« Kiraladı

Bursa'da bir evde 
41 kilo esrar ele 
geçirilirken, 
zanlının daireyi 
uyuşturucu depo
lamak ve satmak 
için kiraladığı 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Namazgah 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
43 yaşındaki 

A.Ö.'ye Doğu ve 
Güneydoğu 
illerinden uyuştu
rucu geleceği isti
hbaratına ulaşan 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 

Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
harekete geçti. 
Sevcılık izniyle 
zanlının evinde 
arama yapan 
polis, 41 kilo 
esrar ele geçirdi. 
Zanlının 
kiraladığı evde 
ikamet etmediği, 
sadece 
uyuşturucu işi 
için kullandığı 
belirlendi. 4 suç
tan sabıkası 
olduğu öğrenilen 
A.Ö.'nün esrarı 
torbacılara 
sattığı ifade edildi. 
Polis, zanlıyı 
sorgusunun ardın
dan adliyeye sevk 
etti

İnegöl’de, takla 
atan otomobilde 
bulunan 3 kişi yara
landı
Bozüyük'ten 
İnegöl'e giden 45 
YA 5723 plakalı 
özel otomobilin 
sürücü 48 yaşında
ki Ömer Anıl, 
tünele yaklaşık 500 
metre kala yağış 
sebebiyle virajı ala
mayarak direksiyon 
hamiyetini kaybetti. 
Kontrolden çıkan 
otomobil takla 
atarak yolun sağın

daki kanala 
düşerek ters

döndü.
Yaralanan sürücü

Ömar Anıl, 48 
yaşındaki eşi 
Cefayir Anıl ile 41 
yaşındaki İsmail 
Malçıkan, 112 ekip
leri ve güvenlik 
güçlerince araçtan 
çıkarıldı. Yaralılar 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Yaralı 
ailenin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu bildirildi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Organlarıyla üç kişiye can verdi
Yalova'da geçirdiği 
beyin kanaması 
sonucu yaşamını 
yitiren Yalova 
Barosu avukatların
dan 67 yaşındaki 
Saadettin Tunç, 
toprağa verildi. 
Bağışlanan karacı

ğeri ve iki böbreği 
ile 3 kişiye kişiye 
hayat veren 
Tunç'un cenaze 
törenine CHP Grup 
Başkanvekili Muha 
rrem İnce ile akra 
bası olan eski milli 
basketbolcu İbra

him Kutluay da ka 
tıldı. Beyin kanama 
sı geçiren Avukat 
Saadettin Tunç, te 
daviye alındığı Yalo 
va Devlet Hastane 
si'nde hayatını kay
betti. Vasiyeti üzer
ine ailesi tarafından

organları bağışla 
nan Tunç'un kara 
ciğer Bursa'da 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, 
böbrekleri ise 
Acıbadem Hastane 
si'nde hastalara 
nakledildi.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

GemlikKErfez
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ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kadri GÜLER
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Siyasette uslüp...
Durdu’nun yerel basına yaptığı açıkla

mada, bu kısım, bazı gazetelerce sansür 
edildi.

Buna karşın, AKP İlçe Başkanının Dur 
du’ya açıklama üslubu sert oldu.

Bugün ise Osman Durdu, Necdet Yıl 
maz’ın açıklamalarına karşı cevap verdi.

İş, sokak kavgasına döndü.
Siyaseti ölçüyü kaçırmadan, saygı sınır 

larını zorlamadan yapacaksın.
Bir de demokrasilerde eleştirilere açık 

olacaksın.
İçinde yalan dolan yoksa, sesini kese

ceksin.
Kızmayacaksın...
Yoksa karşılıklı atışma sürer gider.
Ölçü kaçtıkça kalite de düşüyor...

ÇELİK İSTİFA MI ETTİ?

Halk Eğitim Mefkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği seminere büyük ilgiKana; t Mn İism ılBHf
Dün, Gemlik Gündemi Belediye Başkan 

vekili Mehmet Çelik’in istifa ettiği haber
leri ile sallandı.

Bu konuda yoğun bir telefon trafiği 
yaşandı.

Çelik ile Belediye Başkanvekili arasında 
son zamanlarda yaşanan gerginliği 
herkes biliyor.

Encümen kararıyla Borusan ve Çimtaş’a 
25 milyon liraya satılan ve yargıya taşınan 
arsa olayı...

Cihattı Köyü hudutlarına Mehmet Çelik 
imzası ile enkaz dökülme izninin veril 
mesi ve bu konunun da yargıya taşın
ması...

Belediyede ithal müdür getirilmesindeki 
anlaşmazlıklar...

Memurların Kamusen’e bağlı sendika 
dan AKP yanlısı sendikaya zorlanması 
gibi olaylar bardağı taşırdı.

Dün, Mehmet Çelik’in istifa dilekçesi 
verdiği ve belediyeden ayrıldığı söylenti
leri çok çabuk yayıldı Gemlik’e..

Ben, Çelik’in istifa edeceğini sanmıyo
rum.

Böyle bir girişimi olsa olsa blöf olur diye 
düşünüyorum.

Yalnız bilinen gerçek şu ki..
AKP’li Yılmaz, seçimler yaklaştıkça bele 

diyede kendi ağırlığını hissettirmek ve 
kendi kadrolarını kurmak peşinde.

İthal Müdürler olayı bunun göstergesidir.
Bu durumda giderek Çelik’in yetkileri 

daraltılacak.
Çelik buna izin vermek istemez.
Birlikte yola çıktığınız sizi yol da bırakır.
Sonra ne olursunuz?
Bir hiç.
Ama, bu arada paçayı düzeltmiş, oğlunu 

da arsayı sattığınız kuruma işçi olarak 
sokup, onun da geleceğini garanti altına 
almış olduğundan gerisi tufan defsiniz.

Önümüzdeki günlerin ne getireceğini 
birlikte göreceğiz.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen “Beden Dili ve 
İş Yaşamında 
İletişim” konulu 
seminer büyük ilgi 
gördü.
Dün, İmam Hatip 
Lisesi Konferans 
Salonu’nda düzen
lenen seminere 
Kaymakam Cahit 
Işık, Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak, Jandarma 
Komutan Mustafa 
Özdemir, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
okul müdürleri, 
öğretmenler, 
yöneticiler katıldı. 
İletişim Uzmanı 
Canten Kaya’nın 
görsel ve işitsel 
olarak yaptığı 
anlatım, izleyicileri 
büyüledi.
İnsanların yaşam
larında iz bırak
masının önemine 
değinen Canten 
Kaya, “İz bırakan 
insan olmak çok 
önemli.
Unutulmamanız 
için yaşantınızda 
önemli izler bırak
malısınız.
Hatırlanmanız 
bırakacağınız ize 
bağlı. Hayatta ne

verdiğiniz ile ne 
aldığınız da önemli. 
İş yaşantınızda 
işler insana değer 
katmaz, insanlar 
işe değer katar. 
Bunun için işini en 
iyi yapan insanlar
dan olmalısınız.” 
dedi.
“Karşılaştığınız bir

kişi hakkında ne 
zaman karar 
verirsiniz” 
sorusunu soran 
Kaya, “O insanı 
gördüğümüzde 
hemen bir karar 
veririz. Bu kararın- 
doğru mu, yanlış 
mı, sağlıklı mı, 
değil mi olduğunu

|' itıılriı lıı iIıılı ilini iiiheiI

düşünmeyiz. 
O kişiyle ilgili 
değerlendirmeyi 
hemen yaparız.” 
şeklinde konuştu. 
İletişimde iyi niyetli 
olmanın yeterli 
olmadığını da 
belirten Kaya, 
“Önemli olan ne
mesajlar verdiğiniz 
dir” dedi.
Göz teması kur
manın da önemine 
değinen konuş
macı, “Sonuçta 
hepimiz çevremize 
mesajlar veriyoruz. 
Bu mesajlarla kar
şımızdakini olumlu 
veya olumsuz etki 
leyebiliriz.
Onun için beden 
dili önemlidir.” 
dedi.
Beden dili ye 
yaşamında İletişim 
konulu seminer 
gece ise velilere 
verildi

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
TEMA A “suh»şa

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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VERGİ HAFTASI NEDENİYLE....

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

MEVSİM SALATASI

Yem düzenlememizle

Yurtta 25 Şubat - 3 Mart Vergi 
Haftası olarak kutlanıyor.
Vergi ödemesi en önemli bir vatan

daşlık görevidir.
Bir devletin güçlü olarak ayakta 

kalması vatandaşın dürüstçe vergi 
ödemesi ile mümkündür.
Anayasamız her vatandaşın gücü 

oranında vergi ödeyeceğini beyan 
etmekteyse de, dolaylı vergilerin 
fazlalığı ile mali gücü en yüksek olan
la, zar zor geçinen bir vatandaş eşit 
oranda vergi vermektedir.
Yoksulluk ve yoksunluk bu adil 

olmayan vergi ödemeleri sonucu 
oluşmaktadır .
Bugünkü uygulamada vatandaştan 

kendi beyanı üzerine vergi tahakkuk 
edilmekte bu esas üzere vergi alın
maktadır.
Yani,Devlet ne kadar verilirse, 

mükellefe adeta bereket versin 
demektedir.
Oysa, vergi kanunları ortaya koy

duğu hükümleri uygulatıcı zecri ted
birlerle, denetim ve incelemelerle 
gerçek vergiyi almayı vergi kaçağını 

KORftZ BALIKÇILIK Atatürk Kordonu nda
ÇARLININ YGRI hizmetinizdeyiz.

GÜNLÜK
TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ
KALAMAR > KARİDES

GÜVEÇ - LAKERDA '

SİPARİŞ KABUL EDİLİR

en aza indirmek için meriyete konul
maktadır.
Devlet verileni değil, verilmesi 

gerekeni almalıdır.
Doğruluğun, dürüst olmanın ve 

dürüst kalmanın en önemli unsuru 
denetimdir.

Devlet, yasalardan gelen gücünü 
hissettirmelidir.
Verilenle yetinmek, devletin yerinde 

sayması, her gün artan ihtiyaçları 
karşılayamaması gücünü yitirmesi 
demektir.
Yetersiz gelir karşısında devlet ulus

lararası finans kaynaklarına başvurul
makla buyruk alır hale gelmektedir.
Bugün zirai ürünlerden yeteri kadar 

vergi almamaktadır.
Veraset yolu ile ürün verici gayri

menkullar mirasçılar arasında 
bölüşüldüğünden üretim düşük 
kalmaktadır.
Tarımsal üreticiler işin asgari taban 

ve tavanı ile deftere tabi olma 
mecburiyeti vardır.
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı 

iken, Başbakan merhum Turgut Özal, 

bakanlar, siyasi partilerin genel 
başkanlarına yazdığım mektuptaki 
önerilerimin dikkate alınıp uygulan
masında devletin vergi gelirlerinin 
artacağı, kayıt nizamının gelişeceğini 
düşünüyorum.
Tarım üreticilerinden defter tutma 

mecburiyeti kaldırılmalıdır.
Üretici sattığı ürün bedelini Ticaret 

Borsası’na satış faturasını veya müs
tahsil makbuzunu onaylatması 
halinde % 15 vergi iadesi almalıdır.
Üretici böylesi bir gelirden mahrum 

kalmamak için alıcıya mutlak surette 
müstahsil makbuzu veya faturayı 
düzenleyecektir.
Tüccar belgeli girişle mal satın 

aldığından belgeli satış yaparak 
gerçek gelirin oluşması sağlanacak 
oluşan gelir % 15’in üzerinde vergiyi 
oluşturacaktır.
Kayıt nizamı ile vergi kaçağı 

önlenecektir.
Belirttiğim bu önerime zamanın 

Başbakanı teşekkür etmiş, üreticiye 
% 1 vergi iadesi verilir olmuş, yeter 
sizliği nedeni ile satışların kayıt altına 
alınarak vergi artırımı sağlanamıştır.
Önerileninim sonucu ile tarımsal 

ürün hasadı da dolayısıyla artacaktır. 
Ürün artışı ile üreticinin geliri 
dolayısıyla devletin vergi geliri de 
artacaktır.

Bilmem yazdıklarım dikkate alınır mı 
dersiniz? Biz yazalım, söyleyelim de 
belki dikkate alan olun.
Vergi Haftası kutlu olsun

Atatürk Kordonu Çelebi Apt. Altı GEMLİK Tel: O 224 514 42 49
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Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
hafriyatçıların ve 
inşaat sektörünün 
sıkıntılarını bildikleri
ni ve yakından takip 
ettiklerini dile getir
erek, kamulaştırma 
davası tamamlanır 
tamamlanmaz, 
hafriyat döküm 
alanını faaliyete 
geçirerek, tıkanan 
sektörün önünü aça
caklarını söyledi. 
Gemlikli hafriyatçılar 
İhsan Ateşli ve 
Bayram Önal'ı 
makamında kabul 
eden Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, hafriy
atçıların inşaat sek
törü konusunda 
aktar dıkları sıkın
tıları dinledi.
Gemlik sınırları 
içinde hafriyat 
dökülecek alanın 
olmaması nedeniy le 
başlayan sıkıntının 
tüm inşaat sektörüne 
yayıldığını ifade eden 
Ihsan Ateşli ve

Bayram Önal, 
Yılmaz'dan bu konu
da destek ve yardım 
beklediklerini 
söylediler. 1/5000'lik 
ve 1/1000'lik imar 
planlarına işlenen 
hafriyat döküm 
sahası konusunda 
mülk sahibi ile kamu
laştırma konusunda 
anlaşamadıklarını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, açılan kamu
laştırma davasının 
ise devam ettiğini 
bildirdi. Özel bir 
firma tarafından daha 
önce taş ocağı 
olarak kullanılan 
alanı hafri yat döküm 
alanı olarak hizmete 
so kacaklarını kayde
den Refik Yılmaz,

"Hafriyat konusunda
ki sıkıntıları ve inşaat 
sektöründeki sorun
ları biliyoruz. Yakın 
dan takip ediyoruz. 
Bu konuda çözüm 
üretmek için de çok 
çalışıyoruz.
Kamulaştırma davası 
tamamlanır tamam
lanmaz, daha önce
den taş ocağı olarak 
kullanılan bölgeyi 
hafriyat döküm alanı 
olarak hizmete soka
cağız. Bu ilçemizde 
durma noktasına 
gelen inşaat sek
törünün önünü aça
caktır. Ayrıca şehri 
mizde gelişi güzel 
hafriyat dökümlerinin 
de önüne geçilecek
tir" dedi.

Yeni Muhtarlar Derneği 
yönetimi ziyaretlere başladı
Geçtiğimiz hafta 
olağan kongrelerini 
yapan Gemlik 
Muhtarlar 
Derneği'nin yeni 
yönetimi Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamın
da ziyaret etti. 
Derneğin 30 yıldır 
başkanlığını 
yürüten İdris 
Kurt'tan 
görevi devralan 
Necmettin Şanlı ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Sevim 
Koçdemir ve 
Nazmi Sevim, 
Refik Yılmaz'ı 

makamında ziyaret 
ederek, var olan 
olumlu diyaloğun 
yeni yönetimle bir
likte de devam 
edeceği sözünü 

verdiler.
Halef ve Selef

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.coni

Muhtarları bir arada 
ağırlayan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, İdris 
Kurt'a 30 yıllık 
hizmetinden 
dolayı teşekkür 
ederken, yeni 
yönetim Kurulu 
Başkanı Necmettin 
Şanlı ve ekibine de 
başarılar diledi.

Köy ve Mahalle 
muhtarlarını ayrım 
yapmadan her 
konuda destek
lediklerini hatırla
tan Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
periyodik istişare 
toplantılarının da 
bundan sonra da 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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Evlillik Şenliği başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden BURFAŞ 
tarafından düzenle
nen ‘Evlilik Şenliği’, 
evlilik hazırlığı 
yapan gençlere 3 
gün boyunca keyifli 
alternatifler 
sunacak.
Büyükşehir Beledi 
yesi, Atatürk Kong 
re ve Kültür Merke 
zi (Merinos AKKM) 
fuaye alanında 
düzenlenen ‘Evlilik 
Şenliği’ ile düğün 
sezonu yaklaşırken, 
yaşamlarında yeni 
bir sayfa açmaya 

hazırlanan genç 
çiftlere keyifli öner
iler sunuyor.
Büyükşehir 

Belediyesi iştirak
lerinden BURFAŞ 
tarafından organize 
edilen ‘Evlilik 
Şenliği’nin açılış 
töreninde konuşan 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili 
Atilla Ödünç, orga
nizasyonun evlilik 
yoluna adım atan 
gençlerin hazırlık
larına yardımcı ola
cağını söyledi. 
Ödünç, evlilik heye
canını yaşayan çift

lerin yoğun hazırlık 
sürecine katkı koy
acak olan şenliğin 3 
gün süreceğini 
belirterek, “Evlilik 
Şenliği ile evlilik 
heyecanından 
dolayı çiftlerin 

ihtiyaçlarının eksik 
kalması önlenmiş 
olacak. Gençler, 
burada tüm 
ihtiyaçlarına cevap 
bulabilecekler. En 
yeni ürünleri, fiyat 
karşılaştırmalarını, 

güvenli ve avantajlı 
alışveriş imkanını 
aynı mekanda göre
bilecekler” dedi 
Başkanvekili 
Ödünç, organizas 
yonun sektörler- 
arası işbirliğinin de 
sağlanmasına 
destek olacağını 
ifade etti. BURFAŞ 
Genel Müdürü 
Mustafa Çaltılı da 
41 firmanın katıldığı 
‘Evlilik Şenliği’nin 3 
gün boyunca 
Bursa’da evlilik 
hazırlığı yapan 
gençlere ve ailele 
rine yol gösterici 

bir rehber olacağını 
j^yledi. Çaltılı, 
evliliğe karar 
verenlerin hazırlık 
•örecine katkı 
koymayı hede
flediklerini 
belirterek, “BUR
FAŞ olarak bu yıl 
Vsini düzen
lediğimiz şenliğin 
geleneksel hale 
gelmesini hedefli 
Iforuz. 1-3 Mart 
târihlerinde, 10.00 
ile 22.00 saatleri 
arasında tüm vatan
daşlarımız etkin
liğimizi gezebile
cekler.

flNKnRflflNONİMTÜRKSİGORTmN
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

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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELtİflAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLERAJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 5#$6 83 Fax : 513 35 95

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAH BİNDEN SATILIKTIR
Müracaat Tel :

O 532 283 59 19

Armutlu’daelektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

■s
95325697699

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 

ARAlfYOR 
ÜNALTELEKOM 
0 530 607 35 85
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İlçemizde bulunan 
okullarımızın "Okul 
Aile Birliklerinin 
yönetim kurulu 
üyeleri ile Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Konferans 
Salonunda bil
gilendirme toplan
tısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya, Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Burhan İnan ve 

okul müdürleri de 
katıldı.
Açılış konuşması 
ve İlçenin genel 
durumunun sunum 
şeklinde yapan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen; 
İlçemizde yaklaşık 
18000 civarında ilk, 
orta ve lise öğren
cisi bulunduğunu, 
eğitim ortamlarının 
iyileştirme ve ders
lik sayılarının art
tırılması çalış
malarının devam 
ettiğini, bu kapsam

da odun depoları 
mevkiinde bir 
ortaokul, bir İmam 
Hatip Ortaokulu, 
Gemlik Lisesi 
binasının yerine 
Gemport A.Ş. 
tarafından 24 
derslikli bir 
okulun yapılacağını 
belirtti.
Bu çalışmaların 
yapılması ile birlik
te 09 Şubat 2012 
tarihli Resmi 
Gazete’de yayım
lanan "Okul Aile 
Birlikleri

Yönetmeliğinin 
velilerimizi daha 
aktif ve bir anlamda 
sivil toplum faaliye 
ti gibi bir çalışma 
içinde olmalarını 
istediğini, bu 
anlamda okullarımı 
zın aktif ve üretken 
kurumlar haline 
getirmeleri gerek
tiğini ifade etti. 
Gündem gereği İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
A.Osman Cura, söz 
konusu yönetmeliği 
sunum olarak açık
ladı.

Katılımcı okul 
müdürleri ve veliler 
tarafından okullar
daki güvenlik, per
sonel ve bağışlarla 
ilgili sorunları 
olduğunu dile 
getirdiler.
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi okul 
müdürü N.Hikmet 
Seren söz alarak; 
okulların velilerden 
bağış istemek yer
ine, projeler 
üreterek okulun bu 
anlamdaki sıkın
tılarının giderilebile

ceğini belirtti. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan da; 
okullarımızdaki 
sorunların 
çözümünde bu 
yönetmelikle Okul 
Aile Birliklerinin 
çok önemli bir kon
umda bulun
duğunu, okulların 
sorunlarının iyi ve 
doğru bir şekilde 
anlatıldığı takdirde 
velilerin okullarına 
sahip çıktıklarını 
belirtti.

i Mil İMııiiı Dinindiler!caııiaBısiı
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği tarafından 
çay partisi düzen
lendi. Belediye 
düğün salonunda 
gerçekleştirilen çay 
partisine veliler 
yoğun ilgi göster
diler.
Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, okul 
Aile Birliği üyeleri 
ne teşekkür ederek, 
emeği geçenleri 
kutladı.
Akbaş, “Bu tür 
faaliyetlerin 
amaçlarının okul- 
veli birlikteliğini ve 
dayanışmasını 
sağlamak, velileri 
mizin bir arada 
eğlenceli bir vakit 
geçirmelerine 
vesile olmak ve 
okula maddi gelir

«ıılrlı lıı cinli ııuıl sunul

sağlamaktır diye 
konuştu.
Çay Partisine 
Hediye Çekilişi İçin 
katkıda bulunan 
Gemlik esnafına ve 
Gemlik'teki işyeri 
sahiplerine 
teşekkür eden Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, Sosyal 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

’ T MA b
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" Şa * 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için s.iz de katılın

dayanışmanın en 
güzel örneği 
olduğunu söyledi. 
Çay partisinin 
hazırlanmasında 
emeği geçen Okul 
Aile Birliği üyeleri 
ne Teşekkür 
Belgesi Okul 
Müdürü Akbaş 
tarafından verildi.

Çay partisi müzik 
eşliğinde velilerin 
ve öğrencilerin 
eğlenmeleriyle 
devam ederek 
zaman zaman 
hediye çekilişi ve 
çeşitli yarışmalar 
yapılarak, akşam 
saatlerine kadar 
devam etti.

»■■■ ı a

egıiımsenııııerı

Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Rehber Öğretmeni 
Elifcan Demirhan 
tarafından okul 
velilere yönelik 
olarak " Anne - 
Baba Tutumları ve 
Çocuk Hakları" 
konulu seminer 
verildi.
Seminer, Okul 
Müdürü Şenel 
Çağlayan’ın açılış 
konuşması ve 
Zübeyde Hanım

Anaokulu nda yeni 
göreve başlayan 
Psikolojik 
Danışman Elifcan 
Demirhanı 
tanıştırmasıyla 
başladı.
Seminer sonunda 
velilerin soruları 
Psikolojik 
Danışman Elifcan 
Demirhan tarafın
dan cevaplandı. 
Seminere velilerin 
yoğun katılımı 
dikkat çekti.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İnlemene verai müides Şehir icinıle hız limiB artınlmof
İnternetteki yüzde 
5 Özel iletişim 
Vergisi'nin kaldırıl
ması torba yasayla 
gündeme alınacak 
Kablolu, kablosuz 
ve mobil internette 
yüzde 5 olarak 
uygulanan Özel 
İletişim Vergisi'nin 
(ÖİV) kaldırılması 
yönünde çalış
malar olduğu belir
tildi.
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı kay
naklarına 
dayandırılan 
haberlere göre, söz

lllllllllllllllllllllllllilltf
Gün ışığından 
daha fazla yarar
lanmak amacıyla 
bütün yurtta 
saatler 31 Mart 
Pazar günü saat 
Ö3.ÛÖ’ten itibaren 1 
saat ileri alınacak. 
Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, gün ışığın
dan daha fazla 
yararlanmak 
amacıyla 14 
Ocak’taki Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
bütün yurtta saat
lerin 31 Mart Pazar 
günü saat 
03.00’ten itibaren 1 
saat ileri alın

konusu düzenle
menin Meclis gün
deminde bekleyen 
iki torba yasaya 
dahil edilmesi, ya 
da ayrı bir internet 
torba yasasıyla

saat 04.00’den 
itibaren saatlerin 1 
saat geri alın
masıyla ise sona 
erecek.

masıyla yaz saati 
uygulaması 
başlayacak.
Uygulama, 27 Ekim 
2013 Pazar günü

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

gündeme 
getirilmesi bek
leniyor.
Sanal alışveriş 
vergilerinin şek- 
ilendirilmesi de 
gündemde.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, şehir 
içinde hız sınırının 
arttırılmasına 
planak sağlayacak 
düzenleme yaptı. 
Düzenlemenin 
yürürlüğe 
girmesinden sonra 
UKOME veya il 
trafik komisyon
larınca karar alın
ması halinde 
yerleşim yeri 
içindeki bölünmüş 
yollarda hız 
sınırı 70 kilometre
den 80 kilome 
treye çıkarılabile
cek.
Karayolları Trafik 
Kanunu, motorlu 
araçların cins ve 
kullanma amacına 
göre sürülebileceği 
en fazla hız sınırını, 
şehirler arası çift 
yönlü karayollarınT 
da 90 kilometre, 
bölünmüş yollarda 
110 kilometre, 
otoyollarda da 120 
kilometreyi 
geçmemek üzere 
yönetmelikte belir
lenmesini ön 
görüyor.
Karayolları 
Trafik Yönetmeliği 
ile yerleşim 
yerleri içindeki hız 
limitleri 50 kilome
tre olarak belirlen

KfiŞ€D€ 8€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR a- i
•i

...
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

miş ve Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezleri 
(UKOME) ile il 
trafik komisyonları
na yerleşim 
yerleri içindeki 
hız limitlerini 20 
kilometreye 
kadar artırma 
yetkisi verilmişti. 
UKOME ile il 
trafik komisyonları, 
birçok şehir içi 
ana yolda hız 
sınırını 20 kilome
tre arttırarak 70 
kilometreye çıkar
mıştı.

80 KM'YE 
ÇIKIYOR 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Dairesi Başkanlığı, 
yerleşim yerleri 
içerisindeki trafik 
sıkışıklığını azalt

mak ve akıcılığı 
sağlamak amacıyla 
diğer ülkelerde 
olduğu gibi şehir 
içinde bulunan 
ve şehirler arası 
yolların standart
larına sahip olan 
bölünmüş 
karayollarında hız 
sınırının arttırıl
masına olanak 
sağlayan düzen
leme hazırladı. 
Düzenlemenin 
yürürlüğe 
girmesinden 
sonra UKOME 
veya il trafik 
komisyonlarınca 
karar alınması 
halinde yerleşim 
yeri içindeki bölün
müş yollarda 
hız sınırı 70 kilo
metreden 80 kilo
metreye çıkarıla
bilecek.

t

Gemlik Körfez

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

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 80 88

TAKSİLER

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

DELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 Q8
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 18 46
513 71 66

Bursa 
Mudanya

Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

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

VAPUR - FERİROT
Yalova
Topçular

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

OTODÜS
Şehirlerarası 
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
GESLİK'İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETE?!

liiıiıtoMII

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi, Md. 
Su Arıza

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

513 45 21-182 
513 45 21-111 

Yalnız 185

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

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

Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4512 

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)

■SİM
MDTIOAİIE DEFTERİ: 
11:30-14:00-16:00- 

18:00-20:15
TAŞ MEKTEP: 11:30- 
14:00-16:30-20:00 
CELAL İLE CEREN: 

12:00-14:15-20:30
Pİ'ninlMŞAMI: 

16:15-18:30
RE2ERMST0N 5133321



GemlikKSrfez

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER...

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

ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMAN İN 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 kazandınyor...

Akıncı; Sitesi, Şiz^hayallerinîziö büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarına kadar her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS
DAİRE ŞEÇENEKLERİ SUNUYOR...

ali berker akıncı
mimarlık

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

Gemlik Ofis
Eşref DİNÇER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA
Tei:0224 514 48 41
infp@alitierkerakinci.com

Orhoniye Yeni Mh. 
Mh

Gemlik wask 
l \ $ Irmak Sk

Dr. Ziya 
Kaya Mh 
HİtafMh.

Ata. *

Um

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

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

SjgjH

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:infp@alitierkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattın DEMİR/Emlak Müşaviri

MANASTIR EMLAK ianastirehük

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

4Mj, 1 ।/i itesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dün İnegöl Gençlergücü ile karşı 
laşan Gemlikspor. rakibini kendi 
sahasında 2-1 yenmeyi başardı. 
İnegöl Kurtuluş sahasında saat 
15.00’de oynanan karşılaşmada 
Gemlikspor’un gollerini Samet ve 
Emrah attı. Gemlikspor, önümüzde
ki hafta Gemlik sahasında Duaçınar 
ile karşılaşacak

Umuriray Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Savaş Uzun cinayetinde mahkeme karannı açıkladı. ADD Devrim Yasalarının kabülünün 
■ yıldönümünde etkinlik düzenledi 

lıoi/'fitatürtdeıırinılerhıle 
iıesanlasmak istiyorlar'

Umurbey Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı 
Savaş Uzun'u makamında tabancayla vura 
rak öldürdüğü iddia edilen sanık, 15 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. Bursa 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde, "adam öldürmek" 
suçundan müebbet hapsi istenen 37 yaşın
daki T. T., son kez hakim karşısına çıktı. 
Hakim, "adam öldürmek" suçundan önce 
müebbet hapis cezası verdi, ardından suçun 
haksız tahrik altında işlenmesi ve sanığın 
duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulun
durarak cezasını 15 yıla indirdi. Sayfa 2’de

Şubesi, 3 Mart Devrim kanunlarının kabulü 
nün 89. yıldönümü nedeniyle toplantı 
düzenledi. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

. Geri dönüş olur mu?
Gemlik Belediyesi’ndeki karışıklıklar 

şimdilik buzdolabına kondu.
' Dolaptan çıkınca kokup kokmadığını 
anlayacağız.

Gemlik Belediyesi’nde seçimle gelen 
yönetimin el değiştirmesinin 2.yılına bir 
hafta sonra girilecek.

2 yıl önce içişleri Bakanhğı’nca 
görevinden uzaklaştırılan Fatih Mehmet 
Güler, görevine iade edilmiyor.

Türkiye’de bu kadar uzun süreli 
görevinden uzaklaştırılan bir belediye 
başkanı yok.

Belediyeler Yasası’nın 47. maddesi İç 
İşleri Bakanlığı’na Belediye Başkanlarını 
görevinden uzaklaştırma yetkisi tanıyor. 
Ancak, durumlarını 2 ayda bir gözden 
geçiriyor. Devamı sayfa 4’de

doka itypMud (üıayaulaiUL

/]birey
7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar

Esnek çalışma saatleri
Öğrenci koçluğu

«SOl/Z ■>ni2.ın-M ® facebook/gemlikbirey gemlik@birey.com 
^g^2O13-2O14 n twitter/gemlikblrey www.gemlikbirey.com

M 022lf 5111515

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
mailto:gemlik@birey.com
http://www.gemlikbirey.com
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Karar ince mtiehlıeı, sonra 15 yıl hapis
Umurbey Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Savaş Uzun'u

Geçen yıl Temmuz 
ayında Umurbey 
Taşıyıcılar

makamında tabancay- Kooperatifi Başkam
la vurarak öldürdüğü 
iddia edilen sanık, 15 
yıl hapis cezasına 
çarptırıldı.
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"adam öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapsi istenen 37 
yaşındaki T. T., son 
kez hakim karşısına 
çıktı.

Savaş Uzun'u 
makamında taban
cayla vurarak 
öldürdüğü iddia 
edilen T.T., son 
sözünde sessiz kaldı. 
Mahkeme, tutuklu 
sanık T.T.'ye "adam 
öldürmek" suçundan 
önce müebbet hapis 
cezası verdi, ardın
dan suçun haksız

tahrik altında işlen
mesi ve sanığın 
duruşmalardaki iyi

halini göz önünde 
bulundurarak ceza
sını 15 yıla indirdi.

Sanık ayrıca, "6136 
sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" suçundan 
da 10 ay hapis 
cezası aldı.
Sanık T.T. daha önce 
verdiği ifadede, 
"Uyuşturucu olayıyla 
ilgili tebligat 
almasının ardından 
maktulün bana karşı 
tavır ve davranışları 
değişmişti.
Bir soğukluk vardı. 
Ayrıca bana iş ver-

memeye başladı. 
Olay günü de 
maktul beni 
çağırdığı için yanına 
gittim. Savaş'ın 
öldüğünü polislerden 
duydum. Silahı silip 
atacaktım.
Hava sıcak olduğu 
için banyo yapıp 
rahatladım.
Ayrıca olaydan 
sonra tabancada 
kalan mermileri de 
attım" şeklinde 
konuşmuştu.

Maımaralıirlilı özel ambalajlı zeytinyağı hazırladı
Marmarabirlik, iki 
çeşit zeytin ve 
zeytinyağından 
oluşan özel ambalajlı 
hediyelik paket hazır
ladı.
Eş dost ve müşteri 
ziyaretlerine giderken 
götürülebilecek 
"Marmarabirlik 
Special", Birlik’in 
İzmir Yolu üzerindeki 
Fabrika Satış 
Mağazası, bazı 5 yıl 
dızlı otellerin market
lerinde satışa sunu 
luyor.
Marmarabirlik Special 
www.e-marmarabir-

Eski bacadaki gönderde bayrak asılmamasının arızadan kaynaklandığı bildirildi

MaııMamsı
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nde 
bulunan eski fabri
ka bacası üzerinde
ki gönderdeki 
bayrağın bir süredir 
asılı olmamasının 
nedeninin, arızadan 
meydana geldiği 
açıklandı.

Iik.com internet 
adresindeki online 
satış mağazasından- 
dan da özel zeytin 
yağları satın 
alınabiliyor. 
Bünyesindeki 8 
koope ratife bağlı 
yaklaşık 30 bin zeytin 
üreticisi ortağı bulu
nan Marmarabirlik, 
Marmara Bölgesi'nin 
özellikle de Bursa'ya 
ait Gemlik çeşidi zey
tini ve zeytinyağını 
hediyelik ambalaja 
soktu.
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okullar 
Müdürü Prof. Dr. 
İlhan Turgut, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, eski 
baca üzerinde bulu
nan bayrak gön
derinin ipini

Asa, Türk gelenekleri şekerli ürünler 
ne göre ziyarete götürüldüğünü, 
gidilirken, genellikle kestane şekeri gibi

çalıştıran sistemin 
arızalanması 
nedeniyle bayrağı 
göndere 
çekemediklerini 
söyledi.
Sistemi kuran fir
madan eleman 
gelmesini bekledik
lerini söyleyen 
Turgut, “Elimizde 

çok sayıda Türk 
bayrağımız var. 
Sorun bayrağın 
olmaması değil. 
Baca üzerindeki 
gönder çok yüksek 
çıkılması tehlikeli 
olduğundan, arıza 
nın giderilmesi için 
firma elemanlarını ’ 
bekliyoruz.” dedi. 

zeytin ve zeytin 
yağının da çok 
anlamlı ve sağlıklı bir 
hediye olabileceğini 
düşündüklerini 
söyledi.
Asa, sofralık zeytinde 
bir dünya markası 
olan Marmarabirlik'in 
tümüyle doğal ferman giderken ya da gelen
tasyona tabi tutulan, 
işlemesinde kesinlik
le kimyasal kullanıl
mayan sofralık zeytin 
ve zeytinyağını 
"Marmarabirlik Spe 
cial" adıyla ambalaj 
ladıklarını ifade etti. 
Zeytinyağının 0,3 asit 

olduğunu, siyah ve 
biber dolgulu yeşil 
zeytinlerin de özel 
havuzlardan özenle 
seçildiğini kaydeden 
Hidamet Asa, şöyle 
konuştu: 
"İşadamlarımızın, 
müşteri ziyaretlerine 

müşterilerine, Bur 
sa'ya has özel imalat 
zeytin ve zeytinyağı 
hediye etmeleri, hem 
kendileri için bir fark
lılık yaratacak, 
hem de bölge üretici
sine destek sağlan
mış olacaktır.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Iik.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İnternetten Beğendiği Araç kin 5 Bin 
lira Kanam Yatırınca Dolandırıldı

Telefon
Dolandırıcısı 
milletvekili

Bursa'da, inter 
nette beğendiği 
otomobil için 5 bin 
lira kaparo yatır
masına rağmen 
araç sahibine 
ulaşamadığını ve 
dolandırıldığını

20 saat kar mafiarasınıla kaldılar
Uludağ’ın zirvesine 
çıkan 4 dağcı, kar 
fırtınasına yaka
landı. Dağcılar, tipi 
şeklinde yağan kar
dan kazdıkları kar 
mağarası 
sayesinde kurtul
mayı başardı. 
Uludağ Dağcılık 
Kulübü üyesi 4 
dağcı, karla kaplı 
zirveye tırmanış 
gerçekleştirdi. Kar 
çukuru içinde bulu
nan kar buz rota
larında tırmanış 
yapan dağcılar, 2. 
Oteller 
Bölgesi'nden yola 
çıktı. Şiddetli rüz
garın ve görüş 
açısının yer yer 
sıfıra düştüğü 
bölgede zorlu bir 
tırmanış gerçek
leştiren dağcılar,

Devrilen mum evi kul etti
İnegöl ilçesinde, 
elektrikleri kesil
ince mum yakan 
ailenin evi kül oldu. 
Yangını fark eden 
11 yaşındaki kız 
ailesinin hayatını 
kurtardı. Edinilen 
bilgilere göre, Dilek 
Sokağı'nda bir 
apartmanın ikinci 
katında ikamet 
eden 5 kişilik 
Eltutan ailesi, kendi 
dairelerinin elek- 

belirten bir kişi, 
polise müracaat 
etti.
Nilüfer ilçesi 
Özlüce
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
Hüseyin K. (53) bir 

sırtlarındaki kamp 
malzemeleriyle bir
likte saatlerce 
yürüdü. Kar yağışı 
altında zorlukla 
yürüyen dağcılar, 
zirveye çıkarak 
çadır kurmak için 
hazırlandı. Bir anda 
etkisini tipi şek
linde gösteren kar 
yağışında yerlerini 
GPS ile belirleyen 
dağcılardan UL.U- 
DAK Başkanı İsmet 
Şentürk, fırtına 
sebebiyle kar 

trikleri kesik 
olduğu için erk
enden yattı. Çocuk
ların odasında 
yanan mum dolabı 
ve eşyaları tutuş
turdu.
Kitaplıkta başlayan 
yangın kısa sürede 
büyürken, iki 
kardeşi ile birlikte 
odada uyuyan 11 
yaşındaki Büşra 
Eltutan uyanarak, 
hemen anne ve 

internet sitesinde 
bir otomobili satın 
almak istedi. Satılık 
ilanındaki telefon 
numarasını arayan 
Hüseyin K., 5 bin 
lira kaparo gönder
di. Bir süre sonra 

tanelerinin yüzler
ine mermi gibi 
geldiğini anlattı. 
Şentürk, “Yürüyüşe 
başladıktan 2 saat 
sonra yola devam 
edemeyeceğimizi 
anladığımızda rüz
gar fırtınaya dön
müştü. Ayakta dur
makta zorluk çeki 
yorduk, yürüyüş 
anlamsız hale 
gelmişti. Kavurucu 
soğuktan kurtul
mamız gerekiyordu. 
Bir an önce 

babasını uyandırdı. 
Çocukları odadan 
çıkartan baba 
Adnan Eltutan 
kendi imkanları ile 
yangını söndürm
eye çalışsa da 
başarılı olamayınca 
durum İtfaiye ekip
lerine bildirildi.
İtfaiye ekipleri 
yangını kısa sürede 
söndürdü.
Evin içerisinde 
yoğun duman 

dolandırıldığını 
anlayan Hüseyin 
K., polise müracaat 
etti. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
olayla ilgili 
soruşturma
başlattı 

kendimizi bir sığı
nağa atmak zorun
daydık. Fırtınanın 
şiddetinden çadır 
kurmamız imkan
sızdı” dedi. 
Fırtınadan tek 
kurtuluş yolunun 
kar mağarası 
olduğunu anlatan 
Şentürk, 
“Yanımızda bulu
nan iki küreğimizle 
yer arayışına gir
iştik. Kar yığınının 
derin olduğu bir 
yer tespit ettik ve 
zaman kay
betmeden kar 
mağarası açmak 
üzere çalışmaya 
başladık. 4 kişi sıkı 
bir çalışma ile 1,5 
saate yakın bir süre 
içinde mağara yap
tık ve içine 
sığındık.” dedi.

olduğu için ekipler 
maske ve oksijen 
tüpü takarak 
çalıştı.
Herhangi bir sağlık 
problemi olmayan 
Eltutan ailesinin üç 
çocuğu yakınlarının 
evine götürüldü. 
Evi yanan baba 
Adnan Eltutan, 
çocuklarına 
bir şey olmadığına 
şükretti.

Kızını dolandırmaya
kalktı

Bursa'da, kendisi
ni 'başkomiser' 
olarak tanıtan kim
liği belirsiz telefon 
dolandırıcısı, cep 
telefonundan 
aradığı eski mil
letvekili kızının 
'Babam milletve 
kili' diyerek tele
fonu kapatmasıyla 
amacına ulaşa
madı. Sahte 
boşkomiserin, 
kendisine mil
letvekili kızı 
olduğunu söyle 
yen kadına 'Sen 
yargıyı tehdit mi 
ediyorsun?' deme
si dikkat çekti. 
İlginç olay, 
İhsaniye 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Kimliği belirlene
meyen bir kişi, 
kendisini 
başkomiser olarak 
tanıtarak AK Parti 
eski Çanakkale 
Milletvekili İbrahim 

KflŞ€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

Köşdere'nin kızı 
Şenay Köşdere'yi 
(30) aradı. Sahte 
polis, 'Adınıza 
kayıtlı kredi kart
larınız Ayşe Y. 
isimli bayanın 
üzerinden çıktı. 
Bunun için en 
yakın ATM'ye 
giderek hesabınızı 
kontrol 
etmelisiniz* dedi. 
Telefondaki 
şüpheliye 
babasının mil
letvekili olduğunu 
söyleyen Şenay 
Köşdere, bu kez 
'Sen yargıyı tehdit 
mi ediyorsun?' 
cevabı aldı. 
Şüphelinin sert 
sözler söyleme
siyle Şenay 
Köşdere telefonu 
kapatarak polise 
müracaat etti. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Silahı Mine mrmııı mim kındı
egöl'e bağlı Eymir 
Köyü'nde oturan ve 
psikolojik sorunları 
olduğu bildirilen 
İbrahim Doğan, 
evinin bahçesinde

tabancayı kalbine 
dayayıp tetiği çekti.
Silah sesi üzerine 
dışarı çıkan eşi, 
İbrahim Doğan'ı 
bahçede yerde kan-

lar içinde gördü, 
durumu jandarma 
ve 112 Acil servis 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis

ambulansı ile özel 
bir hastaneye 
kaldırılan, Doğan 
yaşamını yitirdi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor

SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KDD Devrim Yasalarının kabülünün yıldönümünde etkinlik düzenledi

li/MIMııMiteiıHiii'ıııılıf
Geri dönüş olur mu?

Gemlik Belediyesi’nde ortaya çıkan yol
suzluk soruşturması sonucu, hakkında 
dava açılan Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in, çıkarıldığı mahkemece 
tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Bu karara Savcılık, Asliye Ceza Mahke 

meşinde itiraz etti. Üst mahkeme de tutuk
lama kararı vermedi.

Savcılık bu kez, İçişleri Bakanlığı’na baş 
vurarak, yargılama süresinde tanıklık 
yapacak, memurlara baskı uygulayabile
ceği ve delilleri etkileyebileceği için, Bele 
diye Başkan inin görevden uzaklaştırılma 
sini istedi.
İçişleri Bakanlığı Fatih Mehmet Güler’i 

8 Mart 2011 tarihinde görevinden aldı.
Güler, önümüzdeki pazar günü görevin

den alınışının 2. yılını geride bırakacak.
Belediyeler Yasası’nın 47.maddesi şöyle: 
Madde 47 - Görevleriyle ilgili bir suç 

nedeniyle haklarında soruşturma veya 
kovuşturma açılan belediye organları veya 
bu organların üyeleri, kesin hükme kadar 
İçişleri Bakanı tarafından görevden uzak
laştırılabilir.
' Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir 
gözden geçirilir.

Devamında kamu yararı bulunmayan 
görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır....” 
diyor.

Geçtiğimiz günlerde, CHP Bursa Millet 
vekili Sena Kaleli, İl Başkanı Metin Çelik 
ve Fatih Mehmet Güler, Bursa Vali’sini 
ziyaret ederek, göreve iade edilmemesini 
gerektirecek hiçbir hukuksal bulgunun 
bulunmadığını belgeleriyle açıkladılar.

Valilik,.İçişleri Bakanlığı’na 2 ayda bir, 
görevden alınmayı gerektiren nedenleri 
dayanağı ile bildirir.

Bursa Valiliği, Fatih Mehmet Güler hak 
kında, Bakanlığa yazı yazmak zorunda.

Valilik görüşü, görevden uzaklaştırmanın 
koşullarının sürmediği şeklinde olması 
halinde, Fatih Mehmet Güler, İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevine iade edile 
bilir.

Güler’in görevine iade edilmemesi için 
hiçbir hukuki neden yok.

Buna karşın, Bakanlık kararında ısrar 
ederse, uzaklaştırmanın siyasi olduğu bir 
kez daha kanıtlanmış olur.

Yerel seçimlere 1 yıl var.
Fatih Mehmet Güler, hakkında açılan 

davalar yıllarca bitmez. Güler, ceza alsa 
bile ertelenir. Örneği Karacabey Belediyesi 

Haklarında dava açılan Gemlik’te yargıla 
nan memurların dosyası da Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki davalarla birleştin 
lecekmiş.

Birleşme kararı için dosya Yargıtay’a gön 
deriliyor. Oradan 7-8 ayda karar çıkabile
ceği belirtiliyor.

Güler, 2014 seçimlerinde aday ol m ayaca 
ğını açıkladı.

Gözler, şimdi İçişleri Bakanlığının vere
ceği kararda...

Fatih Mehmet Güler, önümüzdeki hafta 
görevine idade edilebilir.

Güler, iade edileceğinden umutlu.
Peki geri dönerse o zaman ne olacak?
Belediye’deki fokurdamada bünun da 

etkisi var mıdır? diyorum.
Bekleyip göreceğiz.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi, 3 Mart 
Devrim kanunlarının 
kabulünün 89. 
yıldönümü 
nedeniyle toplantı 
düzenledi.
İstiklal Caddesi 
Gürle İş 
Merkezi’ndeki ADD 
Lokali’nde düzenle
nen toplantı ADD 
Gemlik Şube 
Başkanı Cüneyt 
Yavuz’un açılış 
konuşmasıyla 
başladı. Yavuz, 
Devrim yasalarının 
yıldönümünde, 
yasaların kaldırıl
ması için iktidar 
tarafından çalışma 
ların yürütüldüğünü 
söyledi. Yavuz, 
‘‘Bugün Türkiye 
Cumhuriyeti devrim 
yasalarını kaldırmak 
isteyen Başbakanı 
mız var. Dini 
siyasete alet eden 
bir Başbakanımız 
var, ‘10 Kasımlarda 
yaygara koparıyor
lar’diyor, yetmiyor 
‘Ben tekkeye değil, 
dergaha gittim diye
biliyor. ‘İstanbul’u 
Medine yapacağız’ 
diyen bir zihniyet ile 
karşı karşıyayız. 
Bundan sonra hep 
beraber çalışacağız. 
Hepimiz Mustafa 
Kemal’in Askerle 
riyiz.” dedi.

DEVRİM YASALARI 
Daha sonra emekli 
Tarih Öğretmeni 
Ürer Konak, devrim 
Yasaları hakkında 
bilgi verdi.
Konak, konuşmasın
da “Tarihimizin çok 
önemli bir yıldönü 
münü kutluyoruz. 
Türkiye Cumhuri 
yetinin kurulmasın
da devrim yasaları 
nın yeri çok önem
lidir. Atatürk çağdaş, 
demokratik ve laik 
bir Cumhuriyet kur
mak istiyordu. 
Bunun için önünde
ki engellerini 
kaldırılması gereki 
yordu. Din işleri ve 
Vakıfların kaldırıl
ması, Eğitim ve 
öğretim de birliğin 
sağlanması, halife
liğin kaldırılması ile 
ilgili yasalar hazır
latarak meclisçe 
kabul edildi. ” dedi. 
Bu yasalarının 
çıkarılmasının neden

ihtiyaç duyulduğunu 
da anlatan Ürer 
Konak, “Halifeliğin 
kaldırılmasında 
mecliste 2 red oyu 
çıktı. Son OsmanlI 
Halifesi İsviçre’ye 
gönderildi.
Orada İngilizlerin 
desteğiyle halifeliğin 
kaldırılmasını 
eleştirdi. Ancak, 
Arap ülkeleri bile 
Halife Ünvanının' 
kullanılmasını 
istemediler.
Böylece devrimlerin 
önündeki en büyük 
engeller ortadan 
kalktrdedi.

EĞİTİMDE BİRLİK 
SAĞLANDI 
Emekli Edebiyat 
Öğretmeni Erhan 
İzgi ise, Eğitimde 
Birlik Yasası 
(Tehvid-i Tedrisat) 
hakkında bilgi verdi. 
İzgi, 1923 yılının kur
tuluş dönemi oldu 
ğunu, 1923 son
rasının ise Cumhu 
riyet’in kuruluş 
dönemi olduğunu 
hatırlatarak, başla 
dığı konuşmasında 
“Atatürk’ün kafasın
da çağdaş, demok 
ra tik, laik, halkçı ve 
ulusçu bir devlet 
kurmak vardı.
Osmanh da eğitim 
ve öğretim belli bir 
kesime hizmet vere
biliyordu. Bu oran- 
nüfusun yüzde 3 
kadarıydı. Kalan 
kesim okuma yazma 
bilmiyordu.
O dönemde eğitim 3 
safhada yürütülü 
yordu. Sübyan

Mektepleri, medrese 
eğitimi, Saray 
okulları (burada 
devlete memur 
yetiştiriliyordu.), 
Mekteb-i Enderun 
(devşirme okulları) 
idi. Osmanhda 
yabancı kökenli 
okullar çok 
yaygındı. Bu okullar 
emperyalist kültü 
rün egemenliğini 
kurmak için çalışma 
yapan okullardı. 
Tanzimat döneminde 
mühendis okulları, 
askeri okullar, tıp 
fakültesi, harp okulu 
ve rüştiye, idadi gibi 
okullar açıldı. Halkın 
yüzde 95’i okuma 
yazma bilmiyordu. 
Atatürk önceliği 
halkın okuma yazma 
öğrenmesine önem 
verdi. Latin alfabesi 
kabul edildi. Halk 
Odaları, halk evlerini 
kurdu. Halkın başına 
geçip yeni alfabeyi 
öğretti. Cahilliğin 
önüne geçip, çağ
daş, eğitimli bir 
toplum yaratmanın 
çalışmalarını başlat
tı. O günlerde 
nüfusun yüzde 60 
köylü olduğundan 
okuma yazma ve 
eğitimi köylere 
götürülmesine hız 
verildi.
Köy Enstitüleri bu 
nedenle kuruldu. 
Köy Enstitüleri, 
yaparak yaşayarak 
öğrenilen okullardı. 
1945 de ABD’nin 
toplum mühendisleri 
bugün Ortadoğu’da 
nasıl şekillendiriyor- 
sa, o gün,

Türkiye’nin Nato’ya 
girmemiz için köy 
enstitülerinin kapa 
tılmasını istediler.” 
dedi.
İzgi, 4+4+4 eğitim 
sistemi konusunda 
da geniş açıklamalar 
yaptı.
Bu yasanın çıkması 
sırasında eğitimciler 
den, velilerden top 
lum bilimcilerinden 
görüş alınmadığını 
belirterek, “Amaçlan 
meslek liselerinin 
önünü açmak diye, 
İmam hatiplerin 
önünü açtılar.
Bugünkü eğitim sis
temini düşünen, 
araştıran öğrenci 
yetiştirmiyor. İnsan
ların düşünce ufuk
larını genişleten 
felsefe, mantık gibi 
dersleri neden 
kaldırdılar. Müzik, 
resim ve beden 
eğitimi derslerinin 
saatlerini azalttılar. 
4+4+4 sistemi ile 
Atatürk devrim- 
leriyle hesaplaşmak 
istiyorlar. Ulusal 
eğitimden uzaklaşıp, 
teokratik bir eğitim 
sistemine geçiş mi 
yapmak istiyorlar” 
diye sordu.
Serbest kıyafet ve 
dershanelerinin ka 
patılmasının şeklini 
de eleştiren Erhan 
izgi, eğitim politika 
(arının aklın ve bil 
min ışığında düzen
lenmediği sürece, 
üretime yönelmediği 
sürece hedeflenen 
çağdaş eğitime 
ulaşılamayacağını 
söyledi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

DEVRİM YASALARI VE EĞİTİMDE BİRLİK (1)
Osmanh Devletin 

çöküşünün ardın
dan kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti çağdaş 
bir ulus olma ama 
çındaydı. Bu neden
le Türk ulusu kurtu
luşun (1919-1923) 
ardından kuruluş 
mücadelesine 
başladı Atatürk'ün 
önderliğindeki 923)

Osmanh bir ümmet 
toplumuydu, ulus 
bilincinden ala
bildiğine uzaktı. 
Cumhuriyetin kuru
luş arifesinde yapıl
ması gerekli bir
takım uygulamalar 
vardı. Ülkenin iler
lemesine köstek 
olan kurum ve 
anlayışların mutlaka 
kaldırılması gereki 
yordu. İşte bunlar 
devrim yasaları ile 
gerçekleştirilecekti. 
Ancak bu yolla Türk 
halkının ayağındaki 

prangalar 
kaldırılmış olacaktı. 
Devrim yasalarının 
içeriğinde neler 
vardı:

Hilafetin kaldırıl
ması, öğretim bir
liğinin sağlanması, 
evkaf (vakıf) ve 
şer'iyye (şeriat) 
vekâletinin kaldırıl
ması en başta 
gelenlerdi.

Bunların dışında 
bazı özel kıyafet
lerin giyilemeye
ceği, efendi, bey, 
paşa gibi lâkap ve 
unvanların kullanıla
mayacağı, tekke, 
zaviye ve türbelerin 
kapatılacağı gibi 
konuları içeren 
yasalar da 
çıkarılmıştı.

ÖĞRETİMDE 
BİRLİK:

Kurtuluş Savaşı 
başarıya ulaştıktan 
sonra Mustafa

Kemal'e sorarlar: 
"Yurdu kurtardınız, 
şimdi ne yapacak
sınız?”

Mustafa Kemal: 
"Milli irfanı yükselt
meye çalışmak en 
büyük emelimdir." 
devabını vermiştir.

Mustafa Kemal, 
niçin öğretimde bir
liğin sağlanmasını 
amaçlıyordu? Yani 
tevhid-i tedrisat 
yasasını niçin çıkar
ma gereği duymuş
tu? Bu konuyu açık
lamak için 
OsmanlI'da eğitim 
olayına kısaca bak
mamız gerekir.

OsmanlI'da eğitim 
farklı kaynaklardan 
beslenip farklı 
amaçlara yönelik bir 
özellik taşıyordu. 
Dinsel içerik eğiti 
min temel olgusuy
du. Bu OsmanlI'nın 
kendi açtığı okullar

da geçerliydi 
genelde.

OsmanlI impara
torluğumda okul 
eğitimi toplumun 
bütün katmanlarına 
yayılmamıştı. 
Sadece köylerde 
yaşayanlar değil 
kentlerde yaşayan 
vatandaşlar da 
eğitimden yoksun 
bırakılmıştı. Ancak 
nüfusun küçük bir 
azınlığı eğitimden 
yararlanabilmişti.

Okul çağına 
gelmiş çocukların 
ancak % 3'ü okula 
gidebilmiştir. Bu 
oranın Balkanlar'da 
daha yüksek olduğu 
bilinmektedir. Arap 
harflerinin okuma 
ve yazmada biraz 
zorluk yarattığı da 
dile getirilmiştir. 
Sonuç olarak 
Osmanh'da 
toplumun büyük bir 
bölümü okuma yaz
madan mahrum 
olduğu için cahillik 
ve cehalet bütün 
topluma egemen 
olmuştur.

Osmanh İmpara- 
torluğu'nda üç tip 
okul olduğunu 
görmekteyiz:

a)Sübyan 
Mektepleri,

Medreseler, Saray 
Okulları:

Genelde dini 
eğitimin verildiği 
okullardır. Islâm 
dininde bilinmesi 
gerekenler bu 
okullarda öğretilm
eye çalışılıyordu. 
Bir bakıma öbür 
dünya için hazırlık 
yapılıyordu. Bunun 
yanında kurulan 
"saray okullan"n 
dan söz edilebilir.

Saray Mektepleri 
(Mekteb-i Enderûn):

Padişaha ve 
saraya hizmet ede
cek memurları 
yetiştiren okullardı. 
Saray okulları işle 
eğitimi birleştirdiği 
için üzerinde durul
ması gerekli okullar
dandır. Enderûn, 
devşirmelerin yani 
gayrimüslim çocuk
larının küçük yaşta 
alınarak yetiştirildiği 
okullardır. 
Osmanh'da önemli 
bir yer tutar.

Drina Köprüsü, 
romanında 
Balkanlardan 
toplanan gayrimüs
lim çocuklarının 
dramı konu 
edilmektedir.

b)Yabancı kökenli 
okullar:

Azınlıklar ve 
yabancılar tarafın
dan kurulan okullar. 
Ermeni, Rum, 
Yahudi, İngiliz ve 
Fransız okulları. 
Sömürge anlayışını 
egemen kılan, 
OsmanlInın aleyhine 
eğitim veren 
okullardır.

c)Sayısı az olan ve 
çağdaş eğitim veren 
okullar:

Tanzimat döne
minden sonra 
batılılaşma yolunda 
gerçekleştirilen 
okullardır. 
Mühendishane-i 
Bahr-i Hümayun, 
Mekteb-i harbiye, 
Mekteb-i Tıbbiye, 
Hendeshane...(müh 
endis okulu)

Yeniliklerin 
gerçekleştiği 
batılılaşma döne
minde de çağdaş 
nitelikte okulların 
açıldığını söyleye
biliriz. Rüştiyeler 
(ortaokul), idadiler 
(lise), Sultaniler 
(hükümdara ait 
okullar), Darülfünun 
(üniversite) gibi 
okullar açıldı.

Bu okullarda laik 
öğretim ağırlık 
kazanıyordu. 
Devamı yarın
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17 yıldır fıtık sorununu çözemeyen Halil Deniz, 
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nde başarılı bir 

ameliyat geçirdi. Deniz’in ameliyatını Gemlik ve Çevresi Kadın, 
Çocuk, Kimsesizleri Koruma Derneği yaptırdı

Gemlik ve Çevresi 
Kadın, Çocuk, 
Kimsesizleri Koruma 
Derneği, 17 yıldır fıtık 
sorunu ile savaşan 
Halil Deniz'in derdine 
derman-oldu.
Yıllardır sorununa 
çözüm arayan Halil 
Deniz, çaldığı çoğu 
kapıdan fıtığın çok 
yaşlı olmasından ye 
ameliyatın riskli ola
cağından dolayı boş 
döndü.
Kimsesizleri Koruma 
Derneği ile irtibata 
geçen Deniz'in söfui 
nuna kısa sürede 
çözümler üreten ve 
araştırmalar yapan 
dernek üyeleri, 
çareyi yine Gemlik'te 
buldu.
Perşembe günü 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde, 
Cerrah Mehmet

Küçükkeçe 
tarafından yapılan 
ameliya tın başarılı 
geçtiği öğrenildi. 
Cuma günü Dernek 
Başkanı Nida 
Otabatmaz, Başkan 
Yardımcıları Haşan 
Türe ve İlkim Şahin 
ve dernek yöneticileri 
Aydın Bayraktar 
tarafından Halil 
Deniz'e geçmiş 

olsun ziyareti 
gerçekleştirildi. 
Dernek yöneticileri 
ameliyat ile ilgili 
bilgiler alınırken, 
Ameliyat 
sonrası için evi 
boyanan ve eşyaları 
değiştirilen Halil 
Deniz'in
ameliyat sonrasında 
da yanında olacak
larını söylediler

CHPDevrim Yasalarının 
89. yıl mı kutladı

CHP İlçe Örgütü, 3 
Mart'ın büyük bir 
devrimin yıldönümü 
olduğunu ve unutul
maması gerektiğini 
düşünerek Tevhidi 
Tedrisat Kanunumun 
(Öğrenim Birliği 
Yasasının) kabul 
edilişinin 89. yılında, 
kutladı.
CHP İlçe Yönetim 
Kurulundan yapılan 
açıklamada: “Büyük 
adımın atılma neden
lerini ve bundan son
raki gelişmeleri 
tekrar gündeme taşı
makta yarar görmek
tedir.
Bu yasa, ülkedeki 
bütün eğitim kurum- 
larının Milli Eğitim 
Bakanlıği'na bağlan
masını sağlayan

Gemlik Kurf ez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yasadır.
Bu yasa, tekke ve 
zaviyelerin kapan
ması, arap harflerinin 
kaldırılması, yani 
harf devriminin alt 
yapısını oluşturmuş
tur. Bu yasa, Mektep- 
Medrese ikiliğini 
ortadan kaldırmıştır." 
denildi.

YASANIN

GEREKÇESİ...

CHP İlçe Yönetiminin 
açıklamasında 
yasanın gerekçesi 
ise şöyle belirtildi: 
'Bir millet bireyleri, 
ancak bir çeşit 
eğitim görebilir. 
İki türlü eğitim bir 
ülkede iki türlü insan 
yetiştirir. Bu ise 
duygu ve düşünce 
birliği ile dayanışma 
amaçlarını tamamen 
yok eder.
Tevhidi Tedrisat 
Kanunu, 1961 ve 
1982 Anayasaları ile 
'hükümleri anayasa 
ya aykırı olduğu şek
linde anlaşılamaz ve 
yorumlanamaz' 
olarak ifade edilen 8 
kanundan biridir”

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canlı Ihyın
OAdkjBk Sahne - işıkyösterisi

** Servis ve ekjprnan/ar
Sürpriz yösteri/er
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İşletme Sahiplerine İs Güvenliği Semineri
Marmara İş Sağlığı 
ve Güvenliği 
merkezi ördekli 
Kültür Merkezi'nde 
BursalI işletme 
sahiplerine 6331 
sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası 
konulu bilgilendirme 
semineri düzenledi. 
İş verenlere iş 
sağlığı ve güvenliği 
yasası ile ilgili bilgi
lerini aktaran 
Marmara İSG Ortak 
Sağlık ve Güvenlik 
Birimi iş Güvenliği 
Uzmanı Hülya Varlık, 
50 ve üzeri işçi 
çalıştıran iş yer
lerinde idari para 
cezalarının 26 

başlıkta toplandığını 
belirterek bu ceza 
ların toplam tutarı 
nın 262 bin TL'yi 
geçtiğine dikkat 
çekti.
1 Ocak 2013 tarihi 
ile Türkiye'nin iş 
sağlığı ve güven
liğinde attığı yasal 
adım olan 6331 
sayılı iş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası'nın 
getirdiği hüküm
lülüklerin anlatıldığı 
Marmara İSG Bilgi 
lendirme Semine 
ri'ne BursalI işlet
meciler yoğun ilgi 
gösterdi. Herhangi 
bir sektöre yönelik 
olmayan ve genel 

kapsamlı yapılan 
seminerde konuşan 
Hülya Varlık, işv
erenlere yasa 
uyarınca işlet
melerin iş sağlığı 
uzmanları ile 
anlaşarak risk dene
timlerini yaptır
malarının gerekli 
olduğunun altını çi 
zerek, "Yasa uyarın
ca işletmeler, ilk 
olarak risk değer
lendirmesi yapma 
lan gerekiyor. Bunu 
yapmayan iş veren
ler, ilk etapta 3 bin 
234 lira idari para 
cezası kesilecek.
Risk değerlendirme
si yapılamayan her

ay için ise 4 bin 
851 lira para cezası 
kesilecek." dedi. 
50 ve üzerinde 
çalışanı olan tüm 
işverenlerin 1 Ocak 
2013 tarihinden 
itibaren iş yerlerinde 
iş yeri hekimi 
ve İş güvenliği 
uzmanını bulundur
mak zorunda 
olduğunu vurgu
layan Hülya Varlık, 
"Tam zamanlı iş yeri 
hekimi bulundurmak 
zorunda olmayan iş 
yerlerinde diğer 
sağlık personelini 
de bulundurma 
zorunluluğu 
getirilmiştir." dedi

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

flNKflRflflHONİMTÜRKSİGORTA'DfiN

SATILIK DİKKflN
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

KAŞ€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

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel : 
0 532 283 59 19

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

05325697609

ELEMAN
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
ÜNALTELEKOM 
0 530 607 35 85
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Bursasııor: o Si vassnorl
Hafta arasında 
Ziraat Türkiye 
Kupası'nda 
Sivasspor'a 1-0 
yenilen 
Bursaspor'da 
taraftarlar dünkü 
mücadeleye rakip 
takım beklenen 
ilgiyi göstermedi. 
Yaklaşık 8000 fut
bolsever karşılaş
mayı izledi. 
Karşılaşmayı 200 
civarında Sivas 
spor taraftarı da 
izledi.
Sakatlığı nedeniyle 
uzun.süre takım
dan uzak kalan 
Gökçek Vederson 
ilk kez ilk onbirde 
kendisine yer 
buldu. Hikmet 
Karaman, Veder 
son'a sol bekte 
şans tanırken, 
Basser ile orta 
sahanın sağ kana 
dında görev yaptı 
ve forvete destek

M l imi tem Batıla imi
Cumartesi günü 
Gemlik ilçe spor 
salonunda yapılan 
antrenmanının 
ardından 
Taekvvondo mü 
sabakası yapıldı.. 
Sporseverlerin 
ve velilerin yoğun 
ilgi gösterdiği 
teşvik müs
abakalarında ilk 
defa bir turnuvaya 
katılmış olan 
sporcuların heye
can görülmeye 
değerdi.
Turnuva dostluk ve 
kardeşlik havası 
içerisinde başarılı 
bir şekilde tamam
landı..
Müsabakalarda; 
Minikler 3 yaş ve 11 
yaş arasında 27 
Erkek ve 24 Bayan 
olmak üzere 
Toplam 51 Sporcu 
katıldı.
Gücümspor 
Taekvvondo 
antrenörü Kürşad 
Özcan, sporcuların

verdi. 
TARAFTARDAN 
BÜYÜK DESTEK 
Karşılaşma 
öncesinde 
Bursasporlu 
taraftarlar futbolcu
lara büyük destek 
verdi.
Yeşil beyazlı futbol
severler futbolcu
lara el ele tribüne 
davet etti.

küçük yaşta aldık
ları tecrübenin 
özgü ven, cesaret 
ve taekvvondonun 
temelini daha iyi 
kavradıklarını, 
Gemlik 
Taekvvondosunun 
gelişmesi için 
dilerinden geleni 
yaptıklarını ve

Futbolcular, tribün
lere kadar giderek 
alkışlarla taraftar
lara teşekkür etti.

Dün sabah 
yaşamını yitiren 
ünlü arabesk 
sanatçısı Müslüm 
Gürses'i de yeşil 
beyazlı taraftarlar 
unutmadı.
Maraton tribününde

Gemlik halkının 
gösterdiği sağ 
duyu ile Taekvvon 
do sporunun 
gelişim kaydetmesi 
ile yapılacak ulusal 
müsa bakalarda iyi 
dereceler alacak
larını belirti 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ilçe

"Müslüm Baba 
Rahat Uyu" yazılı 
pankart açıldı. 
Dün sabahtan 
başlayan rüzgar 
zaman zaman şid
detlenerek topun 
kontrolünü zor
laştırdı.
Ancak iki takım fut
bolcuları rüzgar 
dezavantajına kısa 
sürede alıştılar.

müdürü Ahmet Adil 
Tunç müsabakalar 
katılan sporculara 
teşekkür etti.
Yapılan bu çalış
malarla önümüzde
ki yıllarda Gemlik’i 
temsil eden başarılı 
sporcular yetiştiği
ni söyledi.

Fenalı Can. Bursaspı» 
Marsı'nı ilk kez seslendirıli

Pop müziği 
şarkıcısı Fettah 
Can, bestelediği 
Bursaspor'un 
50'nci yıl marşını 
verdiği konserde 
ilk kez seslendirdi. 
Konser salonunu 
dolduran 2 bin kişi 
Fettah Çan'ı, 
"Bursa seninle 
gurur duyuyor" 
diyerek uzun süre 
alkışladı.
BursalI Fettah 
Can, bestelediği 
Bursaspor'un 
50'nci yılına özel 
marşını tamam
ladı.
Suare'de konser 
veren şarkıcı 
marşı ilk kez 
seslendirdi.
Konser alanını 
dolduran iki bin 
kişi Fettah Çan'ı 
diyerek alkış yağ
muruna tuttu.
Fettah Can, söz ve 
bestesi kendine ait 
olan şarkısında, 
"Ezber bozan 
şampiyon olduk. 
50 yıldır bir tek 
sana, 50 yıldır 
Bursasporum biz 
sana aşık olduk. 
Bir şehir düşün 
her adımı taraftar.

Bursa Trafik Şube 
Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi kay
bettim. Hükümsüzdür.

ELİF TURHAN

İster yaşlı ister 
gencine sor. 
Kelimelere sığ
mayan bu aşkın 
adı bir tek 
Bursaspor. En 
güzel gün, en 
güzel ay, en güzel 
yıldı 1963. Yeşil- 
beyaza aşık 
oldum. Bir daha 
ayrılmak çok güç" 
sözleri yer alıyor. 
Fettah Can, 
gece geç saatlere 
kadar süren kon
serde kendi 
albümü 
’Hazine'nin yanı 
sıra tanınmış 
şarkılarını da 
seslendirdi. 
Konser, lazer ve 
görsel şovlarla 
renklendi.
Suare'yi tıklım tık
lım dolduran 
BursalI müzik 
severler, Çan'ın 
seslendirdiği 
şarkılara koro 
halinde eşlik etti. 
Gördüğü ilgi 
karşısında zaman 
zaman duygusal 
anlar yaşayan 
Fettah Can, "Sizler 
harikasınız" di 
yerek hayranlarına 
teşekkür etti.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye'de bir ilk 
daha... Bir şirketin 
uygulamaya 
başlattığı sosyal 
güvenlik hakları 
bazılarını mutlu 
bazılarını ise mut
suz edecek... 
Evlat edinene 1 
hafta, kaynanası 
ölene 2 gün izin 
dünyaca ünlü şir
kette yaklaşık 10 
bin işçinin 10 yıldır 
süren örgütlenme 
mücadelesi toplu 
sözleşme imzalan
masıyla sonuç
landı.
Bu şirkette çalışan 
işçiler, Türkiye'de 
ilk kez gündeme 
gelen sosyal hak

Karşılıksız teki NtM İm
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, şirket
lerin sicil bilgi
lerinin reel sektöre 
açılmasına ilişkin, 
"Ticari sır kavra 
minin iş hayatında 
çok özel bir yeri 
var. Bütün bilgiler 
kişinin kendi 
izniyle 3. taraflarla 
paylaşılabiliyor. Bu 
sistem dünyada ilk 
ve tek..." dedi. 
Babacan, şirket
lerin sicil bilgilerini 
reel sektöre aça
cak uygulamaya 
ilişkin Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile 
Kredi Kayıt Bürosu 
(KKB) arasındaki 
protokol töreninde 
yaptığı konuşma
da, Adalet

lara da kavuştu. 
Buna göre, ilk kez 
bir toplu iş 
sözleşmesinde yer 
alan 'yaşam tarzı 
izni' ile 12 haftaya 
kadar 'kafa izni' 
verilebilecek.
Böylece

Bakanlığı'nın öner
isi üzerine çeki 
ödemeyenlerle 
ilgili hapis cezasını 
kaldırdıklarını 
belirterek, 
"Dünyada çeki 
ödemeyeni hapse 
atan tek ülke 
bizdik. Modern 
hukuk düzeninde 
böyle bir uygula
manın yeri yoktu" 
diye konuştu. 
İyi bir kredi sicil 
sisteminin kurul
masıyla beraber 
bunun yönetilebile- 
ceği kanaatine 
ulaştıklarını ifade 
eden Babacan, 
şunları kaydetti: 
"Adalet 
Bakanlığımız bu 
düzenlemeyi yaptı. 
2012 yılında 2011 
yılına göre toplam 

çalışanlar, herhan 
gi bir nedenle ma 
zeret izni kullan
abilecek. Ayrıca 
evlat 
edinen işçiye 1 
hafta, kaynanası 
ölene 2 gün izin 
hakkı sağlandı.

kullanılan çek 
tutarı yüzde 18,9 
arttı. Merkez 
Bankası'nda geçen 
sene toplam 350 
milyar liralık çek 
işlem görmüştür. 
Her bir gün 1 mil
yar liralık çek 
işlem görmüş. 
Dönen çeklere bak
tığınızda adet 
olarak yüzde 4,05, 
tutar olarak da 
yüzde 4,63 olmuş. 
2009 krizinden 
önce hiçbir yıl 
dönen çeklerin 
oranı yüzde 5'in 
altına inmemişti. 
Yine de 4,63 
oranının makul bir 
oran olduğunu 
düşünüyoruz. 
Sonuçlara bak
tığınızda beklenen
den daha iyi oldu." 

Emekli olmak 
isteyenlerin 
kabusu olan 
emeklilik aylığı 
bağlama süresi 
tarih oluyor 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali 
Sağlam, iş ve 
işlemlerin daha 
etkin ve hızlı 
yürümesini sağlay
acak Arşiv Yönetim 
Sistemi'nin 2 yıl 
içerisinde hayata 
geçirilmesinin 
hedeflendiğini 
söyledi.
Sağlam, Sosyal 
Güvenlik Reformu 
ile birçok önemli 
adımın atıldığını 
belirtti.Reformun 
devrim niteliğinde 
çok sayıda yenilik 
sunduğunu 
aktaran Sağlam, iş 
ve işlemleri daha 
da kolaylaştırmak 
için çalışmalarının 
aralıksız 
sürdüğünü bildirdi. 
Mehmet Ali 
Sağlam, bu kap
samda çeşitli 
projelerin 
yürütüldüğünü 
aktararak, 
"Türkiye'nin en 
büyük dijital arşivi
ni kurma hazırlığı

KfiŞ€D€ 8M VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

ÇSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
niatbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax.' (0.224) 513 35 95

içerisindeyiz. 
Binamızın fiziki 
gerçekleşmesi 
yüzde 70 oranında 
bitti. Bundan son
raki aşamada, 
kurumumuzun 3,5 
milyar civarındaki 
evrakını dijital orta
ma aktaracağız. 
Müthiş bir arşiv 
olacak" dedi.
Arşivleme sistemi
nin faydaları 
hakkında bilgiler 
veren Sağlam, şun
ları kaydetti: 
"Emeklilik bağla
ma, reform öncesi 
belki ayları bulan 
bir süreçti. Şimdi, 
Türkiye ortalaması 
20 günün altına 
indi. Arşiv Yönetim 
Sistemi'yle bütün 

evraklarımızın 
dijital ortama 
aktarılmasının 
ardından bu bir 
gün, bir günden 
kastım bir 'tık' uza
klığında olacak. 
Başvuracak vatan
daşımıza ertesi 
gün emekli maaşı 
bağlanacak. Dijital 
arşiv bize hem 
sağlıklı, idame 
ettirilebilir veri 
altyapısı hem 
de iş ve işlemler
imizin muazzam bir 
şekilde çabuk
laştırılması 
anlamında katkı 
sağlayacak. E- 
devlet uygulaması 
anlamında da 
müthiş bir devrim 
olacak."

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 1° 28

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 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 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

BESMİ DAİBELEB
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_________
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

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 1O 79

513 30 33Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

GemlikKHrfez
^^^oT8LhT|lHLI^mÛI(»lYAÎl,gt»!tTEll

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4513 

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)

■taıAi
«SİM1SI

MUTLU AİLE DERERİ: 
11:30-14:00-16:00- 

18:00-20:15
TAŞ MEKTEP: 11:30- 
1400-16:30-200 

CELAL İLE CEREN: 
12:00-14:15-20:30

Pİ'Dîn YAŞAMI: 
10:15-10:30

OflllSM 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.

£

1

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

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

Erken Ödeme Avantajı

Akıncı Sitesi, Size hayallerini^ büyüklüğüne^ ;göre 
teraslardan bahçe katlarına katlar her biri yüksek könforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
AlUnşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk,<
Ksft:3 D:21 Nilüfer / BURSA
Tel J 0(224) 441 72 44,psm:0(533) 477 14 48

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

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

Hemen Arayın!B 0(224)

44 172 44

http://www.aliberkerakinci.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakgemlik.com

Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastirerrilak.sahibinden.com- www.ilan.com.tr/manastiremlak

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
5 Mart 2013 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MIMMİMM
İlçemizin eski gıda top
tancılarından Hamdi 
Tangün’ün kızları Berrin 
Özkırım ve Bahar Kaptan 
Kızılay Gemlik Şubesi’ne 
ederi 12 bin lira dolay
larında 253 çift ayakkabı 
armağan etti. Kızılay 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan Özler’e 
teslim edilen 
ayakkabıların önümüzde- 

\ ki günlerde ihtiyaç sahip
lerine dağıtılacağı öğrenil
di. Haberi sayfa 2’de

İstanbul’da tedavi gördü 
ğü hastanede yaşamını 
yitiren sanatçı Müslüm 
Gürses, son yolculuğuna 
uğurlandı. Cemal Reşit 
Rey konser salonunda 
yapılan ilk törenin ardın
dan Zincirli kuyu Mezarh 
ğında toprağa verildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Kızılay’ı
Türk Kızılayı, savaşta ve barışta, dara 

düşenin dostu olduğunu her zaman ka 
nıtlayan önemli bir kuruntumuz.

Devlet desteğiyle kurulan, devlet ve 
halkın desteği ile yaşayan bu kurum, 
yurt içi ve yurt dışında her zaman dara 
düşenin yanında oluyor.

Türk Kızılay’ın Gemlik Şubesi, uzun 
yıllardır sessiz sedasız dost elini ihti 
yaç sahibine ulaştırmaya çalışıyor.

Halkın desteği ile toplanan yardımları 
zamanında yerlerine gönderiyor.

Kızılay Derneği Başkanı Gökhan Öz
ler, bir yardım gönüllüsü gibi, yıllardır 
derneği ayakta tutmaya çalışıyor...

Devamı sayfa 4’de

OiM Kuvvetli 
yağışlar kamfla
Meteoroloji Genel Müdürlü 
ğü, yurdun büyük bir bolü 
münde görülecek kuvvetli 
yağışlar için uyarıda bulundu. 
Haberi sayfa 3’de

Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor

Gemlik Belediye Meclisi Mart ayı birinci 
toplantısını Çarşamba günü saat 15.oo 
de Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın 
başkanlığında yapacak. Belediye Meclisi 
nin Mart ayı ilk toplantısında gündemin 
yoğun olduğu belirtildi. Haberi sayfa 4’de

doka ityePüıi (UuujtudaiuL 
p birey öşsd 

7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar 
Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler 

Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

Ve Daha fazlası için; birey öısd 
20P-2014 0 facebook/gemlikblrey @ gemlik@bi m 
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mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


5 Mart 2013 Salı Gemlik Körfez Sayfa 2

Gemlik Kızılay’a 253 çift
HALİFELİĞİN KALDIRILIŞI 

(3 MART 1924) (1)
Halifenin sözlük anlamı; herhangi bir 

işte birinin yerine geçmek, ona vekalet 
etmektir. İslam anlayışına göre hilafet, 
“devlet başkanlığında “Hz. Muhammad’e 
vekalet anlamında kullanılmakla birlikte, 
bir yoruma göre de bir din iyi olmaktan 
çok, bir dünya işidir. Bir devlet yöneticili 
ğidir. İslam tarihini incelediğimizde ilk 
dört halifeye, Emevi, Abbasi halifelerine 
baktığımızda daha çok bir devlet başkan
lığı niteliği taşıdığını görürüz.

Bize nasıl gelmiştir hilafet? Tarih kitap 
larına baktığımızda 1517 de Yavuz Sultan 
Selim, Memluk Sultanı Kansu Gavri’yi 
yenip Kahire’yi (Mısır’ı) alır. Sarayda kim
liği bile tartışmalı olan, sığıntı durumunda 
yaşayan, hiçbir etkisi kalmamış, kendisine 
“son” Abbasi halifesi ünvanı verilmiş III. 
Mütevekkil’den halifeliği aldığı yazılıdır.... 
Ancak çok ilginçtir, ne kendisi, ne de 
kendinden sonra gelen padişahlarımız bu 
ünvanı kullanmazlar. XX. yüzyılın başları
na gelindiğinde, OsmanlI Avrupa toprak
larını yitirip te, elinde Arap (İslam) toprak
ları kalınca bu ünvanı kullanmak akıllarına 
gelir. Özellikle de II. Abdülhamit bu 
ünvana dört elle sarılır.... Ancak eski güç 
ve inandırıcılığını yitiren bu kurumun 
çağrıları yanıtsız kalır...

Biz, bunun acılarını özellikle 1. Dünya 
Savaşında; Arap devletlerinin bize karşı 
aldıkları tavırlarda açıkça görürüz. Ekber-i 
Cihad (Büyük Cihad) çağrılarına karşın 
Çanakkale’de bize karşı savaşan sömürge 
askerlerinin çoğu müslümandır... 
Mekke’de, Medine’de “Kutsal Toprakları” 
savunan Mehmetçiği sırtından vuran Şerif 
Hüseyin’in bedevileridir... Arap kardeşleri 
mizdir. Filistin çöllerinden çekilirken 
Mehmetçiğe saldıran yine onlardır...

Kurtuluş Savaşımız sırasında, M. Kemal 
ve Kuva-i Milliye’ye karşı çıkan fetvaları 
yazan Şeyhülislam DÜRRUZADE ABDUL
LAH ve halife ünvanı da taşıyan 
VAHDETTİN’in yaptıklarını tarih kitapların
da bulabilirsiniz... Düzce, Bolu, Konya, 
Hendek, Anzavur, ayaklanmalarını çıkar
tanlar, Milli Mücadeleye engel olmaya 
çalışanlar, M. Kemal ve arkadaşlarına 
idam cezalarını verenler de bu ünvanları 
taşıyanlardır.

Binbir zorluk, yoklukla 23 Nisan 
1920’da açılan T.B.M.M. le “ Ulusal 
Egemenlik”! ele geçiren Türk halkının 
gerçek temsilcileri yönetimde de tek söz 
sahibidirler artık... Savaş alanlarında 
dökülen kanların, canların sonucu alınmış 
olan söz hakkının karşısına her an yine bu 
kurumlar dikilebilirdi.

İşlevini yitirmiş, yapılacak devrimlere, 
ilerlemelere engel olabilecek bu kurulular
dan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Çağdaş 
uygarlık düzeyine erişmek için yeni kuru
lan “Cumhuriyet”imiz tüm hızıyla çalış
malara girmiştir. 1 Kasım 1922’de önce 
saltanat (padişahlık) kaldırıldı. Halifelik 
makamı kalmıştı. Artık “Tanrı” egemen
liğinin simgesi olan hilafetin yaşamasına 
izin verilemezdi. Son halife olarak 
T.B.M.M. ce atanmış, seçilmiş olan 
ABDÜLMECİD Efendi’nin kimi tutum ve 
davranışları, yurt içinden ve dışından bu 
konuya karışmak isteyen kişi ve devlet
lerin girişimleri bu kurumun kaldırılmasını 
hızlandırmıştır. Devamı yarın....

ayakkabı bağışlandı
.. \ h.

Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi’ne 
253 çift ayakkabı 
bağışlandı. 
İlçemizin eski 
gıda toptancıların
dan Hamdi 
Tangün’ün kızları 
Berrin Özkırım ve 
Bahar Kaptan 
Kızılay Gemlik 
Şubesi’ne ederi 12 
bin lira dolayların

da 253 çift 
ayakkabı armağan 
etti.
İlçedeki yoksul 
ailelere dağıtılmak 
üzere, Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Ozler’e 
teslim edilen 
ayakkabıların 
önümüzdeki gün
lerde ihtiyaç sahip
lerine dağıtılacağı

öğrenildi.
TEŞEKKÜR 
ETTİ
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, Berrin 
Özkırım ve 
Bahar Kaptan’a 
teşekkür ederek, 
“Kızılay Derneği 
olarak, bizler 
aracılığıyla muhtaç 
kişilere verilmek

istenen yardımları 
doğrudan bu 
kişilere 
ulaştırıyoruz. 
Maddi ve ayni 
yardımda bulun
mak isteyenlerin 
Gemlik Kızılay 
Şubesi’ne başvur
maları halinde 
yardımları gerçek 
muhtaçlara 
ulaştırılacaktır.” 
dedi.

Kordondaki hanilar ilgi hekli w
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bulu^; 
nan oturma bank 
larından bazıları 
kullanıcılar tarafın
dan tahrip ediliyor 
Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut zamanında 
özenle yaptırılan 
oturma banklarını 
kullanan bazı 
duyarsız vatan
daşlar oturdukları 
yerlerde yedikleri 
çerezleri çöp 
tenekeleri yerine 
çiçekliklere veya 
yerlere atarak 
çevreyi kirlettikleri 
gibi oturdukları 
banklara da zarar 
vererek kırılmaları
na ve parçalan
malarına neden 
oluyorlar.

Adliye karşısında 
bulunan bazı 
bankların dağınık
lığı dikkat

çekerken, Emin 
Dalkıran 
Kordonu’na yakış
mayan bu görüntü

lerin kaldırılarak, 
düzeltilmesi 
isteniyor.
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Sete liliibniMitmıMllt ana
Bursa'da sebze 
yüklü kamyonet ile 
otomobilin çarpış
ması sonucu 2 kişi 
yaralandı. Kaza 
sonrası olay 
yerinden kaçan 
otomobil sürücüsü 
bir süre sonra geri 
dönerken, kaza 
yapan otomobilden 
etrafa alkol 
şişelerinin savrul
duğu görüldü.
Kaza Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Beşyol mevkiinde

IttigAilıniiKiililNlNi
İznik ilçesine bağlı 
Boyalıca 
beldesinde, 
babaannesinin elini 
bırakıp yola çıkan 5 
yaşındaki çocuğa 
motosiklet çarptı. 
Kaza, Yeni Mahalle 
Atatürk 
Caddesi'nde mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, babaan
nesiyle birlikte eve 

Genç plasiyer uykusunda oldu

saat 23: OO’da mey
dana geldi. Yalova 
yönüne giden 
Mustafa Çetin (40) 
idaresindeki 16 YC 
261 plakalı otomo
bille aynı 
istikamete giden 
Sinan Azgın'ın (52) 
kullandığı 16 KE 
513 plakalı kamyo
net çarpıştı.Kaza 
sonrası devrilen 
kamyonetten, 
sürücü Azgın yara 
almadan kurtu
lurken, eşi Kadriye 

giden 5 yaşındaki 
G.D., bir anda yola 
fırladı.
Babaannesinin, 
gözleri önünde 
G.M.'nin kullandığı 
motosikletin altında 
kalan G.D., çevre
deki vatandaşlar 
tarafından hastan
eye kaldırıldı. 
Hastaneye 
kaldırılan küçük 
G.D.'nin sağlık

Azgın (48) hafif 
yaralı olarak kurtul
du.Otomobilde 
bulunan Ramazan 
Üzgün kazada hafif 
şekilde 
yaralanırken, oto
mobil sürücüsü 
Çetin, kaza sonrası 
olay yerinden kaçtı. 
Bir süre sonra olay 
yerine gelen Çetin, 
polis ekiplerince 
ifadesi alınmak 
üzere karakola 
götürüldü. Kaza 
sonrası otomo

durumunun iyi olduğu öğrenildi.

bilden alkol 
şişelerinin çıktığı 
görüldü.
Kamyonet 
sürücüsü Sinan 
Azgın'ın ise eşiyle 
birlikte pazarcılık 
yaptığı sebze yüklü 
kamyonetiyle semt 
pazarından dön
erken kazaya 
karıştığı öğrenildi. 
Kazada yaralanan 
iki kişi hastaneye 
kaldırılırken, kazay
la ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Dikkat! Kuvvetli 
yağışlar kapıda

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, yur
dun büyük bir 
bölümünde görü 
lecek kuvvetli 
yağışlar için uyarı
da bulundu.
Yapılan son meteo 
rolojik değerlendir 
melere göre Türki 
ye'nin büyük bir 
bölümünde görüle 
cek yağışların 
sabah saatlerinde 
Ege Bölgesi ile 
Orta ve doğu 
Karadeniz 
kıyılarında, zaman
la iç ve doğu böl
gelerde aralıklarla 
devam edeceği 
tahmin ediliyor.

KAR GELİYOR 
Öğle saatlerinden 
sonra İzmir'in 
güney kıyıları ile 
Aydın ve Muğla 
nın kıyı kesim
lerinde yerel ola 
rak kuvvetli olması 

beklenen yağışla 
rın genellikle yağ
mur ve sağanak, 
Akdeniz kıyıların
da yer yer gök 
gürültülü sağanak, 
akşam ve gece 
saatlerinde İç 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusu, 
Doğu 
Karadeniz'in iç 

kesimleri ve 
Doğu Anadolu'da 
karla karışık yağ
mur ve kar şek
linde olması bek
leniyor.
Rüzgar, genellikle 
kuzeyli yönlerden 
hafif ara sıra orta 
kuvvette, Marmara 
ve Kıyı Ege'de 
kuzey ve kuzey
doğu, Doğu 
Akdeniz kıyıların
da güney ve 
güneybatı yönler
den kuvvetlice (30- 
50 km/saat) esme
si bekleniyor.

Orhangazi’de bir 
firmada plasiyerlik 
yapan genç, polis 
arkadaşının evinde 
hayatını kaybetti. 
Genç sabah 
uyandırılmayınca 
öldüğü belirlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay saat 
07.00 sıralarında 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
market işletmeciliği 
yapan ve özel bir 
firmada plasiyer 
olarak çalışan 
Serkan Akyüz (30), 
akşam arkadaşları 
ile birlikte vakit 
geçirdikten sonra 
gece polis arkada 
şının Arapzade 
Mahallesi Hayrettin 
Beşe Aralığı’ndaki 
evinde kaldı. 
Kardeşi Seda 
Akyüz sabah tele
fonundan ağabeyi
ni aradı. Telefonu

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

açan gencin 
arkadaşı, Serkan’ın 
uyuduğunu ve 
uyandıramadığını 
söyleyince kardeşi 
eve geldi. 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’nde 
hemşire olan Seda 
Akyüz, ağabeyinin 
hayatını kaybettiği

ni anlayınca 
gözyaşlarına boğul
du. Olay Yeri 
İnceleme Ekipleri 
ve Cumhuriyet 
Savcısı evde 
inceleme yaptı. 
Serkan Akyüz’ün 
birlikte eğlendiği 
arkadaşının polis 
olması üzerine

Emniyet Müdürü 
Şükrü Kaplan da 
eve gelerek, bilgi 
aldı.
Gencin öldüğü 
haberini alan 
yakınları ise 
gözyaşlarına 
boğuldu.
Akyüz’ün cenazesi, 
kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için Adli Tıp 
Kurumu’na 
gönderildi.
Serkan Akyüz’ün 
bazı yakınları 
gencin kalp 
rahatsızlığı 
olduğunu 
söylerken, 
gencin kalp 
krizi geçirdiği 
ihtimali üzerinde 
durulduğu 
öğrenildi.
Olayla ilgili soruş

turma devam 
ediyor.

Altıma Kapılan çatı 
ustası hastanede 
yaşamını yitirdi

Bursa'da 3 katlı 
binanın yağmur 
kanalını takarken, 
elindeki sac 
parçasının yüksek 
gerilim hattına 
değmesi sonucu 
akıma kapılıp ağır 
yaralanan çatı 
ustası 39 yaşında
ki Enver Çiçek, 
hastanede yaşa 
mini yitirdi.
Çiçek'e yardım 
etmek isterken 
akıma kapılarak 
yaralanan Muham 
met Enes Boz 
kaya'nın tedavisi 
ise sürüyor. 
Merkez Osman 
gazi İlçesi Demir 
taş Cumhuriyet 
Mahallesi'ndeki 3 
katlı bir binanın 
çatısındaki yağ
mur oluğunu de 

ğiştirmek isteyen 
çatı ustası Enver 
Çiçek, elindeki sac 
parçası nın yüksek 
gerilim hattına 
değmesi sonucu 
akıma kapıldı. Bu 
sırada Çiçek'e 
yardım etmek 
isteyen ev 
sahibinin oğlu 
Muham met Enes 
Bozkaya da akıma 
kapılarak yara
landı. Yaralı lardan 
durumu ağır olan 
Çiçek olay yerine 
çağ rılan 112 Acil 
Ser vis ambulan
sıyla Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastane si'ne, 
Bozkaya ise 
Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Belefliye Meclisi nanıı ton anıuot
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Kızılay’ı...
Gemlik Kızılay Derneği’ne bir vatan

daş tarafından yıllar önce Orhangazi 
Caddesi’nde bağışlanan arsaya, 
Gökhan Özler’in hizmet binası yaptır
mak için çektiği çileyi bilenlerdenim.
Binayı tamamlaması için çalmadığı 

kapı kalmadı.
Zorlansa da o küçük yapıyı tamam

ladı..
Gemlik Kızılay’ı şimdi o binadan 

yardım elini Gemlik’teki muhtaçlara 
uzatmaya çalışıyor.
Ramazan ayında yiyecek, giysi ve 

sıcak yemek dağıtıyor.
Vatandaşın güvenini kazanan yöneti

cisi sayesinde bu hizmetleri yıllardır 
aksatmadan sürdürebiliyor.

Ramazan ayı sonrası, kendilerine ula 
şan her türlü yardımı yine ihtiyaç sa 
hiplerine ulaştırmada aracılık yapıyor.

253 ÇİFT AYAKKABI...

Bugün manşete çıkardığımız haberi 
miz de, hayırsever iki kız kardeşin, 
Gemlik Kızılay Şubesi aracılığı ile yak
laşık 12 bin lira değerinde, 253 çift kul
lanılmamış ayakkabıyı ihtiyaç sahipleri 
ne dağıtacağı haberi yer alıyor.
Bu bir güvenin göstergesidir.
İhtiyaç sahipleri devletin Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 
yeterli destek alamazlarsa, Gökhan 
Özler’in kapısını çalıyorlar.

Orada, onlara verilecek birşeyler 
bulunu yor çoğu zaman.

Gemlik Kızılay’ına, maddi ve ayni 
yapılacak desteklerin yerine ulaşacağı
na emin olabilirsiniz.
Evinizde giyemediğiniz temiz giysileri 

nizi..
İçinizden gelen gıda maddeleri 

yardımlarını...
Kızılay Şubesi’nin bankalarda bulu

nan hesaplarına yatıracağınız nakit 
paralarınız bilin ki bir ihtiyaç sahibine 
ulaşacaktır.

Gemlik’te birçok işyerinde adı 
şaibelere karışmış, denetimi belli 
olmayan kuruluşların yardım kumbar
alarını görüyorum.

Buraya atılan paralar nasıl toplanıyor, 
kimlere makbuz kesiliyor belli değil.

Yaptığınız yardımların yerine ulaştığı 
gözünüzle görmeniz için Kızılay 
Gemlik Şubesi’ne gidilip çalışmaları 
öğrenin..

Kızılay, halkın ve yardımseverlerin 
güvenini kazanmış müstesna kuru an
larımızdan biridir.

Devletin denetimindedir.
Kuralları vardır.
Gemlik’te, Gökhan Özler gibi çalışkan 

bir şube başkanı vardır.
Gemlik Kızılay’ının, daha çok muhta

ca yardım ulaştırabilmesi için destek
lerinizi bekliyor.

Gemlik Belediye 
Meclisi Mart ayı 
birinci toplantısını 
Çarşamba günü 
saat 15.oo’de 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın başkan
lığında yapacak. 
Belediye 
Başkanlığından 
Belediye Meclis 
üyelerine gönderilen 
gündeme göre, 6 ve 
11 Şubat 2013 gün
leri yapılan meclis 
tutanaklarının oku
narak kabulünden 
sonra, daire müdür
lüklerinden meclise 
gelen gündem mad
delerinin görüşülme 
sine başlanacak. 
Gündemde, Demirsu 
başı Mahallesi 
Muhtarlığının talebi, 
ruhsat denetim 
müdürlüğünün 
işyeri ruhsatları ile 
ilgili yazısı, İmar ve 
Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
BEBKA’dan hibe 
başvurusu ile ilgili 
yazısı, Küçük Kumla

Morgiil »e Bural'a Gemlik lentini
Pazar günleri Olay 
TV’de yayınlanan 
Yılmaz Morgül 
Shovv’un bu haftaki 
programına 
Gemlikliler yine 
büyük ilgi gösterdi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
üyesi Hüseyin 
Peker ve eşi ile çok 
sayıda Gemlikli 
Pazar günkü 
Yılmaz Morgül 
Shovv’a katıldı. 
Vahdet Vural’ın 
konuk sanatçı 
olarak katıldığı pro
gramda, Gemlik ve 
Gemliklilere övgülü

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. YE AİT 
04.11.2011 TARİH 11.570400 EX002386 SAYILI GÜMRÜK 

BEYANNAMESİ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
DE-KA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

KAYIP BEKO 998 - PCR A7Q-51101097 SİCİL NOLU YAZAR 
KASAMIN RUHSATIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

RAHMİ YELTEKİN PETROL TURİZM İNŞAAT GIDA TEKSTİL 
NAK. TAAH. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. GEMLİK V.D. 7340358174

Belde sakinlerinin 
Belde isminin Küçük 
Kumla Mahallesi 
olarak değiştirilme 
sini isteyen yazı, 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
Engürücük, Hisar ve 
Gençalli Köyü sınır
larında kalan 
Serbest Bölge il 
yolunun kamulaştır
ma planına isti
naden 1/1000 ölçekli 
imar plan değişikliği 
ile ilgili yazısı, bazı 
sokak isimleri ile 
ilgili isimlerin 
görüşülmesi, İmar 
ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
1/1000 ölçekli imar 
planlarında değişik
lik istemleri ile ilgili 

sözler söyleyen 
Yılmaz Morgül ve 
Vahdet Vural’a, 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
üyesi Hüseyin 
Peker, 

yazıları ele alınacak. 
Belediye Meclisi 
daha sonra, Küçük 
Kumla 342 ve 343 
adada bulunan 
değişik parsellerin 
1/1000 ölçekli imar 
planı değişikliği 
konusundaki korniş 
yon raporu ele alı
nacak.
Komisyonlara daha 
önceki meclis 
toplantılarında 
havale edilen 
değişik plan değişik
likleri ile ilgili 
komisyon raporları 
tek tek ele alınarak, 
karara bağlanacak. 
Çevre Sağlık ve 
Sosyal İşler 
Komisyonu’nun 
Serbest Bölge

Marmarabirlik 
Gemlik zeytini 
armağan etti. 
Vahdet Vural ve 
Yılmaz Morgül, 
Peker’e teşekkür 
ederken, Vural, 

girişinde bulunan alt 
geçit isminin Ziver 
Karataş olarak 
değiştirilmesi ile 
ilgili rapor görüşüle
cek.
Mecliste görüşüle
cek son gündem 
maddesi ise Çevre 
Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu’nun 
ilçemizdeki 
yöresel derneklerin 
2013 yılı içinde 
gerçekleştirecekleri 
her türlü 
sosyal ve kültürel 
etkinliklerin Gemlik 
Belediyesi ile ortak 
bir proje kapsamın
da değerlendirilmesi 
ile ilgili raporu ele 
alınacak.

"İstanbul’a 
giderken Gemlik’te 
ki zeytinci arkadaşı 
ma uğrayıp dünya 
nın en güzel zeytin
lerinden almak 
istiyordum. Ama, 
Gemliklilerden 
gelen bu hediye 
nedeni ile buna 
gerek kalmadı. ” 
dedi.
Yılmaz Morgül ise, 
“Dünyanın en güzel 
zeytininin yetiştiği 
Gemlik ve 
Gemliklileri çok 
seviyorum.” şek
linde konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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WM AYRINTI
« Erhan ÎZGİ

DEVRİM YASALARI VE EĞİTİMDE BİRLİK (2)
Dünden devam 
CUMHURİYET 

DÖNEMİNDE 
EĞİTİM:
Atatürk genç 

Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
temellerini atarken 
öncelikle çağdaşlığı 
ve laikliği ön planda 
tutuyordu. Yüzlerce 
yıl cahilliğin 
pençesinde çırpın
mış olan Türk 
Ulusunun bu pran
gadan kurtulması 
gerekiyordu.

Bunun için % 95' 
okuma yazma 
bilmeyen halkın bir 
an önce okur- yazar 
konumuna getir
ilmesi gerekmekte
dir. Bu nedenle halk 
odaları, halk evleri, 
halk mektepleri 
devreye sokulur. 
Millet mekteplerinin 
açılışını bizzat 
Atatürk gerçek

leştirir. Latin harfler
ine geçiş sağlanır 
ve bir eğitim sefer
berliği başlatılır.

Dini amaçlı eğitim 
yapan yerli ve 
yabancı okullar kap
atılır, medreselerin 
yerine ihtiyacı 
karşılayacak imam 
okulları açılır. 
Düşünmeyi ve 
sorgulamayı öne 
çıkaran laik eğitim 
benimsenir. Bu 
doğrultuda çalış
malar sürdürülür. 
. Çağdaş anlamda 
İlkokul, ortaokul lise 
ve üniversitelerin 
temelleri atılır. 
Toplumu içine alan 
ve onun iyi eğitilip 
yetiştirilmesi ve 
ulusuna yararlı yurt
taş olması 
amaçlanır. Zaman 
içinde sanat okulları 
açılır. Asıl önemlisi 
toplumun ve 

köylünün aydınlığa 
çıkması temel 
sorundu. Yüzyılların 
geriliğinden kurtul
mak gereklidir. 
Fakat bu nasıl 
gerçekleşecektir?
Türkiye'nin asıl 

ihtiyacının olduğu 
okullar "köy enstitü
leri" olduğu 
anlaşılır.

Mustafa Necatiler, 
Haşan Ali Yüceller, 
İsmail Hakkı 
Tonguçların uzun 
araştırma ve 
incelemeleri 
sayesinde 
Türkiye'nin yüzü 
aydınlatılmaya 
çalışılır. Eğitim tari
hinde bir devrim 
yaratan KÖY 
ENSTİTÜLERİ Türk 
ulusunun mâkus 
talihini değiştirecek
tir.

Halk çocukları 
karanlığı aydınlığa 

dönüştürerek 
yaparak ve yaşa
yarak eğitimin 
içinde yer almaya 
başlar. Türk halkı 
tarihi yeniden yaza
caktır Cumhuriyet 
Türkiye'sinde. Bu 
durum kısa zaman
da köy ağalarını ve 
sermaye çevrelerini 
rahatsız eder. Kısa 
zamanda bu 
okulların aleyhine 
kampanyalar 
başlatılır.

Bu okulların ışığı, 
1946'lardan sonra 
CHP döneminde 
kesilmek istenir. DP 
zamanında da 
1950'den sonra 
kapısına kilit vuru
larak sesi soluğu 
kesilir. Dünya'da 
örnek gösterilen 
köy enstitülerini 
yine bizler yok ettik. 
Bunca zamandır 
eğitim açmazında 
oluşumuzun temel 
nedenlerinden biri 
de köy enstitü
lerinin kapatıl
masıdır bence.
Aradan geçen 

bunca zamana 
karşın ulusal 
eğitimde kendimize 
özgü modeli 
nedense yarata
madık. Yabancı 

uzmanlardan medet 
umduk. Ülkeye 
davet ettik, iste
diğimiz sonucu ala
madık.

Ülkeyi yöneten 
iktidarlar eğitimi bir 
yazboz tahtasına 
çevirdiler. Ülkenin ’ 
gerçeklerine ve 
çağın koşullarına 
uygun eğitimi 
gerçekleştiremedik. 
Her gün yüz bin
lerce genci işsizler 
ordusuna gön
derdik.
Eğitimi ezbere ve 

teokratik bir yapıya 
büründürmeye 
çalıştık. Gerçekten 
bireyi hayata hazır
layan, onun 
yeteneklerini ortaya 
çıkaran ve 
geliştiren, onu 
özgürleştiren bir 
amacı benim
seyemedik.

GÜNÜMÜZDE 
UYGULANAN 
EĞİTİM ANLAYIŞI:

(4+4+4) 
Türkiye'de her 

siyasi iktidarın mut
laka değiştirmeye 
çalıştığı anlayış 
eğitim anlayışıdır. 
Günümüzde uygu
lanmak istenen 
4+4+4 anlayışı 

gerçekte nasıl hazır
lanmış ve eğitim 
hayatımıza ne getir
miştir?

1)Bu anlayış 
gerçekten uzmanlar 
tarafından uzun 
uzun tartışılmış 
mıdır? Eğitimcilerin 
düşünleri sorulup 
bir rapor hazırlan
mış mıdır? Bu 
uygulamaya geçme
den toplumda bir 
uzlaşı yaratılmış 
mıdır? Hayır!
Eğitimden uzak kişi
lerin ortaya koy
duğu çağdışı bir 
projeden başka bir 
şey değildir. CHP ve 
BDP red oyu ver
miş, MHP oylamaya 
katılmamış, 91 
hayır oyuna karşılık 
AKP'nin 295 evet 
oyuyla kabul 
edilmiştir.

2)Bu eğitim 
anlayışıyla çocuklar 
beş yaşını bitirmiş, 
6 yaşından gün 
almış olarak okula 
gidecekler. Fakat 
pek çok veli rapor 
alarak çocuklarını 
okula gönder
memiştir. Okula 
başlama yaşının 
çok erken olması 
nedeniyle.

Devamı yarın
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llMntiitt
Bursa'da şehir içi 
toplu taşımada kul
lanılan dolmuşların 
taksiye dönüşümü 
hız kazandı. Ulaşım 
Koordinasyon Mer 
kezi (UKOME) toplan
tısında başvuruda 
bulunan 25 aracın 
dolmuştan taksiye 
geçişine onay verildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar başkanlığında 
yapılan UKOME 
toplantısında; dol
muştan taksiye 
dönüşüm talepleri ele 
alındı. Toplantıya I. 
Hukuk Müşaviri, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Ulaşım Dairesi 
Başkanlığı, Zabıta 
Dairesi Başkanlığı, 
Fen İşleri Dairesi. 
Başkanlığı, BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
Osman gazi, Yıldırım 
ve Nilüfer belediyeleri 
temsilcileri, Milli 
Savunma Bakanlığı, İl 
Jandarma 
Komutanlığı, İl 
Emniyet Müdürlüğü,

TCK 14. Bölge 
Müdürlüğü, Ulaştır 
ma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 
IV. Bölge Müdürlüğü 
ile Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası temsilcileri de 
katıldı. Bursa kent 
genelindeki yeni taksi 
durak yerlerinin belir
lenmesi ve kent 
merkezindeki taksi 
dolmuş trafiğinin 
düzenlenmesi için 
dönüşüm projesinin 
ele alındığı toplantı
da; 25 dolmuş sahi 
binin 'D' plakadan T 
plakaya geçiş talep
leri değerlendirildi. 
Başvuruda bulunan 
dolmuş sahiplerine 

ait 'D' plakaların T 
plakaya dönüştürü 
lerek, Millet Mahallesi 
taksi durağına 4, 
Odunluk taksi durağı
na 13, Vişne Caddesi 
taksi durağına 5 ve 
Bademli taksi durağı
na da 3 adet olaçak 
şekilde çalışmalarının 
uygun olduğuna 
karar verildi. Top - 
lantıda ayrıca bundan 
sonra yapılacak 
müracaatlar ve uygu
lamalara ilişkin kriter
ler de belirlendi. 
Başvuru kriterleri 
şöyle sıralandı: 
"Müracaatlar, Büyük 
şehir Belediyesi'ne 
istenilen durak ismi 
belirtilerek yapılacak.

Müracaatlar en fazla 
1 durak için yapıla
cak. Büyükşehir 
Belediyesi'ne yapılan 
müracaatlar, yeni 
kurulan taksi durak
larına dağıtım yapıl
ması için ilgili Meslek 
Odasına gönderile
cek. Meslek odasına 
gönderilen müracaat
lar, gönderildiği tarih 
ten itibaren müracaat 
edenlerin oda tarafın
dan muvafakati da 
alınarak, dağıtım 
tablosu ile birlikte 
Büyükşehir Belediye 
si'ne sunacak. (Mes 
lek Odası dağıtım 
çizelgesinin ekine her 
şahıs için D' den T’ye 
dönüşüm taahhüt
namesi ekleyecektir.) 
Belirtilen süre 
içerisinde Meslek 
Odası dağıtım çizel
gesi Büyükşehir 
Belediyesi'ne sun
madığı takdirde, ka 
nunların verdiği 
yetkiler çerçevesinde 
UKOME Kurulu tara 
fından dönüşüm yapı 
lacaktır."

ımısiıiMm 
WMıliilııslnıttM!
Erzurum Büyükşehir 
nüfusu, 16 büyükşe
hir nüfus toplamı 
içinde yüzde 1.1'lik 
oran gösterdi.
Erzurum mevcut 
büyükşehirler içinde 
nüfus toplamı 
bakımından 16'ıncı 
sırada yer aldı. 
BÜYÜKŞEHİR 
NÜFUSU 
TÜİK 2012 ADNKS 
verilerinde 
Büyükşehir nüfus
larını açıkladı. 16 
Büyükşehir'in 35 
milyon 467 bin 356 
kişiyi barındırdığının 
kaydedildiği araştır
mada, Erzurum 
Büyükşehir 
Nüfusunun 384 bin 
399 olduğu 
bildirildi. Erzurum 
Büyükşehir nüfusu
nun 192 bin 349'unu 
erkek, 192 bin 5'ini 
ise kadınlar 
oluşturdu.
16 BÜYÜKŞEHİR

NÜFUSU
ADNKS verilerinde 
Büyükşehir olarak 
İstanbul'un 13 mil 
yon 710 bin 512, 
Ankara'nın 4 milyon 
630 bin 735, İzmir’in 
3 milyon 401 bin 
994, Bursa'nın bir 
milyon 983 bin 880, 
Adana7nın bir mil 
yon 636 bin 229, 
Kocaeli'nin bir mil 
yon 527 bin 407, 
Gaziantep'in bir 
milyon 438 bin 373, 
Konya’nın bir 
milyon 107 bin 886, 
Antalya'nın bir 
milyon 73 bin 794, 
Kayseri'nin bir 
milyon 4 bin 276, 
Diyarbakır'ın 892 bin 
713, Mersin'in 876 
bin 958, Eskişehir'in 
659 bin 924, 
Sakarya'nın 590 bin 
498, Samsun'un 547 
bin 778 kişiyi 
barındırdığı açık
landı.

MİLTON
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Cnnh }tyın 
Sahne - Işıkgösferisi 
Servis ve ehiprnan/ar 

Sürpriz göster Her
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“Kim 01e Kim Kala ” sahnelenıli ELEMAN

Yönetmenliğini 
Yıldırım Öcek’in 
yap tığı “Kim Öle 
Kim Kala” adlı 
tiyatro oyunu 
sahnelendi.
Vasıf Küçükoruç’un 
yazdığı Zülfikar

Yazgaç’ın süpervi- 
zorlüğünü yaptığı 
“Kim Öle Kim Kala” 
adlı komedi oyunun
da Avrupa Yakası 
adlı dizi ile tanınan 
Yıldırım Öcek 
başrolde sahne aldı.

Yitirdikten sonra 
değer bilmek 
kendini kandırmak
tır! konulu 
“Kim Öle Kim Kala” 
adlı oyun iki perde
den oluştu.
Gemlik halkının

yoğun ilgi 
gösterdiği “Kim Öle 
Kim Kala” adlı 
komedi oyunu 
izleyenleri 
kahkahaya 
boğarken, oyuncular 
ayakta alkışlandı.

GOLD STAR 
YEMEK SANAYİİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ 
ARANIYOR

05336537755

flNKfiRnaNONİMTİjRKSİGORTfl’DAN
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

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Müracaat Tel :

O 532 283 59 19

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

05325697609

KİRALIK İŞYEBİ
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
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GEMLİKSPOR FlAY OFF BİLETİNİ KAPTI
Seyfettin Şekersöz 
Süper Amatör Lig B 
Grubu'nda play- 
offa kalmak için 
mücadele eden iki 
takımın kritik müca 
delesinde Gemlik 
spor, Gençler 
gücü'nü İnegöl'de 
2-1 yendi. Bu gali
biyetle puanını 
47'ye çıkarıp 2. 
sıraya yükseldi ve 
bitime 1 hafta kala 
play-offa kalmayı 
garantiledi.
Süper Amatör ligde 
heyecan önümüz 
deki hafta sona ere
cek. Ligin sonuna 
yaklaşılırken Pazar 
günü kritik maçlar 
oynandı. Süper 
Amatör Lig B 
grubunda Play-Off 
mücadelesi veren 
Gençlergücü ile

Gemlikspor, İne 
göl'de karşı karşıya 
geldi. Kurtuluş 
sahasında oynanan 
maçın ilk yarısı 
karşılıklı atılan 
gollerle 1-1 sona 
erdi. Gemlikspor 
maçın son dakika 
sında attığı golle 
rakibini 2-1 yenerek 
play-off vizesini 
aldı. Gemlikspor, 
Cumartesi günü 
Gemlik ilçe stadın
da saat 14.00 te 
taraftarları önünde 
oynayacağı 
Duaçınarıspor 
maçına daha rahat 
çıkacak.
Son maça 3 puan 
parolasıyla çıkacak 
olan kırmızı beyaz 
hlar play-off 
maçlarına kalmayı 
seyircisiyle birlikte 
kutlayacak.

U16 6DA 6 YAPTI
Gemlik Belediye 
Spor U 16 Takımı 
rekora koşuyor. 
Grubunda oynadığı 
5 maçta 5 galibiyet 
alan Mavi 
Beyazhlar, 6. 
maçlarında da İznik 
Spor'a acımadılar. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
Suni Çim Saha 
Tesislerinde 
oynanan karşılaş
maya İznik Spor'un 
golüyle adeta 1-0 
geride başlayan 
Gemlik Temsilcisi 
Belediye Spor U 16 
takımı, buna rağ
men sahadan farklı 
galip ayrılmasını 
bildi.
Furkan, Rahim ve 
Hakan ile ilk yarıyı 
3-1 önde kapatan 
Gemlik Belediye 
Spor U 16 takımı 
üstün oyununu

GENEL KURUL İLANI
SİTELER CAMİİ YAPTIRMA DERNEĞİ 

RASKANLIĞINDAN
Derneğimiz 24 Mart 2013 Pazar 

günü saat 18.oo’de olağanüstü tek 
gündemli genel kurul toplantısı 
yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

SİTELER CAMİ YAPTIRMA 
DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Cami için lojman satın alınması 
Not : Yer Siteler Mah. Hizmet Cad. 

68/A Küçük Kumla / GEMLİK

Gemlik™
CEiılrlı lıı «tim ılıııl ırnıtıl

ikinci yarıda da 
devam ettirdi. İkinci 
yarıda Onur ve 
Hakan ile birer gol 
daha bulan U 16'lar 
sahadan 5-1 galip 
ayrıldılar.

Gemlik Belediye 
Spor U 16 takımı bu 
sonuçla 6 maçta 6 
galibiyet alırken, bu 
maçlarda 56 gol 
atıp kalesinde 
sadece 2 gol gör

müş oldu.
Gemlik Belediye 
Spor U 16 Takımı 
ilk yarının grubun
daki son maçında 
bu hafta Umur Spor 
ile karşılaşacak.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur.

AYSIN IŞIK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MM A “SUYUNU BOŞA 
lllrl U HARCAMA"

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİIV1 EDİLİR
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faıııı ıMııte» ■tisi
Memura "1 derece” 
verilmesini 
öngören düzen
leme tamamlandı. 
Yaklaşık 2 milyon 
memurun merakla 
beklediği sicil affı 
ve uzun yıllardır 
derece alamayan 
memurlara ‘1 
derece’ verilmesine 
ilişkin düzen
lemede, metin 
yazım işleri tamam
landı.
Habere göre Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in tali
matı üzerine, 
Devlet Personel 
Başkanlığı konuyla 
ilgili bir ön çalışma 
gerçekleştirdi. Bu 
çalışmanın ardın

800 bin emeHlirc ivi haber
800 bin emeklinin 
merakla beklediği 
faiz oranları 
netleşti 
SGK’nın, yaklaşık 
800 bin emekliyi 
ilgilendiren, sosyal 
güvenlik destek 
primi borçlarının 
yapılandırılmasına 
ilişkin ayrıntılar 
netleşti.
Buna göre 
yasadan yararlan
mak isteyenlerin 
en geç 31 Mayıs’a 
kadar SGK 
müdürlüklerine 
başvuruda 
bulunması 
gerekiyor.
Yine bu tarihe 
kadar ilk taksit 
ödenecek.

dan, bir düzenleme 
metni hazırlandı. 
Düzenlemenin 
önümüzdeki gün
lerde Bakanlar 
Kurulu’nda ele 
alınmasının ardın
dan hayata geçme
si için düğmeye 
basılacak. Ancak

Borcunu 1 yılda 
ödemek isteyenler 
yüzde 5, 18 ayda 
ödemek isteyenler 
yüzde 7, 24 
ayda ödemek 

düzenlemenin bir 
yasa tasarısına 
eklenmesi plan
lanıyor.
Düzenlemenin 
hangi tasarıya 
ekleneceği 
konusunda ise 
henüz bir karar 
verilmedi 

isteyenler 
yüzde 10, 36 
ayda ödemek 
isteyenler ise 
yüzde 15 faiz 
ödeyecek

ttsuı Mıı lıi mili
Enflasyon Şubat'ta 
TÜFE'de beklen
tinin hafif altında 
yüzde 0.30 arttı. 
Yıllık enflasyon 
yüzde 7'ye geriledi. 
Şubat ayı enflasy
on rakamları açık
landı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ver
ilerine göre, 
Şubat'ta TÜFE 0.30 
arttı, ÜFE yüzde 
0.13 geriledi. 
TÜFE'de ortalama 
yüzde 0.38 artış 
bekleniyordu.
Yıllık bazda TÜFE 
yüzde 7.03'e geril
erken, ÜFE'de 
yüzde 1.84'e indi. 
GİYİM VE 
AYAKKABIDA 
SERT DÜŞÜŞ 
TÜFE'de ana har
cama grupları 
itibariyle Şubat 
ayında endekste 
yer alan gruplar
dan ev eşyasında 
yüzde 1.01, gıda ve 
alkolsüz içecek
lerde yüzde 0.89, 
alkollü içecekler ve 
tütünde yüzde

KAŞEDE OEKIM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

0.83, lokanta ve 
otellerde yüzde 
0.49, sağlıkta 
yüzde 0.43, 
eğitimde yüzde 
0.34, konutta yüzde 
0.25, haberleşmede 
yüzde 0.18 artış 
yaşandı. Çeşitli 
mal ve hizmetlerde 
yüzde 0.18, 
eğlence ve 
kültürde yüzde 
0.63, giyim ve 

ayakkabıda yüzde 
6.36 düşüş gerçek
leşti.
Yıllık bazda en 
yüksek artış yüzde 
16.31 ile alkollü 
içecekler ve tütün 
grubunda gerçek
leşti. Onu konut 
(yüzde 10.31), 
lokanta ve oteller 
(yüzde 9.56), çeşitli 
mal ve hizmetler 
(yüzde 7.98) izledi.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

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

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

614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 10 72
514 46 49
514 47 71
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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 01 03

VAPUR -FERİROT

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTORÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

OIILİK'İN İLK SÛMLÛK SİYAil GAZEYESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4514 

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)

IEMHIİİİ
MİSMİŞ!

Minin AİLE DEFTERİ: 
11:30-14:00-16:00- 

18:00-20:15
TAŞ MEKTEP: 11:30- 
14:00-16:30-20:00 
CElAlilE CEREN: 

12:00-14:15-20:30
Pİ'Din YAŞAMI: 

16:15-10:30 
miM3321
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Uyarılar Kar 
Etmiyor, 'Savcıyım' 
Diyen Dolandırıyor
Cep telefonundan arayarak 
'polisim, savcıyım' diyerek para 
isteyen insanlara inanılmaması 
yönündeki uyarılarına rağmen bu 
şekildeki dolandırıcılıkların ardı 
arkası kesilmiyor. Sayfa 3’de

Daniş Ekim varisleri şartlı bağışladıkları Öğretmenevinin 
|| kapatılmasına itirazlarını Bakanlık olumlu buldu.

Oğretmenevi yeniden acılım
Atatürk Kordonu ile 1 Nolu Cadde 
arasında bulunan Merhum Daniş Ekim 
varislerine ait üç katlı tarihi konak, aile 
tarafından Milli Eğitim Bakanhğı’na 
Öğretmenevi olarak kullanılmak üzere 
şartlı olarak bağış lanmıştı. Ancak, bu 
kararı görmemezlikten gelen Milli Eği 
tim Bakanlığı, ilçelerdeki öğretmenev- 
lerini kapatırken, Gemlik Daniş Ekim 
Öğretmenevini de kapattı. Daniş Ekim 
varislerinin karara itiraz etmeleri üzeri 
ne, Bakanlık binanın yeniden öğret
men evi olarak kullanıma açılma kararı 
aldı. Haberi sayfa 2’de

Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde yapılan yarışmayı 
a AİHLÖğrencisi Feyza Betül Gül kazandı.

IsiiMal Marşını en güzel 
okuma yarışması yapıldı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 92. yıldönü 
mü nedeniyle, Gemlik Celal Bayar Anado 
lu Lisesi Konferans Salonunda ortaöğre
tim okulları arası İstiklal Marşı’nı en güzel 
okuma yarışması yapıldı. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yanlış hesap döndü..
Milli Eğitim Bakanının öğretmenevlerini 

kapatma karanna, Gemlik Daniş Ekim 
Öğretmenevi de kurban edilmişti.

Oysa, tarihi konağı Milli Eğ iti m’e bağış 
layan aile, bu binayı ‘Öğretmenevi’ olarak 
kullanılmak amacıyla “şartlı bağış” yap
mıştı.

Bakanlık, Ekim Ailesi ile yapılan sözleş 
meyi ya unuttu, ya da görmemezlikten 
geldi.

Bağışlayanlar da görmezlerse, sorun 
olmazdı.

Ama, aile kapatma kararına itiraz etti.
Avukatları Kaan ve Mert Dimili kardeşler 

Bursa Valiliği’ne noter kanalıyla sözleşmey 
hatırlattılar. Devamı sayfa 4’de

/r daim içellini onoycudlaJUL 

birey
7-8 kişilik sınıflar

Esnek çalışma saatleri 
Öğrenci koçluğu

Daha özel yayınlar
Daha özel denemeler 

Aile Eğitim Danışmanlığı
Ve Daha fazlası için; birey

@ facebook/gemlikbireyWj&2O13-2014 ö twitter/gemlikbirey
gemlik@birey.com 

www.gemlikbirey.com
.rnnijj

Jul: O 22ğ 51 tı 1515

EA4A.IL
il.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:gemlik@birey.com
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6 Mart 2013; Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

Ürer KÇ>NAK
. (E) Tarih öğretmeni

Serbest Küfsü II
Daniş Ekim varisleri şartlı bağışladıkları Öğretmenevinin 

kapatılmasına itirazlarını Bakanlık olumlu buldu.

HALİFELİĞİN KALDIRILIŞI 
(3 MART 1924) (2)

Dünden devam

Abdülmecit; ‘‘Han”, “Peygamberin 
Halifesi” gibi sıfatları kullanıyor, bir devlet 
başkanını andırır “Cuma Selamlıkları” gibi 
oldukça anlamlı davranışlar içine girmişti. 
Kendini padişah-halife yerine koyuyor, 
meclisin ayırdığı bütçeyi beğenmiyor, itiraz 
ediyordu.

Kimi devlet büyükleri de ziyaretlerine 
gidiyor, elini öpüyorlardı....

Bu olaylar, işin tuzu biberi olmuştu. Artık 
hilafet sorununa bir çözüm bulmanın 
zamanı gelmişti.

3 Mart 1924 de TBMM ne üç öneri verilir. 
Birincisi “Şeriyye ve Evkaf Nazırlıklan”nın 
ve “Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Nazırlıkları” 
nın kaldırılarak, millete ait olan vakıfların 
işletilmesinin yönetilmesinin Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bırakılması, Genel Kurmay 
Başkanlığı kurulması yasası kabul edilerek 
yürürlüğe konuldu.

İkinci öneri; “Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu”nun yani “Eğitim ve Öğretimin 
Birleştirilme” yasasıydı.

Bununla da tüm eğitim öğretim işleri 
yönetimi Milli Eğitim Bakanlığına bırakılıyor
du.

Üçüncü öneri de Urfa Milletvekili Şeyh 
Saffet ve 50 arkadaşının imzasıyla verilen 
“Hilafetin Kaldırılması” yasasıydı.

13 maddelik bir öneriydi.
İki milletvekili karşı görüşü savundu.
Adalet Bakanı SEYİT BEY, uzun ve etkili 

bir konuşma yaparak halifelik konusunun 
tüm yönlerini inceledi, açıklamalar yaptı, 
önerinin kabülünü istedi.

Özetle şöyle konuştu:
“-İslam Hukuku hocası olarak 30 yıldır bu 

meselelerin içindeyim. Hazırlanan öneri hem 
Cumhuriyetin gereklerine, hem İslam 
hukukuna uygundur. Hilafet hükümet 
demektir. Dinsel değil, dünyevi ve siyasi bir 
meseledir. İnançla, İbadetle hiçbir İİgİsî yok
tur. Olduğu hakkındaki iddiaların tümü ya 
hurafedir, ya da siyasi amaçlı görüşlerdir.

Saat 18.45 tir. Yedi buçuk saatlik bir 
görüşme sonucu hilafet tarihe karışmıştır. 
Laikliğin önünde ki; yapılacak olan devrim- 
lerin önündeki en büyük engel, yabancıların 
kullanabilecekleri en büyük koz tarihin tozlu 
sayfalarına katıldı... 3 Mart 2013

Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafın
dan kapatılan 
Gemlik Daniş Ekim 
Öğretmenevi 
yeniden açılıyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
ilçelerde bulunan 
öğretmenevlerini 
kapatma kararı 
alması üzerine, 
Atatürk Kordonu 1 
Nolu Cadde 
üzerinde bulunan 
Merhum Daniş 
Ekim tarafından 
öğretmenevi olarak 
kullanılmak üzere, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’na 
bağışlanan özgün 
konağın kapatıl
masına Daniş Ekim 
varisleri kapatılma 
kararına tahsisin 
koşullu olarak 
yapıldığına dikkat 
çekerek, karara iti
raz etmişlerdi. 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
Daniş Ekim varis
lerinin noter 
kanalıyla yapılan 
itiraza gönderilen 
ihtarname üzerine, 
Bursa Valiliği, 
konuyu Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
bildirdi.

ÖĞRETMENEVİ 
AÇILIYOR

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Milli Eğitim 
Bakanlığı Destek 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, 
Bursa Valiliği’nden 
gelen yazıyı değer
lendirerek, Bursa 
Valiliği’ne gön
derdiği yazıda 
“Gemlik 1. 
Noterliği’nin ilgi b 
ihtarnamesinde; 
Bakanlığımıza 
bağışlanan 
Bursa İli Gemlik 
ilçesi 1 pafta, 269 
ada 1 parselinde 
kayıtlı gayrimenku
lun tahsis amacı 
doğrultusunda 
kullanılması için 
30 gün süre 
tanındığı 
bildirilmiştir. 
Söz konusu 
bağışın protokolde 
belirtilen şartlara 
uygun şekilde

Gemlik Daniş Ekim 
Öğretmenevi 
olarak hizmet 
vermeye devam 
edeceği 
hususunda 
Bursa Valiliği’nin 
ilgi a yazısı ile 
Bakanlığımıza 
bilgi verilmiştir. 
Bilgi ve gereği rica 
ederim. Yusuf 
Esener Bakan a. 
Genel Müdür" 
diyerek, 
Daniş Ekim 
Öğretmenevinin 
yeniden açılmasını 
istedi.
Bakanlık yazısının 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
hala ulaşmadığı 
öğrenilirken, 
yazının ulaşması 
halinde gereğinin 
yapılacağı ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından bildirildi.

Sayı : 90349432/105.01/142886 27/02/2013
Konu : Gemlik Daniş Eldin öğretmenevi

Saym AV. Mert DİMİLİ, Av. K»an DİMİLİ 
GOrte Is Merkezi KafiîNo:73 Gemlik/BURSA

İlgi: a) Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdüriûgünün 27A12/2013 tarihlive 52514077/813.99/ 
8575sayılı yazısı,

b) Gemlik 1. Noterliği’nin bila tarihli ihtarnamesi.

.............M**»»» » 
Gemlik ilçesi 1 pafta, 269 aaâ, 1 parselinde kayıtlı gayrimenkulun tahsis amacı 
doğrultu*unda öğretmenevi olarak kullamtması için 30 gün süre tanındığı bildirilmiştir.

Süz konusu bağışın protokolde belirtilen şartlara uygun şekilde Gemlik Daniş Ekim 
öğretmenevi olarak hizmet, vermeye devam: edeceği hususunda Bursa Valiliğinin ilgi (a) 
vazısı ile Bakanlığımıza bilgi verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hobe 02»u
VHlt
W
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Faciadan döndüler
Orhangaz’de mey
dana gelen trafik 
kazasında 3 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
İstanbul istikame 
tinden gelen Murat 
Kıyak (34) idaresin
deki 55 DG 801 
plakalı kamyon kır
mızı ışıkta durdu. 
Aynı istikamette 
giden Songül Kaya 
(37) idaresindeki 16 
BB 961 plakalı oto
mobil de kam 
yonun arkasında 
durdu. Bu esnada 
yine İstanbul’dan 
gelip Bursa’ya

10 metre yükseklikten düştü
İnegöl ilçesinde, bir 
fabrikada 10 metre 
yükseklikten düşen 
■ŞÇİ yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Ağaç İşleri 
Bölümü 10.
Sokak üzerinde 
faaliyet gösteren 
bir mobilya fab
rikasında asma 
kata çıkarak boya 
yapan 35 yaşındaki 
Selami D., 
dengesini 
kaybederek beton

OİBİEİVHİUtnİKlİllİMiliagilklfflKa
Bursa'da bir 
genç, otomobiliyle 
bariyerleri aşarak 
dereye uçtu.
Araçtan güçlükle 
çıkarılan sürücü, 
ağabeyini arayarak, 
"Alo ben dereye 
uçtum. Ambulans 
geldi. Bir şeyim 
yok" dedi.
Edinilen bilgiye 
göre merkez 
Yıldırım ilçesi 
Gökdere Metro 
İstasyonu'nun 
yanında direksiyon 
hakimiyetini 
kaybeden Tansu T. 
(27), otomobiliyle 
dereye uçtu.
Kasaplık yaptığı 
öğrenilen 
sürücünün yardımı

giden ve bir tur şir
ketine ait Mehmet 
Ayaz (51) idaresin
deki 45 HA 59557 
plakalı yolcu oto
büsü, kırmızı ışıkta 
duramayarak oto

zemine düştü. 
Beton zemine 
düşen işçi, 
kafasından ve 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden ağır 
yaralandı.
Yaralı işçi, olay 
yerine gelen 112 
Acil ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Vücudunun çeşitli 

na, ilk olarak çevre
deki esnaf koştu. 
Ayakkabılarını 
çıkarıp dereye 
çorapla giren 
vatandaşların 

mobile arkadan 
çarptı. Çarpmanın 
şiddeti ile tırın altı
na giren otomobil 
tır ile otobüs arasın 
da hurdaya döndü. 
Sürücü Songül

yerlerinde kırıklar 
meydana gelen 
işçinin sağlık

durumunun 
iyiye gittiği 
bildirildi.

yardımıyla 
takla atan otomo
bilden çıkarılan 
Tansu T., yatarak 
dere yatağında 
beklediği sırada 

Kaya ile otomo
bilde bulunan Ali 
Sinan Çeteci (26) 
ve Hülya Çeteci 
(29) yaralandı. 
Yaklaşık 40 yolcu
nun bulunduğu 
otobüsteki yolcular 
ve çevreden 
yetişen vatandaşlar 
tarafından otomo
bilden çıkarılan 3 
kişi uzun süre 
kazanın şokunu 
üzerlerinden ata
madı. Yaralılar 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

ağabeyini arayarak 
durumu hakkında 
bilgi verdi.
Sürücü, "Dereye 
uçtum. Merak 
etmeyin bir şeyim 
yok. Ambulans 
şimdi geliyor" 
şeklinde konuştu. 
Bir süre sonra 
olay yerine gelen 
112 ekiplerinin 
sedyeyle taşıma 
isteğini reddeden 
Tansu T., iyi 
olduğunu 
belirterek uzatılan 
merdivenden 
yürüyerek çıktı. 
Olay yerine 
gelen polis, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

İmar Kirliliğine 
Sebep Olflu, 3 Yıl 4 

Ay Hapis Cezası aidi
Bursa'da, imar 
kirliliğine sebep 
olduğu iddiasıyla 
hakkında 3 yıl 4 ay 
hapis cezası ve 
rilen bir kişi polis 
tarafından yakala
narak tutuklandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlü 
ğüne bağlı ekipler, 
son bir hafta 
içinde hakkında 
arama kararı olan 
220 kişiyi 
yakaladı. Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Aranan Şahıslar 
Büro Amirliğince 
22- 28 Şubat 2013 
tarihleri arasında 
yürütülen çalış
malar neticesinde, 
aranan toplam 220 
şahıs yakalandı. 
Bu şahıslardan 
36'sı sevk edildik
leri adli merciler 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

Uyarılar Kar 
Etmiyor, 'Savcıyım' 
Diyen Dolandırıyor
Cep telefonundan 
arayarak 'polisim, 
savcıyım' diyerek 
para isteyen 
insanlara, inanıl
maması yönünde
ki uyarılarına rağ
men bu şekildeki 
dolandırıcılıkların 
ardı arkası 
kesilmiyor.
Son olarak Bursa 
merkez Nilüfer 
ilçesi Beşevler 
Mahallesi'nde 
benzer bir 
dolandırıcılık 
meydana geldi.

cııılrlı İli ılıılı ılım ıınnıl 

Emniyet ekipleri, 
imar kirliliğine 
sebep olmak 
suçundan 3 ay 4 
yıl hapis cezası 
bulunan R.K., firar 
suçundan 5 yıl 6 
ay hapis cezası 
bulunan M.A, 
trafik güvenliğini 
tehlikeye sokmak 
suçundan 2 ay 15 
gün hapis cezası 
bulunan M.S'yi 
yakalayarak adli 
mercilere teslim 
etti. Ayrıca bu zan
lılar dışında çeşitli 
olaylara karışan 
33 şahıs da 
yakalanarak ceza
evine gönderildi. 
Bursa II Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
şubat ayında 
toplam 922 kişiyi 
yakaladı. Bu 
şahıslardan 165'i 
çıkarıldıkları adli 
merciler tarafın
dan tutuklanarak 
cezaevine 
götürüldü

Kendisini 
'cumhuriyet 
savcısıyım' şek
linde tanıtan 
Necati A'yı arayan 
şahıs, bin 500 TL 
istedi.
Telefondaki şahsa 
inanan Necati A, 
zanlının verdiği 
hesaba parayı 
yatırdı.
Dolandırıldığını 
anlayan Necati A. 
durumu polise 
bildirdi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

ABONEOLDUNUZMU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

*Gem//k Körfez5 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde yapılan yarışmayı Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Öğrencisi Feyza Betül Gül kazandı.

ailWllMlllll|IW|l|llll
Yanlış hesap döndü...

Ekim Ailesinin avukatları, 30 gün içinde 
karardan dönülmezse sözleşmenin fesh 
edileceğini bildirdiler.

Bu durum, Valilik kanalıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı’na iletildi.

Bakanlık, sözleşmenin hükümlerinin ye 
rine getirilmesini ve kapatılan Daniş 
Ekim Öğretmenevi’nin açılmasını istedi.
Bu konuda, Bursa Valiliğine yazı yazdı.
Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüme 

bu konuda daha bilgi gelmemiş.
Bilgi geldiğinde, Daniş Ekim Öğretmen 

evi yeniden açılacak.
Bakanlığın, öğretmenleri birarada tutan 

Öğretmenevlerini kapatması anlamlı.
Öğretmenevleri’nin kapatılması kararını 

veren Bakan ise değişti.
Yeni Bakanın bu konuda ne gibi karar 

alacağı ise belli değil.
Gemlikli öğretmen arkadaşlarımız Daniş 

Ekim Öğretmenevi’nin kapanmasından 
sonra, değişik kahvehane köşelerinde 
biraraya gelmeye başladılar.

Geçenlerde kahvehane kültürü olmayan 
bir grup öğretmen, bu sorunlarına yanıt 
ararken, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 
yeni bürosunun yanında bulunan boş 
odaları, lokal olarak kullanmak istedik
lerini ve biraya geleceklerini söylemişler
di.

Ekim Ailesi’nin girişimleri sonucu, 
Öğretmenevi yeniden açılacak.

Böylece öğretmenevine giden öğret
menler yeniden biraraya gelecekler.

SİVRİSİNEK SORUNU

Çarşı Deresi’nin üzerinin açılmasının 
üzerinden aylar geçti.

Durgun olan dere içindeki sudaki sivrisi 
nek lavralarından çıkan sivrinekler, 
çevredeki işyerlerini ablukaya aldı.
Önceki gün, Denizbank ÂTlÛFsi'nde bir 

işlem yapayım derken, onlarca sivrisine 
ğin hücumuna uğradım.

Konuştuğum işyeri sahiplerinden bü 
yük şikayetler geliyor.

Bir yandan pis koku, öte yandan sivri 
sinek ve fareler...

İki gün Karsak Deresi’nin suyunu Çarşı 
Deresi’ne vermişler. Akıntı sivrisineği 
giderir mi? Sanmıyorum.

Büyükşehir Belediyesi ilaçlama yapıyor 
ama suya ilaç atmıyorlarmış..

Sivrisinek sorunu çözülmüş değil.
Yaza daha aylar var.
Bu günlerden bu sorunu çözemezlerse, 

sıcaklarda vay halimize...
Neden bunlar yaşanıyor?
Hesapsız kitapsız işlerden dolayı.
Ağustos sıcağında derenin üzeri açıldı.

Senesi geliyor neredeyse, oysa önce bu 
derenin projesi yapılıp, ihalesi gerçekleş 
miş olsaydı, üzerinin açılması bir haftalık 
meseleydi.

Aynı bölgedeki tuvaletler gibi. Önce 
tuvaletleri yıktılar baktılar sorun var, 
Tibel Otelin giriş katına tuvalet yaptılar. 
Ama hala açamıyorlar neden?

İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 
92. yıldönümü 
nedeniyle, 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Konferans 
Salonunda ilçemiz 
deki ortaöğretim 
okulları arası İstiklal 
Marşı’nı en güzel 
okuma yarışması 
yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan ortaöğretim 
okulları arası düzen
lenen yarışmaya, 7 
lise katıldı.
Yarışmada, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’ni Aleyne 
Keven, Gemlik 
Lisesini Oğuz Aksu, 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesini 
Ahmet Furkan Efe, 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesini Elif 
Sava, Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesini 
Nazlı Dağ, Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesini 
Senanur Büke, 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’ni Feyza Betül 
Gül temsil ettiler. 
Sunuculuğunu Celal 
Bayar Anadolu Lise 
si Edebiyat öğret
meni Sema 
Bozkurf un yaptığı 
yarışmanın jüri üye
liklerini Türk Dili ve

Dünya Kaılmlar günü için lıaılııı dayanışması
Yeni oluşturulan 
Dersim Derneği 
Kadın Komisyon 
üyeleri Nuran 
Yıldıran, Gülcan 
Şimşek, Kibar Araz 
ve dernek yöneti
cisi Sibel Yüceer, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanlığını 
ziyaret ettiler.
CHP İlçe Sekreteri 
Dilek Taşpınar, 
Kadın Kolu 
Başkanı Sevinç 
Gülcü ve yönetimi 
ziyaretten duyduk
ları memnuniyeti 
dile getirdikten 
sonra, her türlü 
"kadın" konulu 
etkinliklerde birlik 
ve dayanışma 
içinde olunması

Edebiyat öğretmen
leri Serkan Erdoğan, 
Arzu Öztürk ve Lüt 
fiye Erbek Metinol 
gerçekleştirdi. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Mehmet Duran, okul 
müdürleri, öğretmen 
ler ve çok sayıda 
öğrencinin izlediği / 
yarışma sonunda 
262 puanla Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Feyza 
Betül Gül birinci 
oldu.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Aleyna Keven 252 
puanla ikinci, 
Umurbey Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi öğrencisi 
Senanur Büke ise 
250 puanla üçüncü 
oldu.
İlçe Şube Müdürü 

gerektiğini söyledi. 
Taşpınar, kadın 
hareketi adına bir
likte mücadele 
etmekten büyük 
onur duyacaklarını 
belirtti.
Dersim Derneği 
Kadın Komisyon 
üyeleri; 10 Mart 
Pazar günü gerçek
leştirecekleri 
"8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar

Mehmet Duran 
yarışmaya katılan 
öğrencileri kutla
yarak yarışmada 
ilk üçe giren 
öğrencilerin 12 
Mart tarihinde 
düzenlenecek pro
gramda 
ödüllerini alacak- 
larını söyledi.

Günü" ile ilgili 
etkinliklerinde 
CHP'li kadınlardan, 
destek ve katılım 
istediklerini 
söylediler.
Bilinçli bir kadın 
hareketini oluştu
rup, hayata geçir 
mede yapılacak 
panel ve söyleşi
lerin aydınlatıcı ola
cağını ve sürekliliği 
halinde işe 

yarayacağına 
inandıklarını ifade 
ettiler.
İlçe Sekreteri Dilek 
Taşpınar da Parti 
olarak bir çok kere 
aydınlatıcı paneller 
düzenlediklerini, 
tek eksikliklerinin 
yapılan panellerde 
hedef kitleyi tam 
olarak çekemedik
lerini ve bu konuda 
da derneklerden 
yardım istediklerini, 
tşm bir dayanışma 
içinde çalışmaları 
gerektiğini vurgu
ladı. Samimi bir 
hava içinde geçen 
buluşma,daha 
sonra yeniden bir 
araya gelmek üzere 
sona erdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

DEVRİM YASALARI VE EĞİTİMDE BİRLİK (3)
Dünden devam 
3) Meslek 

okullarının mağ
duriyeti ileri 
sürülerek sadece 
imam okullarının 
önünün açılması 
amaçlanmış böyle
likle ideolojik hedef 
lerin gizlenmesi 
gerçekleştirilmiştir.

4)Gerçekten bu 
eğitim düşünen, 
araştıran, sorgu
layan tipte öğrenci 
yetiştirmekten ala
bildiğine uzaktır.

5)Bu eğitimde din
sel ağırlık ön plana 
çıkarılırken öğren
ciyi düşünmeye 
götüren felsefe, 
mantık ve sosyoloji 
dersleri neden yok 
edilmekte? Beden 
eğitimi, müzik ve 
resim dersleri 
neredeyse müfre
dattan çıkarılmak 
istenmekte?

Bu derslerin ders 
saatlerinin azaltıl
masının hatta 
bazılarının kaldırıl
masının ne amacı 
olabilir?

6)Bu eğitim 
anlayışıyla Atatürk 
Cumhuriyetiyle bir 
hesaplaşma olabilir 
mi?

7)Bu eğitimle 
ulusal eğitimden 
uzaklaşılarak 
teokratik eğitime bir 
geçiş mi yapılmak
ta? Sık sık imam 
okullarının açıldığı
na tanık oluyoruz. 
Daha da ileri gidi 
lerek halkımız imam 
okulu istiyor deyip 
halkın arkasına 
niçin sığınılıyor?

8) Birçok bölgede 
ilköğretim okulu 
olarak işlev üstle
nen okullar imam 
okuluna 
dönüştürülerek 

velilerin bu okullara 
çocuklarını gönder
meleri konusunda 
bir baskı ve dayat
ma yoluna gidilmiş 
ve büyük tepkiyle 
karşılaşılmıştır.

9) Bakanlık il ve 
ilçelere yazı gönde 
rerek veliler imam 
okulu istiyor diye 
dilekçe almalarını 
ve bu okulların açıl
ması için çaba 
göstermelerini 
istemiştir.

10) Yasayla getiri 
len değişiklikler 
uluslararası stan
dartlara gerçekte 
uyuyor mu? Okula 
başlama yaşı ve 
süreleri bakımın
dan?

11) Serbest kıyafet 
özgürlüğünün altın
dan acaba türban 
mı çıkarılmak 
isteniyor?

12) Dini öne 

çıkaran derslere 
ağırlık verilerek biat 
kültürüne yatkın bir 
kuşak mı yetiştir
ilmek isteniyor?

13) Kesintili eğitim 
ortaokul düzeyinde 
imam okullarının 
açılmasından başka 
ne anlam ifade 
etmektedir?

14) 4+4+4 eğitim 
sistemi altyapı 
hazırlanmadan 
uygulamaya konul
du.

Yeterince sınıf, 5-6 
yaş grubunun kul
lanabileceği sıra, 
tuvalet, musluklar 
daha önceden hazır
lanmamıştı.

15) Bu dönemde 
kitapların yasak
landığını, şiirlerin 
kırpıklığını, hatta 
bazı ünlü şairlerin 
şiirlerde Tanrı 
kavramının yerine 
Allah sözcüğünün 
yazıldığına tanık 
oluyoruz.

16) Günümüz eğiti
minde nitelikten, 
kaliteden söz etmek 
mümkün mü? 
Gerçekten bireyleri 
hayata hazırlaya
biliyor muyuz? 
Eğitimde kalitenin 
düştüğünü yapılan 
yarışmalar göster

mektedir. Avrupa'da 
50 ülke arasında 
yapılan yarışmadan 
matematik ve fen 
derslerinde sondan 
birinci olmuş 
Türkiye.

17) Eğitim poli
tikalarımız aklın ve 
bilimin ışığında mı 
hazırlanıyor? Bu 
konuda bir planla
ma var mı?

18) Eğitimciler 
4+4+4 eğitim uygu
lamasında sınıfların 
40, 55 hatta 67'ye 
dayandığını ifade 
ediyor.

6 yaş grubu 
çocukları bu 
sınıflarda nasıl 
eğitim görecek? 
Öğretmen nasıl 
eğitim yapacak?

19) İkinci dört yıl
dan sonra yapılan 
saptamada 136 bin 
öğrenci örgün 
eğitimden ayrılmış, 
bir kısmı açık 
liselere gitmiştir. 
Okullardan ayrılan 
bu gençler piyasada 
ucuz işçi olarak 
çalışmak zorunda 
kalacaktır.

Bir saptama 
işletme ve iktisat 
fakültelerini bitiren 
350 bin öğrenci 
günümüzde işsiz

geziyor.
Varın ötesini siz 

düşünün!
Türkiye'deki eğitim 

genel boyutlarıyla 
incelendiğinde der
shanelerin önemli 
yer tuttuğu görülür. 
İki de bir kapatıldı, 
kapatılıyor, kapatıla
cak denmesi ne 
anlam ifade ediyor? 
Basına yansıyan bil
giler cemaatin bu 
konuda dayatması 
nedeniyle der
shanelerin kapatıl
masının 
düşünülmediği 
ifade edilmekte. 
Dershanelerle ilgili 
rapor da içler acısı, 
eğitimin pür melali
ni gösteriyor. u 
Okullardaki eğitimin 
düzeyini biraz olsun 
onlar yükseltiyor. 
Eğitimin kalitesi de 
böylelikle ortaya 
çıkıyor.

Niğde Milli eğitim 
müdürü Cuma günü 
camide veli toplan
tısı yapıyor.

Bu muhterem din 
ve ahlak bilgisi 
öğretmeni, aynı 
zamanda da 
dosyası kabarık biri. 
Bu durumla ilgili 
yorumu size bırakı 
yorum.
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Öğrenciler, Borçelik desteği 
ile sosyal, kültürel ve 

is hayatına hazırlanacak

11 Eylül Ortaokulu 
öğrencilerinin Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü'nün 
"BU BENİM ESERİM 
PROJESİ" Kapsamın 
da Matematik 
Dalında Hazırlamış 
Oldukları 6 Projeden । 
3 Projesinin "İL 
ÇALIŞMA GRUBU1’ 
tarafından onaylan 
dığını belirten Okul 
Müdürü onaylanan 
projeler 25 Şubat-01 
Mart tarihleri arasın
da Bölge düzeyinde "< 
BÖLGE ÇALIŞMA 
GRUBU" tarafından 

değerlendirileceğini 
söyledi.
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş; "Bu Benim 
Eserim" Adlı Projeye 
MATEMATİK dalında 
6 proje ile katıldık
larını belirterek, 
onaylanan 3 proje 
için mutluluk duy
duklarını belirtti.
Okul Müdürü, 
Matematik Öğretmen
leri Yüksel Karataş 
ve Hayriye Cırtcı 
Erdal'ı kutlayarak, 
Öğrencilerden 
Burcu ÜNAL, Hafize 
AYDIN, Simge MUT 
LU, Nisa TEKİN,

Gamze AKKAYA ve 
Gülcan ÇİÇEK'e 
başarılarının 
devamını diledi.
Bu tür projelere okul 
idaresi olarak her 
zaman destek verdik
lerini ve katıldıklarını 
söyleyen Akbaş, 
Öğrencilerimize çok 
yönlü eğitim ve öğre
tim faaliyetlerinin 
verildiğini belirterek, 
“Bu tür projelerle 
öğrencilerimize 
özgüven kazandır
makta ve öğrenciler
imizi geleceğe hazır
lamaktayız" dedi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı ile özel 
Sektör Gönüllüleri 
Derneği arasında 
imzalanan protokol 
ile hayata geçirilen 
Meslek Lisesi 
Koçları Projesi 
ilçemizde ilk kez 
Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi ve Borçelik 
A.Ş. tarafından uygu
lanacak.
Proje okulda yapılan 
mülakatla başlatıldı.
Proje kapsamında 
öğrencilerin Borçelik 
A.Ş.'nin desteğiyle 
sosyal ve kültürel 
olarak hayata hazır
lanması ve devamın
da işletme ortamında 
verilecek teknik 
eğitimle iş hayatına 
uyum sağlamaları 
hedefleniyor
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Ehliyetler değişiyor
Emniyet yeni gelir 
kaynağını buldu: 
23 milyon 760 bin 
346 sürücü belgesi 
çipli olarak 
değiştirilecek. 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda yapıla
cak değişikliğin 
ardından 23 milyon 
760 bin 346 sürücü 
belgesi çipli olarak 
değiştirilecek.
Bunun için Pasa 
port Daire Başkan 
lığı'na endüstriyel 
kart tanzim 
makineleri satın alı
narak kurulumu 
yapıldı. İşler hale 
getirilen üretim

tesisinde; çipli polis 
kimlikleri, sürücü 
belgesi, özel güven
lik kimlik kartı, araç 
tescil ve motorlu 
araç trafik belgeleri 
basılacak.

Kamil Elibol'un 
haberine göre ayrı
ca, Bakanlar Kurulu 
kararı ile Pasaport 
Dairesi bünyesinde 
Güvenli Kart işlem
leri adında yeni bir

şube kuruldu. 
Polikarbon tabanlı 
bütün kartların 
tasarım, üretim gibi 
işlemleri pasaportta 
olduğu gibi tek 
merkezden 
yürütülecek. 
Proje ile güvenli 
belge üretiminde 
standardizasyonun 
sağlanması, 
kaynakların daha 
etkin ve verimli 
kullanılması amaç
landı. Güvenli 
belge/kart projeler
ine ilişkin ödenek 
Pasaport Daire 
Başkanlığı'nın 
bütçesine aktarıldı.

GOLD STAR 
YEMEK SANAYİİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ 
ARANIYOR

0 533 653 İl 55

SaTHIK DÜKKAN
Eşref Dinçer Mahallesi 

1. Dere Sok. No: 3 
Asilhan Atay İş Merkezi 

Kat: 4 No : 54 
Gemlik I BURSA 

adresindeki 40 m2 
dükkan satılıktır.

021237386112

E t E M AN
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

KRŞ€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

ELEMAN
MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE

5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel :
0 532 283 59 19

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

05325697609

ELEMAN
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
ÜNALTELEKOM 
0 530 607 35 85
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Bursaspor: flcıklanıa Yapmaktan Vazgeçin
Bursaspor, son 
haftalarda gerçek
leşen hakem hata
ları sonrasında 
kulüplerin açıklama 
yapılmasına tepki 
gösterdi. 
Bursaspor Kulübü 
resmi internet 
sitesinden çok sert 
açıklamalarda 
bulundu. Son haf
talarda yaşanan 
hakem hataları ve 
sonrasında oluştu
rulmaya çalışılan 
gündem nedeniyle 
bir değerlendirme 
yaptıklarını belirten 
yeşil - beyazlılar, şu 
açıklamalarda 
bulundu: 
"Sürecin en başın
dan bu yana tavrını 
net bir şekilde 
ortaya koyan bir 
kulüp olarak, ligde 
son viraja girilirken 
ve tansiyon yük
selmeye 
başlamışken, futbol 
ailesinin bütün kişi

Evlilik Senliği sona emi
Bursa'da düzenle
nen 'Evlilik Şenliği', 
yapılan gelinlik 
defilesi ile sona 
erdi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
iştiraklerinden 
BURFAŞ organiza
syonunda, 1-2-3 
Mart tarihlerinde 
10.00-22.00 saat
leri arasında 
Merinos AKKM 
Fuaye Alam'nda 
ziyaretçilerle 
buluşan Evlilik 
Şenliği sona erdi.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.

CİHAN AKCAN

BMI ABONEOLDUNUZMU?
ıtıılrlılıı ılım ilmi ııımıl

ve kurumlarını 
daha dikkatli olma 
ya davet ediyoruz. 
Bir hafta lehte, 
diğer hafta aleyhte 
yapılan hataların 
ardından tartışmayı 
medya üzerinden 
alevlendirerek, bir 
sonraki maçta 
avantaj elde etme 
çabası doğru bir 
yöntem değildir. 
Özellikle son iki 
sezon hakem hata

Evlenme hazırlığı 
yapan gençlere 
kılavuz olması 
hedeflenen şenlikte 
renkli görüntüler 
yaşandı.

Şenliğin kapanışın
da düzenlenen 
gelinlik defilesin 
de, ünlü mankenler 
Elif Ece Uzun, 
Simge Tertemiz, 
Başak Emre ve 
Sevil Uyar, moda 
evlerinin 2013 
gelinlik koleksiyon
larını tanıttı

ABONE OLUN MIHN OKUTUN

ları sonrası canı 
yanan kulüplerinin 
başında yer alan 
kulübümüzün tavrı 
nettir. Bursa 
spor'un hakem 
camiasından ve 
MHK'den tek bek
lentisi sadece ve 
sadece adil yöne
tim anlayışıdır. 
Bu doğrultuda 
hafta sonunda 
oynayacağımız 
karşılaşma 

İM* ““.t
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

başta olmak 
üzere lig sonuna 
kadarki bütün 
maçlarımızda gerek 
hakem 
atamaları konusun
da gerek ise hakem 
kararlarının 
arkasında başka 
hesaplar görmek 
istemediğimiz 
belirtiyor, mücade
lenin adil bir 
şekilde saha 
içinde başlayıp 
bitmesi gerekliliğini 
vurguluyoruz.
MHK - Kulüpler - 
Medya üçgeninde 
bazı çevrelerce 
yaratılmaya 
çalışılan kaos 
ortamındaki 
gelişmeleri dikkatle 
takip ettiğimizi 
ve her hangi bir 
haksızlık halinde 
sesimizi daha da 
yükseltmekten 
çekinmeyeceğimizi 
kamuoyu ile 
paylaşırız."

Cumhuriyet 
Ortaokulu eHhi, 

Uludağ’ı gezdi

Cumhuriyet 
Ortaokulu Gezi 
İnceleme ve Çevre 
Kulübü, Uludağ’a 
gezi düzenledi. 
Kulübün sorumlu 
öğretmeni Eşref 
Turan başkanlığın
da Uludağ’a giden 
öğretmen ve 
öğrenciler, kayak 
yaptılar, kar topu 
oynadılar. 
Okul öğretmen
lerinden Nevzat 
Bıyıklı, Ebru 
Erdamar, Dilek 
Sarı, Çiğdem

KAŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

Tekkeşin, Bülent 
Kartal ve Ali, 
Yeşim Görücü’nün 
de katıldığı geziye 
129 kişilik ekip 
eşlik etti.
Sarıalan piknik 
yapan grup, 
Oteller Böİgesi’ni 
ve Uludağ’ın tabi 
güzelliklerini 
incelediler.
Gezi dönüşünde 
de tarihi 700 yıllık 
İnkaya Çınarını 
gezen ekip, daha 
sonra Gemlik’e 
döndü.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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BlsaftfelİİMCffiİOlİB!
Gelir Vergisi 
Kanunu’nda belir
tilen mal ve hak
ların kiraya ver
ilmesi karşılığında 
elde edilen gelirler 
"gayrimenkul ser
maye iradı” olarak 
ifade ediliyor. 
Geçtiğimiz yıla ait 
gayrimenkul gelir
leri için ilgili 
beyannameler 1 
Mart itibariyle ver
ilmeye başlandı. 
Altın Emlak Genel 
Müdürü Hakan 
Erilkun, hesa
planan gelir vergi
lerinin Mart ve 
Temmuz aylarında

Bu yıl çiftçiye desieh'yağacaK'!
Geçen yıl 7,5 mil
yar lira civarında 
olan tarımsal 
destek miktarı, bu 
yıl yaklaşık yüzde 
20 artışla 8 milyar 
975 milyon liraya 
ulaşacak.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı yetk
ililerinden alınan 
bilgiye göre, 
Tarımsal 
Destekleme ve 
Yönlendirme 
Kurulu tarafından 
kabul edilen ve 
Bakanlar 
Kurulu'nda imzala
narak Resmi 
Gazete'de yayım
landıktan sonra 
yürürlüğe girecek 
tarımsal destek
lerde bu yıl yüzde 
20 civarında artış 
görülecek. Buna 
göre, 2012 yılında 
yaklaşık 7,5 milyar

olmak üzere 2 tak
sit halinde vergi 
dairelerine ya da 
bankalar aracılığı 
He ödenebileceğini 
söyledi. Kira gelir
leri ile ilgin beyan
namelerin mükel 

lira olarak gerçek
leşen tarım destek
leri, 2013’te yak
laşık yüzde 20 
artışla 8 milyar 
975 milyon liraya 
yükselecek.
Bu yıl fark ödeme
si destekleri, kilo
gram başına kütlü 
pamuk için 46 
kuruştan 50 
kuruşa, aspir için 
40 kuruştan 45 
kuruşa ve 
zeytinyağı içinse 
50 kuruştan 60 
kuruşa yükseltildi. 
Öte yandan diğer 
ürünlere ödenecek 
destekler aynı 
kaldı. Bu kapsam
da Çiftçi Kayıt 
Sistemi'ne (ÇKS) 
dahil olan çiftçilere 
yapılacak alan 
bazlı desteklerin 
birçoğunda artışa 
gidildi. Geçen yıl 
peyzaj ve süs bitki

lefin bağlı olduğu 
vergi dairesine ver
ileceğini belirten 
Hakan Erilkun, ilk 
taksit ödemesinin 
25 Mart akşamı 
son bulacağını 
hatırlattı.

leri, özel çayır, 
mera ve orman 
emvali alanlar için 
çiftçilere dekar 
başına yapılan 2,7 
lira mazot desteği 
bu yıl 2,9 lira, 3,7 
lira olan gübre 
desteği 4 lira 
olacak. Hububat, 
yem bitkileri, 
baklagiller, 

yumru bitkiler, 
sebze ve meyve 
alanları için dekar 
başına 4 lira olan 
mazot desteği 4,3 
liraya, 5 lira olan 
gübre desteği 5,5 
liraya çıkarılırken, 
yağlı tohumlu bitk
iler ve endüstri 
bitkileri için dekar 
başına 6,4 lira olan 
mazot desteği 7 
lira, yine 6,3 lira 
olan gübre desteği 
de 7 lira olarak 
verilecek.

SosisteüitııMaMtlIl'iiıiHii
Sucuk, salam ve 
sosis gibi ürün
lerde kırmızı ve 
beyaz et bugünden 
itibaren karıştırıla- 
mayacak. Buna 
uymayan üreti
cilere idari yaptırım 
uygulanacak.
Tebliğle döner de 
artık günlük olacak 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nca etle 
et ürünlerindeki 
taklit ve tağşiş 
olaylarını önlemek 
amacıyla hazır
lanan "Türk Gıda 
Kodeksi Et ve Et 
ürünleri 
Tebliği"nde ilgili 
firmalara verilen 3 
aylık uyum süresi 
dün itibariyle 
doldu.
Buna göre, bundan 
sonra kanatlı etle 
kırmızı et 
karıştırılarak ürün 
elde edilmeyecek 
ancak kırmızı etler 
ve kanatlı etler 
kendi içinde 
karıştırılabilecek. 
Tavuk-hindi eti ya 
da dana-koyun eti

MŞM OM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
■I

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

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

karışımından 
sosis, salam 
üretilebilecek. 
Daha önceden 
salam, sosis gibi 
emülsifiye et ürün
lerinde mekanik 
olarak ayrılmış 
etlerin (kemiğe 
yapışmış etin 
mekanik olarak 
ayrılması) kul
lanımına izin ver
ilirken, yeni düzen
lemeye göre 
mekanik olarak 
ayrılmış etlerin 
tebliğ kapsamında 
yer alan ürünlerde 
kullanımına izin 
verilmeyecek.
Bundan dolayı "ısıl 
işlem görmüş 

sucuk benzeri 
ürün" olarak 
adlandırılan 
ürünlerin yerine 
yeni tebliğde 
"ısıl işlem görmüş 
sucuk" tanımı 
kullanılıyor.

DÖNER 
GÜNLÜK 
OLACAK 
Tebliğde dönerle 
ilgili de hükümler 
yer aldı. Dönerin 
raf ömrünün pişir
ilme süresi dahil 
en fazla 24 saat 
olacak.
Dondurulmuş 
dönerin raf ömrü 
ise en fazla 6 ay 
olarak belirlenecek.

1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

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

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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd.. 513 18 46
IŞ-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

1 VAPUR - FERİRÖT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

31
 i Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62

METRO 613 12 12
t Aydın Turizm 613 20 77

Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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
Maır.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tip 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 
Yaz. işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yaln.z 185

Akcan Petrol
MAR-PET 5ÎJJSÎS
Tuncay Otogaz S13 1Q 4S
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4515 

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)

aimiHGilNii
IMS SİM 

mu AİLE DEFTERİ: 
11:30-14:00-16:00- 

18:00-20:15
TAŞ MEKTEP: 11:30- 
14:00-16:30-20:00 
CELAL İLE CEREN: 

12:00-14:15-20:30
Pl'İlin YAŞAMI: 

16:15-16:30
REZERVASY0N5133321

ww.gemlikkorfezgazetesi.com


Gemlik Körfez

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.

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

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

ali berker akıncı
mimarlık

www.aliberkerakinci.com
Bursa Ofis
Âltınşehir Mh. Âta Ğly. No:5 Gizemler1 İş Mrk. 7.
Kat:3 D:21 Nilüfer / BURSA
Tel: 0(224) 441 72 44 Gsm:0(533) 477 14 48

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

1 
A

■■k Cıımhurty.1
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Orbcmye YanlMh

Kayhan Mh Gemlik WAS* 
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KtytMh 
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Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ t
YENİ MAHALLE/ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

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


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastlremlakqemlik.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

Kurulu*:1973

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

7 Mart 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MTitıııectl
Tarımda kullanılan arazilerin 
satışında, rayiç bedelin yüzde 
50'sinin esas alınmasını 
öngören teklif TBMM'de kabul 
edilerek yasalaştı. Sayfa 3’de

Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yine karşılıklı atışmalarla geçti

Meclis, esnalın ruhsal mmim çöziim mim
Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, 
CHP Grup Sözcüsü Necdet Ersoy’un, Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz’a yönelttiği sorular ile mecliste 
dinlenen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan’ın ruhsat alamayan esnaflann sorunlarını aktarması 
dikkat çekti. Ersoy’un sorularına sözlü olarak yanıtlayan 
Başkanvekili Yılmaz, Mehmet Çelik’in istifa etmediğini, 
seminerde olduğunu açıkladı.
Bazı esnafın belediyeden çalışma ruhsatı alamadığını 

i söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, soruna meclis tarafından çözüm bulunmasını iste
di. Talan, Gemlik içindeki süper market ve düğün salon
larının yönetmeliklere uygun çalışmadığını vurgularken, 
Sosyal Yaşam Merkezi’nde BEBKA’nın hibe kredisinden 
yararlanılarak yapılacak enerji projesi anlatıldı. 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mart ayı Meclisi...
Yerel basında çıkan belediye ile ilgili 

haberler muhalefet gündeminde Meclise 
taşındı.

Çarşı Deresi’nln durumu, Cihattı Köyü ara 
zisine hafriyat dökülmesi, Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Çelik’in istifa haberi ve 
Belediye Müdürlüklerinde yapılacak değişik 
tikler soru önergesi olarak Belediye Başkan 
vekiline soruldu.

Alınan cevaplar, ne bizi ne de muhalefeti 
tatmin etmedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik 
İle yaşanan gerginliği tüm Gemlik duydu.

İstifanın kabul edilmediğini de, birlikte 
yola çıktıklarını, yolda bırakılmamasının 
gerektiğini de... Devamı sayfa 4’de

/
f doku ö^e£iKi tüuujaıdtouL 

birey
f-o Kişilik sınıflar Daha özel yayınlar 

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

Ve Daha faz,ası için; birey nj<?/ 
2013-2014 O facebook/gemlikblrey @ gemlik@birey.com 

□ twttter/gemllkbirey www.gemlikbirey.corn 

0 IVt 1515

http://www.manastlremlakqemlik.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
mailto:gemlik@birey.com
http://www.gemlikbirey.corn
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Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yine karşılıklı atışmalarla geçti

Meclis, esnafın ruhsat sorununa cüzüm anror
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Mart ayı 
birinci toplantısına 
esnaf ruhsatları ile 
CHP’li grup 
sözcüsü Necdet 
Ersoy’un soru 
önergeleri 
damgasını vurdu. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın başkan
lığında toplanan 
Gemlik Belediye 
Meclisi günde
minde bulunan 
maddeleri görüştü. 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’in 
Ankara’da seminere 
katıldığı için maze 
retli sayıldığı 
toplantıya diğer 
üyeler tam kadro 
katıldı.
Toplantıda, eski 
meclis tutanağının 
okunmuş sayılma 
sından sonra, gün
deme alınacak 
önergeler Başkanlık 
divanına sunuldu. 
MHP Grubu tarafın
dan verilen bir 
önergede, 25 Şubat 
1992 tarihinde 
Azerbeycan Dağlık 
Karabağ Bölgesin 
deki Hocalı Kasa 
basında Ermeni 
ler tarafından şehit 
edilenlerin şehrin 
uygun bir yerine 
“Hocalı Şehitleri” 
adının verilmesi 
istendi. Başkanlık 
makamından gelen 
önergelerinde 
okunmasından 
sonra, bu öner ge 
lerin gündeme alın
ması kabul edildi.

ERSOY SORU 
ÖNERGESİ 
VERDİ

Gündem maddele 
rine geçilmeden 
önce, CHP Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, Çarşı 
Deresi’nin üzerinin 
açılmasının 
üzerinden aylar 
geçtiğini, derenin 
çevreye pis koku 
saçtığını, halkın ve 
çevredeki esnafın 
bundan rahatsızlık 
duyduğunu söyledi. 
Ersoy, Çevre 
Yolu’nun ötesinde 
bir yere hafriyat 
döktürüldüğünü 
burada haksız 
işlemlerin kimlere 
yapıldığım da 
sordu.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik’in basında

istifa ettiği doğrul
tusunda çıkan 
haberler konu 
sunda meclise bilgi 
verilmesini istedi. 
Ersoy, daha sonra, 
basına yansıyan, 
bazı daire başkan- 
larının değiştirile
ceğini, bunlardan 
birinin gerçekleşti 
ğini belirterek, 
“Gemlik Belediye 
si’nde Zabıta 
Müdürlüğü görevini 
yürütecek kimse 
yok muydu?” diye 
sordu.
Ersoy, soru önerge
sine devamla, 
Belediyede şeffaf 
belediyecilik yaptığı 
söyleyenlerin İçiş
leri Bakanlık müfet
tişinin denetleme 
raporunun Hesap 
İnceleme Komisyo 
nun tarafından 
istenmesine karşın, 
300 maddelik 
raporun kendilerine 
139 maddesinin 
gönderildiğini, 
diğer maddelerin 
komisyondan 
neden saklandığını 
belirterek;
“Belediye de açılan 
soruşturmada 
müfettiş iddialarını 
Belediye internet 
sitesine koyuyor
sunuz. Acaba 
müfettiş raporlarını 
halkın denetlemesi 
sunmayı düşünü 
yormuşunuz?
Yasaya rağmen 
komisyona bilgiler 
verilmedi. 
Bu konuda daha 
hassas davranılırsa 
memnun oluruz. ” 
dedi.
Ersoy, ayrıca Cum 
huriyet Mahallesi’n 
de Belediye tarafın
dan yapılan 
kaldırımların bir 
kısmının neden 
yarım bırakıldığını 
da başkanvekiline 
sordu.

YILMAZ 
CEVAPLADI 
Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Necdet 
Ersoy’un sorularını 
tek tek yanıt verdi. 
Yılmaz, Çarşı 
Deresi’nin Buski 
tarafından ihale 
edildiğini, dere 
içinde suyun 
fazlalığı nedeniyle 
imalata başlana
madığını belirtti. 
15 Mart tarihinde 
müteahhidin inşaat 
çalışmalarını başla 
tacağını belirten 
Refik Yılmaz, “Dere 
temizdi de biz mi 
kokuttuk. 55 yılın 
pisliği vardı. 
Müteahhit yakında 
şantiyesini kura
cak” dedi.
Hafriyat konusun
daki iddiaları 
incelettiğini, jandar
maya da bir yazı ile 
durumun incelen
mesini istediklerini 
belirten Refik 
Yılmaz, “Yasadışı 
bir durum varsa, 
adli makamlar 
görevini yapar.
Belediye kendi hafri 
yatlarını kendi arsa 
larında topluyor. 
Diğer konu bizim 
dışımızda. 
Büyükşehir Çevre 
Koruma Dairesi de 
konuyu inceliyor” 
dedi.

ÇELİK İSTİFA 
ETMEDİ

Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik’in istifa 
etmediğini de 
söyleyen Refik 
Yılmaz, “Çelik, 
Ankara da bir semi
nerde” dedi. 
Zabıta Müdürü’nün 
16 yıl Gemlik’te 
görev yaptığını ve 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne gitti 
ğini, tecrübesini 
arttırdığını söyleyen 
Yılmaz, “Ricam 
üzerine burada 
çalışmaya başladı. 
Bu bir tercih mese
lesidir. Uzaydan 

getirmiş değiliz. 
19 yıl sonra inşal
lah burada görevine 
devam edecektir.” 
dedi.
Müfettiş raporunun 
sadece para ile ilgili 
konularını komisyo 
na verdiklerini 
söyleyen Yılmaz, 
“Bu konuyu müfet
tişe sorduk, 
komisyonun gelir 
ve giderlerle ilgili 
inceleme yetkisi 
bulunduğundan 
daire müdürlerinin 
çalışmalarıyla ilgili 
olanların bölümün 
verilmemesini 
söyledi.
Biz de öyle yaptık. 
Gemlik Belediyesi 
nin tarihinde 
müdürler bizim 
dönemimizde hiç 
baskı görmeden 
görevlerini yapmak
tadırlar” şeklinde 
konuştu.

ESNAFIN RUHSAT 
SORUNU

Daha sonra salon
da bulunan Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan’a söz 
veren Belediye 
Başkanvekili, 
esnafın ruhsat 
sorunları konusunu 
gündeme getirdi. 
Talan, yaptığı 
konuşmada, 
marangoz, demirci 
gibi esnafın işyeri 
çalışma ruhsatı ala
madığını belirte rek, 
“Artık gürültü 
yapan esnaf 
kalmadı. Bazı 
esnaflarımızın ruh
sat sıkıntısı var. 
Bunu meclisinizin 
alacağı kararla 
giderebiliriz. ” dedi. 
Talan, Küçük 
Sanayi Sitesi kurul
duğunda oraya 
götürülecek esnaf 
bulunmadığını, bu 
gün ise esnafın 
sanayi sitesi 
olmadığı için sokak 
aralarında evlerin 

altında mesleklerini 
yapmak zorunda 
kaldıklarını, 
belediyeden küçük 
sanayi sitesi kurul
ması için sürekli 
destek istediklerini, 
ancak destek göre 
mediklerini belirtti. 
“10 yıldır küçük 
sanayi sitesi kurul
ması için çalmadık 
kapı bırakmadık. 
Belediye bize 
öncülük etsin, 
esnafımız sokak 
aralarından kurtu
lur. Esnaf ve 
sanatkarlarımızın 
merdiven altında 
çalışmasını istemi 
yoruz. Biz, bu işin 
altına elimizi değil 
kafamızı koyuyo 
ruz” diyen İbrahim 
Talan, “Bu konuda 
meclisinizden 
destek istiyoruz. 
Esnaf ve sanatkar 
için site yapılasıya 
kadar ruhsat ala
mayan esnafa ruh
sat verilsin" dedi. 
Belediye başkanve- 
ki Yılmaz ise bu 
konunun 
Osmangazi Bele 
diyesinde meclisin 
aldığı karar ile 
çözüldüğünü söyler 
ken, CHP grup 
sözcüsü Necdet 
Ersoy, "Esnafın 
sıkıntısı yok, büyük 
sıkıntısı var.
Bizlerin de yasal 
zorlukları var. Biz, 
Kumla da esnafa 15 
gün eksiklerini 
tamamlaması için 
süre verdiğimiz için 
mahkemelerde 
yargılanıyoruz.
Esnaf, 60 metreka 
reden küçük işyer
lerinde bir kaç 
kişiye iş imkanı 
sağlıyor. Bu esnafa 
devletini sahip çık
ması lazım” dedi. 
Ersoy, Oda olarak, 
kooperatif olarak 
örgütlenilirse, 
Meclisin sanayi 
sitesine destek 
verebileceğini 
söyledi. .

MHP grup sözcüsü 
Suat Laçinok ise iş 
yeri açma yönet
menliğinin 21. mad
desine göre 
Belediye Meclisi’nin 
ruhsat verme yet 
kişinin bulun
madığını söyledi. 
AKP’li Necmettin 
Rama ise şehir için
deki süper market
lerin açılmasının 
esnafın işini bitir 
diğini, süper mar
ket ve düğün salo- 
da otopark yerleri 
nin olmasının ge 
rektiğini hatırlattı. 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ise yeniden 
söz alarak, süper
marketlerin 500 
metrekarelik depola 
rımn bulunması, en 
az 500 metrekarelik 
alanda açılmaları 
gerektiğini, yeterli 
otopark yeri bulun
durmalarının zorun- 
luğuna değindi. 
Öneri, Hukuk 
Komisyonu’na sevk 
edildi.

SOSYAL 
YASAMA 
BEBKA ENERJİ 
PROJESİ

Gemlik 
Belediyesi’nin 
BEBKA’nın 
“Sürdürülebilir 
Sanayi Projesi”n 
den yararlanabilme
si için proje hazır
latıldığını söyleyen 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bu proje ile 
BEBKA’dan yüzde 
75 hibe alabilecek
lerini, projenin 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin enerjisi 
yüzde 50’sini 
karşılaması için 
yapıldığını söyledi. 
Konuyla ilgili pro
jeyi yapan Belediye 
Elektrik Mühendisi 
meclise bilgi 
verirken, proje 
maliyetinin 894 bin 
400 lira olduğunu, 
bunun 670 bin 800 
lirasının BEBKA 
tarafından hibe 
olarak verileceğini 
belirterek, uzun 
uzun projeyi anlattı. 
Projeden yararlanıl
ması oybirliği ile 
kabul edildi.
Belediye Meclisi 
daha sonra 
komisyonlardan 
gelen raporları 
görüştü.
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Yılmaz fllddlıc ödülleri acıilanılı
Nilüfer'e ve Bur 
sa'ya önemli değer
ler kazandıran 
araştırmacı gazete- 
ci-yazar Yılmaz 
Akkıhç'ı anmak ve 
adını yaşatmak için 
bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen "Yılmaz 
Akkılıç Bursa 
araştırmaları ödülü' 
sonuçlandı. 
Nilüfer Belediyesi, 
Akkıhç ailesi, 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti ve Bursa 
Gazeteciler Sosyal 
Hizmetler ve Emek 
lilik Vakfı tarafın
dan verilen ödül
lerin açıklandığı 
basın toplantısı 
Nilüfer Belediyesi 
Akkılıç Kütüphane 
si'nde yapıldı.
Yılmaz Akkılıç'ın 
hayatının her aşa
masında bilginin ve 
öğrenmenin değeri
ni vurgulamış bir 
insan olduğunu 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, "Her şey
den önce aydındı, 
aydınlık bakar, 
ışığıyla yol gös
terirdi. Onun 
önderliğinde 2007 
yılında Akkılıç 
Kütüphanesi'ni kur
duk. Bugüne geldi 
ğimizde ise yalnız
ca 5 yıl gibi kısa bir 
sürede Nilüfer'de 
kütüphane sayımızı 
4'e yükselttik. Bu 
yıl üçüncüsünü 
düzenlediğimiz 
'Yılmaz Akkılıç 
Bursa Araştırmaları 
Ödülü' de bilginin, 
araştırmanın değeri 
ni ortaya koya
bilmek için bir fır

Mimli SlMlİlM Milli liimilll
Mudanya’da, 200- 
300 yıllık tarihi 
yalıların tapusu 
Kıyı Kanunu 
gereği "yıkılmak 
üzere" iptal edildi. 
AİHM'e başvuran 
eski Telif Hakları 
Genel Müdürü 
Ömer Tuncer, 
"mülkiyet 
hakkının ihlal 
edildiği" gerekçe

sat. Bu ödüllerin 
artık geleneksel 
hale gelmesine 
katkı sağlayan 
herkese, yarışmaya 
katılan ve ödüle 
layık görülen tüm 
isimlere teşekkür 
ederim" dedi.
Yılmaz Akkılıç'ın 
adının yaşatılması 
için hazırlanan 
yarışmaya katkı 
sunanlara teşekkür 
eden Yener Akkılıç 
da, "Bizler Akkılıç 
Kütüphanesi'ni 
oluşturarak Yılmaz 
Akkılıç ismi altında 
Bursa'yla ilgili 
araştırmalar yapıp 
teşvik edici bir 
ölçüt oluşturduk. 3 
yıl önce başladığı 
mız çalışmaya 
geçen yil 17 eser 
katılırken, bu 
yıl bu sayı 34'e 
yükseldi.
Bu tür organizas 
yonlar kentsel akıl 
oluşturacaktır.
Yapılan şey aslında 
gerçeğe yaklaşmak 
değil, yanlıştan 
uzaklaşmak için bir 
perdeyi kaldırmak
tır. Bu konuda bek
lediğimizden çok 
ilgiyle karşılaştık.

siyle tazminat 
kazandı.
Tuncer'in başvu
rusuyla 
Mudanya'da 300'e 
yakın tarihi evin 
yıkılma tehlikesiyle 
karşı karşıya 
olduğu ortaya 
çıktı.
Buna göre Hazine, 
Kıyı Kanunu 
gereği kıyı kenar 

İlgi gösteren ve 
yarışmaya katılan- 
lara teşekkür eder
im" dedi. 
Bursa Gazeteciler 
Başkanı Nuri 
Kolaylı Bursa'ya bu 
ödülü kazandırmak
tan büyük onur ve 
mutluluk duyduk
larını belirterek, 
"Bu bir sosyal pro
jedir. Bu ödüller 
sayesinde gelecek
te BursalIlara ışık 
bırakacak çalış
malar ortaya çık
maktadır” diye 
konuştu.
Akademik alandaki 
başarı ödülü Sibel 
Polat'ın "Kamusal 
Dış Mekanda 
Mimari Kimliği 
Değerlendirmek 
İçin Bir Yöntem 
Önerisi: Bursa 
Cumhuriyet Alanı 
Örneği" başlıklı 
doktora tezine ver
ildi. Aynı alandaki 
teşvik ödülü ise 
Gizem Akkaya'ya 
ait, "Bursa İlindeki 
Toprak 
Numunelerinde 
Radyonüklid 
Dağılımının İnce
lenmesi" başlıklı 
doktora tezinin 

çizgisinde kaldığı 
gerekçesiyle 
birçok evin 
tapusunu iptal 
etti. Konuyu 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
taşıyan Eski 
Telif Hakları Genel 
Müdürü Ömer 
Tuncer'in itirazları 
reddedildi.
Yüksek mahkeme

oldu.
'Akademi dışı 
alanlar' kate
gorisinde İsmail 
Yaşayanlar'a ait 
'Osmanh Dönemi 
Bursa Otelleri" 
başlıklı araştırma; 
Bursa'da Osmanlı 
döneminde 
yaşanan 
modernleşme 
sürecini özgün 
biçimde yansıttığı 
için başarı ödülüne 
layık görüldü. Bu 
alanda Raif 
Kaplanoğlu'na ait 
"İlk Nüfus 
Sayımlarına Göre 
Bursa'da Sosyal ve 
Ekonomik Yaşam" 
başlıklı araştırma 
teşvik ödülünün, 
Uğur Ozan Özen'in 
"Bursa Oda 
Tiyatrosu" başlıklı 
araştırması da 
Seçici Kurul Özel 
Ödülü'nün sahibi 
oldu. Buna göre 
başarı ödüllerine 3 
bin, teşvik 
ödüllerine de bin 
500 TL verilirken, 
aynı zamanda 
ödüle layık 
görülen tüm 
eserler kitap olarak 
basılacak.

den "Kıyılar 
devletin hüküm ve 
tasarrufu altında 
bulunmaktadır" 
denilerek olumsuz 
cevap alan Tuncer, 
son olarak konuyu 
AİHM'e taşıdı. 
Başvuruyu haklı 
bulan AİHM, 
Tuncer'e tazminat 
ödenmesine karar 
verdi.

2-B’de yeni 
düzenleme 

TBMM’den geçti
Tarımda kullanılan 
arazilerin satışın
da, rayiç bedelin 
yüzde 50'sinin 
esas alınmasını 
öngören teklif 
TBMM'de kabul 
edilerek yasalaştı. 
Tarımda kullanılan 
arazilerin satışın
da, rayiç bedelin 
yüzde 50'sinin 
esas alınmasını 
öngören teklif, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilerek, yasalaştı. 
Kanuna göre, 
tamamen tarımsal 
amaçlı kullanılan 
ve üzerinde 
mandıra, sera, ağıl 
kümes gibi yapılar 
ile sürekli ikamet 
amacıyla kullanı 
lan konut hariç 
yerler için, taşın
mazın yüzölçümü 
ne ve hak sahibi 
olunan taşınmaz 
sayısına bakılmak
sızın, bu yerlerin, 
geçimini çiftçilikle 
sağlayan hak 
sahiplerine satışın 
da satış bedeli, 
rayiç bedelin 
yüzde 50'si olarak 
hesaplanacak. 
Satış bedelinin, 
tamamen ve mün
hasıran bilfiil 
tarımsal amaçlı 
olarak kullanılan 
ve üzerinde sade 
ce tarımsal amaçlı 
olarak kullanılan 
mandıra, sera, ağıl 
kümes gibi yapılar 
ile sürekli ikamet 
amacıyla kul
lanılan konut hariç 
yapı bulunmayan 
yerler için yüzde 
10'u, diğer yerler 
için yüzde 20'si, . 
yapılan yazılı tebli
gat tarihinden 
itibaren en geç üç 
ay içinde tahsil 
edilecek. Kalan 
tutar, belediye ve 
mücavir alan sınır
ları içinde en fazla 
5 yılda 10 eşit tak
sitte, belediye ve 
mücavir ala sınır
ları dışında ise en 
fazla 6 yılda 12 

eşit taksitte faizsiz 
olarak ödenecek. 
Bu arazilerin 
tarımsal amaçla 
kullanılmadık
larının sonradan 
anlaşılması 
halinde, taşın
mazın satış tarihi 
itibariyle rayiç 
bedelinin yüzde 
70'i üzerinden 
hesaplanacak 
bedel esas alı
narak aradaki fark 
kanuni faiziyle bir
likte hak 
sahibinden tahsil 
edilecek.

Genel bütçe kap
samındaki kamu 
idareleri ile diğer 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına ver
ilen izinlere konu 
tesisler, ilgili 
mevzuat 
çerçevesinde 
kamu-özel işbirliği 
modeli ile yap
tırılabilecek. 
Sağlık ve eğitim 
tesisleri yapılması 
amacıyla verilen 
izinlere konu 
tesislerin kamu- 
özel işbirliği mod
eli çerçevesinde 
yaptırılması ya da 
mevcut izinli tesis
lerin yenilenmesi 
halinde ilgili 
Bakanlıkların 
talebi üzerine yük
lenici adına üst 
hakkı tesis 
edilebilecek. 
Adına üst hakkı 
tesis edilen yük
leniciden ağaç
landırma bedeli 
dışında kira dahil 
başkaca hiçbir 
bedel alınmaya
cak. Bu kapsam
daki izinler, önce
likle bozuk orman 
alanlarında ver
ilebilecek. İzin ve 
rilen alanın en az 
iki katı alan, 
Maliye Bakanlığı 
tarafından Orman 
Genel Müdürlü 
ğü'ne, ağaçlandır
mak üzere tahsis 
edilecek.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


7 Mart 2013 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Mart ayı Meclisi...
Anlaşılan sorunlar donduruldu...
Çelik’e "Sen git hele biraz kafanı dinle.

Herşey yoluna konur.” denildi.
Çelik’in işi zor..
Borusan ve Çimtaş’a satılan arsa ile 

ilgili encümen kararında O’nun imzası 
var.

Çimtaş ve Borusan tescili gerçekleş 
memiş yolların tapusunu nasıl alacak?

Yerin uygulama planı yok.
Bu ne Borusan’a yarar, ne de Çim- 

taş'a...
Bunlar gerçekleşmezse cami işi ne 

olur?
Okul işi ne olur Allah bilir.
Cihatlı Köyü üzerine döktürülen ve 

yargıya taşınan izinin altında Çelik’in 
imzası var.

Daire Müdürlerinin değişikliğinde 
Çelik’e danışılmadı.

Çelik’in belediyeye soktuğu Kamu 
Sen’e bağlı milliyetçi sendika yerine, ikti
dar yanlısı sendikanın Belediye’ye geti 
rilme çabaları da bunlara eklenince, ipler 
kopar gibi oldu.

Bence kopmaz..
Gittiği yere kadar gider...
İstifa çıkışının sonunda bir uzlaşmaya 

varıldı.
Şimdilik sorunlar buzdolabına kondu..
Gelelim dünkü meclis toplantısına.
Toplantısının komisyonlardan gelen 

raporlar bölümünü izlemedim.
O kadar çok imar değişikliği konusu 

geliyor ki Belediye Meclisine, aklım almı 
yor.
Birinci bölümde CHP Grup sözcüsü 

Necdet Ersoy’un soru önergeleri toplan
tının uzamasına neden oldu.

Saat 15.00 de toplanaması gereken 
meclis yarım saat geç toplandı.

Ardından Esnaf Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan mecliste esnafın 
ruhsat sorununu anlattı..

Esnafın giderek küçüldüğünü belirten 
Talan, büyük marketlerle 60 metrelik bir 
alanda çalışan esnafın aynı tutulduğunu 
söyledi.

İlçede sanayi sitesi ihtiyaçı olduğunu 
buna gerekli desteğin belediye tarafın
dan verilmediğini anlattı.

Ruhsat sorunu komisyona havale edil
di.

Meclisteki parti sözcüleri bu konuda 
değişik görüş bildirdiler.

Bakalım Hukuk Komisyonu sorunu 
çözebilecek mi?

Dünkü meclisin dikat çekici bir gündem 
maddesi ise BEBKA projesinden yararla 
nılarak Sosyal Yaşam Merkezi’nde kulla 
nılan elektrik enerjisini güneş enerjisi ile 
yarı yarıya düşürülmesiydi.

Bu konuda geniş bilgi sunuldu meclise. 
Ben bilgilendim.

Sonuçta ilginç bir projeye meclis onay 
verdi. Ne diyelim hayırlısı olur inşallah.

tılalMiııalıwı«Maııılwı
Gemlik'te Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Çakal Dere 
Mevkiinde alt yapı 
çilesi sona eriyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, mahallelinin 
tapularına kavuş
tuğunu, şimdi de 
altyapı çalışmaları 
nın tamamlanmasıy
la kanalizasyon 
sorunun çözüldü 
ğünü söyledi. 
BUSKİ Müdürü 
Haşan Türe ile bir likte mahallede yapılan alt yapı

çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Belediye 
Başkanvekili 
Yılmaz, yeni 
Adliye binasının 
yapılması 
düşünülen bölgeye 
yakın yerde bulunan 
yerleşim biriminin 
önce kanalizasyon 
ve foseptik soru
nunu, ardından da 
diğer alt yapı 
sorunlarını çözüme 
kavuşturacaklarını 
vurguladı.

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi, 
Bursa Dünya Göz 
Hastanesi ile anlaş
ma yaptı.
İşçi Emeklileri 
Derneği üyelerinin 
yararlanacağı pro
tokol ile emeklilere 
göz muayenelerinde 
yüzde 20 indirim 
uygulanacak.
İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener, 
katarak ameliyat
larında yüzde 50, 
tetkiklerde yüzde 20, genel ameliyatlarda yüzde 15, lazer

ameliyatlarında 
yüzde 10 yüzde 
indirim sağlandığını 
bildirerek, şöyle 
konuştu: 
“Bundan böyle 
Bursa Dünya Göz 
Hastahesi’nde 
muayene ve ameli 
yat olmak isteyenler 
yaptığımız sözleşme 
ile indirimlerden 
yararlanacaklar. 
Geniş bilgi almak 
isteyen üyelerimiz 
derneğimizin Gürle 
İş Merkezi’ndeki 
bürosundan bilgi 
alabilirler. ” dedi.

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE 25.05.2012- Y0226498 VE 
24.05.2012 - Y0226205 TARİH VE SIRA NUMARALI GÜMRÜK ALINDI

BELGELERİ ZAYİ OLMUŞTUR.HÜKÜMSÜZDÜR.
OZDOKUR TEKSTİL VE AMBALAJ SAN.TICARET LTD. STI

m
 Gemlik Ğümrüğünce 22/02/2013-EX012849 GÇB ait 23.02.2013 

tarih ve E825743 Tepe Numaralı EUR 1 Belgesi Zayi olmuştur.
- - - - - - - - - - - - Hükümsüzdür. EL BARK DIS TİCARET VE TEKS SAN LTD ŞTİ

Casio marka AG 80202002 sicil nolu yazar kasamızın 
ruhsatını kaybettik. Hükümsüzdür.
YAĞ PINAR GIDA MAD.LTD.ŞTİ.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.

ÖZGE ERDOĞAN
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IlHllIil; >M HMl 1-1,5 ŞİİllHl İlllllll Milli
Japonya Uluslararası 
İşbirliği Ajansı (JICA) 
Afet Yönetim Uzmanı 
Fumio Kaneko, 
önümüzdeki birkaç yıl 
içerisinde Marmara 
Denizi'nde 7-7,5 şid
detinde bir deprem 
olmasını bekledikleri
ni söyledi.
2006'dan beri Kandilli 
Rasathanesi'nde 
Marmara depremini 
araştırdığını belirten 
Kaneko, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile JICA 
işbirliğiyle okullarda 
düzenlenen tatbikat
ların yeterli olmadığı 
m ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile JICA arasında 
2010'da başlayan 
'Okul Tabanlı Afet 
Eğitimi Projesi* kap
samında Bursa, Balık 
esir, Bolu Sakarya, 
Çanakkale, Düzce, 
İstanbul, Tekirdağ ve 
Yalova'da 80 pilot 
okulu kapsayan proje 
dahilinde Bursa'nın 
Yıldırım ilçesi 
Karapınar Ortaokulu'n 
da bir tatbikat düzen

lendi.
ÖĞRENCİLER 
KAFALARINA KİTAP 
KOYARAK ÇIKTILAR 
Sağlık Müdürlüğü, 
Yıldırım Belediyesi, 
Kızılay, Sivil Savunma 
Müdürlüğü ve Bursa 
itfaiyesinin de destek 
verdiği tatbikatta, 
senaryo gereği 30 
saniye süren 6,7 şid
detindeki deprem 
sonrasında kurtarma 
operasyonları can
landırıldı. Tatbikatı 
Japonya'dan JICA 
Afet Yönetim Uzmanı 
Fumio Kaneko da 
izleyip, sık sık not 
aldı. Deprem sonrası 
sınıflardaki öğrenciler 
kafalarına kitap ve 
defterleri koyarak 
dışarıya çıktı.
Ardından sınıflarda 
sıkışan öğrenciler 
uzman ekiplerce kur
tarıldı. Sınıfa giren 
sağlık ekipleri de 
yaralı öğrencileri 
muayene etti.

TATBİKATLAR 
YETERLİ DEĞİL

Tatbikatı değer
lendiren JICA Afet 
Yönetim Uzmanı 
Fumio Kaneko, 
öğrencilerin çok ciddi 
ve sessiz olmalarının 
ve tatbikata ebeveyn
lerin de katılmasının 
takdire şayan 
olduğunu söyledi. 
Tatbikatların yeterli 
olmadığını belirten 
Kaneko şunları kay
detti: "Birçok kuru
mun destek vermesi 
çok iyi. Ancak yeterli 
değil, afet yöneti
minde 'yeterli' diye bir 
şey yok. Sürekli bu

çalışmaların devam 
etmesi önemli.
Sadece Türkiye için 
değil Japonya için de 
önemli. Üç yıldır biz 
bu projeyi yürütü 
yoruz."

TÜRKİYE'DEKİ 
BİNALAR YETERSİZ 
Japonya'da 1995 
Kobe Depremi'nin 7,2 
şiddetinde olduğunu 
hatırlatan Kaneko, 
kaybın büyük 
olmasının ardından 
depreme yönelik 
çalışmaların arttığını 
dile getirdi.

Türkiye'de aynı şid
detteki depremin 
daha etkili olacağına 
dikkat çeken Kanoke, 
"Binadan binaya 
değişir dağınıklılık, 
averaj olarak alırsak 
Japon binaları 
Türkiye'deki binalara 
göre iki üç kat daha 
güçlü diyebiliriz. 
İstanbul afete sıkı 
hazırlanıyor.
Geçmiş depremleri de 
araştırmak önemli. 
Japon deneyimlerini 
Türk halkıyla paylaş
maktan memnunuz. 
Daha güvenli ülkeye 
topluma ulaşmak 
istiyoruz." diye 
konuştu.
JICA Afet Yönetim 
Uzmanı Fumio 
Kaneko, önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde 
İstanbul yakınlarında 
Marmara Denizi'nde 
bir deprem olma ihti
malinin yüksek 
olduğunu öne sürdü. 
Depremin 7-7,5 şid
detinden fazla olmay
acağını anlatan 
Kaneko, can kaybının 

şehirden şehre göre 
değişeceğini söyledi. 
Kaneko şunları kay
detti: "İstanbul yakın
larında birçok bilim 
adamı yakın zamanda 
deprem olmasını bek
liyor. Yakınlarda 
olması muhtemel 
depremin büyüklüğü 
7 ile 7,5 şiddetinde 
olacaktır.
Tabi deprem denizde 
meydana geleceği 
için tsunami etkisi 
oluşturacaktır. İstan
bul daha çok etki 
lenecektir, ama Bursa 
da tsunamiden et 
kilenecektir.
Japonya'da iki sene 
önceki tsunamide 
dalgalar 10 metre 
boyutunu aşmıştı. 
İstanbul ve 
Bursa'daki deprem 
sonrası meydana 
gelecek tsunamide 
dalgalar çok yüksek 
olmaz. Deprem, 
Marmara Denizi'nde 
olacağı için dalgalar 
Bursa'ya çok şiddetli 
gelmez, İstanbul daha 
çok etkilenecektir."

MILTON
L. DÜĞÜN GALONU

t-c1X1

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
kiBi i mhn«MM

EN GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

(■

Meşrubat 
Çerez

Pignnist
Seteri San/fa/ge Gigdirtne
Nikah Masası

İnternetten Canb Ihgın 
Sahne - /şık gösterisi 
Servis ve ekipınan/ar 

Sürpriz göster Her
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KiittihclfleslBlı lisesi il tesigı lale Kemal KılıçİlKöğretim Okulunıia 
"Siz İslerseniz Biz llarır pıoiesi

Bursa Okul Sporları 
Atletizm Kros İl 
Birinciliği müsaba 
katarında ilçemizi 
temsil eden okullar
dan Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi geçen yıl 
olduğu gibi yine il 
derecesi yaptı. 
İl birincisi ve İkin
cisinin Türkiye 
Şampiyona sına 
gideceği müsa 
bakalarda Gemlik 
Kız Teknik ve Mes 
lek Lisesi İl 
üçünçüsü oldu. 
Kros İlçe birinciliğin 
de Gemlik'te birin
ciliği elde eden 
okullarımız, Yıldız 
Kız ve Erkek kate
gorisinde Şükrü 
Şenol Ortaokulu, 
Genç Kızlar Katego 

risinde Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi, Genç 
Erkekler Kategori 
sinde ise Anadolu 
İmam Hatip Lisesi il 
birinciliği müsaba 
katarında Bursa'daki 
tüm ilçe birincileri 
ile mücadele ettiler. 
Yıldız Kızlarda ve 
Yıldız Erkeklerde 5 
ve 6. sırayı alan 
Şükrü Şenol 
Ortaokulu, Genç 
Erkeklerde Anadolu

İmam Hatip Lisesi 4. 
olurken , Genç 
Kızlar Kategorisinde 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 3. 
olarak geçen yıl 
olduğu gibi bu yılda 
İl derecesi yaptı. 
Yapılan törende 
kupalarını alan 
Genç Kızlar İl 
üçünçüsü öğrenci
lerimiz hedeflerinin 
Türkiye Şampiyona 
sına gitmek olduk
larını söylediler.

Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Kulübü 
öğrencileri, Danış 
man öğretmenleri 
Gazi Yıldırım Rama 
zan Tol nezaretinde 
gerçekleştirdikleri 
"Siz İsterseniz Biz 
Hazırız Projesi" ile 
yine Gemlik Eğitim 
Gündeminde yer 
almayı başardılar. 
Kulüp öğrencileri 
bundan önceki "Bir 
tencerede Sen 
Kaynat" projesi ile 
de yerel ve ulusal 
medyada oldukça 
beğeni toplamıştı. 
Siz İsterseniz Biz 
Varız projesi ile Lale 
Kemal Kılıç 
Ortaokulu öğrencileri 
unutulmaya yüz tut
muş yardımlaşma, 
büyüğe ve yaşlıya 
saygı kavramlarının 
en azından Pazar 
yerinde ki insanlara

hatırlatılması amacıy
la isteyen yaşlıların, 
büyüklerinin okul 
sonrası Pazar 
eşyalarını ücretsiz 
evlerine kadar taşı
yarak bu değerleri 
topluma hatırlatmaya 
çalıştılar.
Bu anlamlı proje 
pazar esnafı ile 
alışverişin yapan tüm 
halkın ilgisini çekti. 
Kulüp öğrencileri ile 
danışman öğretmeni
ni soru yağmuruna 
tutanlar öğrencilerin 
kendi Pazar eşyaları 
nı taşımalarından

dolayı duyduktan 
memnuniyeti ifade 
ettiler.
Proje danışman 
öğretmeni Gazi 
Yıldınm Ramazan 
Tol ise yaptığı açık
lamada; bizi biz 
yapan değerlerin 
yardımlaşmadan, 
milli değerlerimizin 
yeni ve gelecek 
kuşaklara aktanl- 
masından geçtiğini 
ifade ederek böyle 
anlamlı bir çalışmayı 
gerçekleştiren öğren 
çilerine teşekkür 
etti.
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0YAK RENAULT GEMLİK'TE 3'LEDI

Seyfettin SEKERSÖZ

Üçüncü Lig 3. grup
ta kendine üst 
sıralarda yer arayan 
Oyak Renault ikinci 
yarı Gemlik'te 
oynadığı 3.ncü 
maçını da kazandı. 
Sarı siyahhlar zirve 
mücadelesi veren 
Keçiörengücü'nü 
baştan sona hakim 
oynadığı maçta 3-0 
yenerek rahat bir 
galibiyet aldı. 
Maça istekli 
başlayan Oyak 
Renault ilk önemli 
atağını 17. dakikada 
yaptı.
Semih'in ceza 
sahasına girdiğinde 
yakın mesafeden 
vurduğu şutu kaleci 
kornere tokatladı. 
Keçiörengücü'nün 

l daha çok uzun 
paslarla pozisyona 
girmeye çalıştığı 
maçta Oyak 
Renault 36. dakika
da öne geçti. Emre 
orta sahada 
kazandığı topla 
rakip yarı alana 
girdi, solundan 
gelen Nazım'a 
aktardığı topu 
Nazım güzel bir 
vuruşla ağlara gön
dererek Oyak 
Renaault'u 1-0 öne 
geçiren golü attı ve 
ilk yarı bu skorla 
bitti.
İkinci yarıya yine 
baskılı başlayan 
sarı siyahtılar, 51. 
dakikada Fatih'in 
düşürülmesiyle 
penaltı kazandı. 
Atışı kullanan Fatih 
kalecinin solundan 
topu filelere gön
dererek takımını 2-(

I® ■■

öne geçirdi. 
Rakibi karşısında 
İyi savunma 
yaparak gol pozis

yonu vermeyen 
Oyak Renault 71. 
dakikada Hüseyin'le 
skoru 3-0 yaparak

iyice rahatladı. 
Maçın kalan 
dakikalarında başka 
gol olmayınca Oyak 
Renault sahadan 3- 
0 galip ayrılarak 3 
puanın sahibi oldu. 
SAHA : 
Gemlik İlçe 
HAKEMLER: 
Harun Yücedağ 5, 
Şaban Kambur 5, 
Fettah Yiğit 5, 
OYAK RENAULT : 
İbrahim 5, Semih 6, 
Caner 5, Nazım 6, 
(Dk. 79. Mert 2) 
Abdulmuttalip 6, 
(Dk. 85. Murat 1) 
Fatih 7, (Dk. 84.

Cengizhan 2) 
Selcan 6, Emre 6, 
Hüseyin 7, 
Selahattin 6, Mesut

4, (Dk. 68. Semih 2) 
SARI KARTLAR : 
Dk. 33 Ünal. Dk. 51. 
Sinan, Dk. 87.

5, 
KEÇİÖRENGÜCÜ : 
Murat 4, Tarık 4, 
Osman 4, Selçuk 5, 
Sinan 5, Edip 5, 
Yıldıray 4, Koray 5, 
(Dk. 44. Serdar 3) 
Sefer 4, Ünal 5, (Dk. 
53. Kemal 2) Alihan

Serdar, 
(Keçiörengücü) Dk. 
66. Fatih, (Oyak 
Renault) 
GOLLER : Dk. 36. 
Nazım, Dk. 53. Pen. 
Fatih, Dk 71. 
Hüseyin, (Oyak 
Renault)
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BÖYLE BUYURDU GECENİN AZİZİ

Böyle buyurdu 
Gecenin azizi, 
Kaldırımların 
Kalpazan hayallerini gömdü 
Kaoirleşti tek tek ayak izleri 
Çığlıklar sustu önce 
Sonra rüzgâr yaktı nefesi 
Yangın poyrazları esti 
Kızıllaştı berduşun anason kokan elleri. 
Şehir yandı gülüm 
Şehiryandı 
Günahla
Kavurdu
Tüm illegal sevişmeleri 
Kömürleşmiş bebeler doğdu 
Ay gölgelerine düşük yaptı 
Umut
Yoksullaştı yüreği 
Namerdin
Piçleşti zürriyeti 
Çoğullaştı zulüm 
Mavilere birikti siyah işgal 
Şehir
Boyandı
Kireç silindi duvarlardan 
Sloganlar yazıldı 
Bakir tuğlalara 
Kızıl fırçalarla 
Aşkı içti zaman 
Üç yudumda 
Üç kadehte 
Kalpazanlaştı hayal 
Her adımda gömüldü 
Sala yerine kahkaha sesleriyle. 
Böyle buyurdu 
Gecenin azizi...
Böyle oldu 
Ruhsuz çığlıklarla 
Doğdu sabah ... .

KİRHLIK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

51323 94
E L EMAN

RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ 
ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
MEZUNU ÇALIŞMA 

ARKADAŞLARI ARIYORUZ.
ARŞEN ELEKTRİK
Orhangazi Cad. No : 19/2 

GEMLİK
Tel: O 224 513 40 45 

GSM : O 533 436 56 09

GOLD STAR 
YEMEK SANAYİİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ 
ARANIYOR

05336537755
KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel :
O 532 283 59 19

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

05325697609

ELEMAN
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
ÜNALTELEKOM 
0 530 607 35 85
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SMIM1B l« Sn! İlli
İşsizlik oranı 2012 
yılında yüzde 
9.2'ye geriledi. 
İşsiz sayısı 97 bin 
azalarak 2.5 
milyona düştü. 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) ver
ilerine göre, 
Türkiye'de 2012 
yılında işsizlik 
oranı yüzde 9,2 
oldu. 2011 yılında 
işsizlik oranı yüzde 
9.8 düzeyindeydi. 
İşsiz sayısı bir 
yılda 97 bin kişi 
azalarak 2 milyon 
518 bine düştü. 
Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 0.8

altın psikolojik sınırda

lıtilnlızamnıııııhınülfle

Altın fiyatlarındaki 
düşüş eğilimi de 
vam ediyor. Uz 
manlar 1600 do 
ların altında seyre
den altının psikolo
jik sınırda oldu 
ğunu belirtiyor. 
Cumhuriyet altını 
da düşüşten nasib
ini aldı ve 641 
liraya indi.
Altın fiyatları son 
dönemde düşüş 
trendine girdi.
Altın 2012 yılının 
Eylül ayından bu 
yana düşüş süreci 
yaşıyor. O dönem
den itibaren düşüş 
trendine giren 
altının ons fiyatı 
2012 yılının Ekim 
ayında ortalama 
1742 dolar, Kasım 
ayında ortalama 
1719 dolar, 
Aralık ayında da 
ortalama 1676 
dolara geriledi.

puanlık azalışla 
yüzde 11.1, kırsal 
yerlerde ise 0.3 
puanlık azalışla 
yüzde 5.5 oldu. 
Tarımdışı işsizlik 
oranı bir önceki 
yıla göre 0.9 puan-

Altın bugün 
itibariyle 1574 
dolar düzeyinde 
seyrediyor.
Altının onsundaki 
gerileme Cumhu 
riyet altınına da 
yansıdı. Merkez 
Bankası nın veri
lerinden yapılan 
derlemeye göre, 
serbest piyasada 
Cumhuriyet 
altınının satış fiyatı 
10 yılda yaklaşık 5 
kat arttı.
2003 yılının Ocak 
ayında ortalama 
131 lira olan 
Cumhuriyet altını 
satış fiyatı 2013 
yılının Ocak ayında 
ortalama 641 lira 
oldu. Söz konusu 
dönem içerisinde 
en düşük değeri 
2003 yılının 
Temmuz ayında 
107 lirayla gören 
Cumhuriyet altını 

lık azalışla yüzde 
11.5 seviyesinde, 
15-24 yaş grubun
daki genç nüfusta 
işsizlik oranı ise 
0.9 puanlık azalışla 
yüzde 17.5 olarak 
gerçekleşti 

satış fiyatı 2011 
yılının Kasım ayın
da 674 lira ile zir
veyi gördü.
Altın fiyatlarında 
son zamanlarda 
ise düşüşler 
yaşanıyor. Cum 
huriyet altınının 
satış fiyatı 2012 
yılının Ekim ayında 
ortalama 668 
lira, Kasım ayında 
ortalama 663 lira, 
Aralık ayında da 
ortalama 649 
liraya geriledi.
Altın fiyatlarına 
ilişkin değer
lendirmelerde 
bulunan Garanti 
Yatırım Ekonomisti 
Gizem Öztok 
Altınsaç, 2004 
yılında 400 dolar 
seviyesinde olan 
altın fiyatlarının şu 
aralar 1600 dolar 
seviyesinde bulun
duğunu belirtildi.

2000 yılı öncesinde 
emekli olanlara 
verilen intibak 
zammı piyangosu
nun malullere de 
vurduğu ortaya 
çıktı
Malullük aylığı alan 
30 bin 520 dosya 
üzerinde yapılan 
inceleme sonucun
da 9 bin 600 kişi 
intibak zammından 
yararlandı.
Haberine göre; 
intibak zamları 
emekli tarafından 3 
aydır alınırken yeni 
bilgiler ortaya çıktı. 
2 milyon 800 bin 
dosya üzerinde 
yapılan incelemeler 
sonucu 1 milyon 
783 bin emekliye 
verilen intibak 
artışlarından en 
çok hayatta olan 
emeklilerin fayda
landığı tespit edil
di. Hayatını kaybe
den 387 bin emek
linin intibak zam
mını ise eşi ve 
çocukları almaya 
hak kazandı. 
CHP İstanbul 
Milletvekili Celal 
Dinçer ve CHP 
Artvin Milletvekili 
Uğur Bayraktutan 
tarafından Meclis 
gündemine taşınan 
intibak konusunda 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'ten 
açıklamalar geldi.

EN YÜKSEK 
ARTIŞ 455 LİRA 
Bakan Çelik'in 
verdiği cevapta, 
intibaktan en yük

‘Gemlik Körfez’ | www.gemlikkorfezgazetesi.com

sek artışı alan 
emeklinin hesabına 
455 lira yatırıldığı 
ortaya çıktı. İntibak 
düzenlemesiyle 1 
milyona yakın 
emekli 100 liranın 
üzerinde fark aldı. 
100-150 lira artış
tan 484 bin 769 kişi 
faydalanırken, 279 
bin 623 emekli 150- 
200 lira, 197 bin 
498'i 200-250 lira, 9 
bin 613'ü de 250 
lira ve üzerinde 
artıştan yararlandı. 
1.7 MİLYON 
KİŞİ 
YARARLANDI 
2000 yılından önce 
emekli olup, 2013 
Ocak ayında emek
li aylığı almakta 
olan 2 milyon 731 
bin 311 kişi intibak 
kapsamında 
bulunuyor. Bu 
kişilerden 1 milyon 
738 bin 708'i 
intibak zammı aldı. 
Yaşlılık maaşı alan 
1 milyon 591 bin 
933 kişiden 1 mily
on 386 bin 322'si, 
ölüm aylığı alan 1 
milyon 108 bin 858 
kişiden 387 bin 
786'sı intibak zam

mına hak kazındı. 
Malullük aylığı alan 
30 bin 520 kişinin 
dosyası da incelen
di. Bu kişilerden 9 
bin 600'ü intibak 
zammından yarar
landı.
DÜŞÜK 
GÜNE İNTİBAK 
YOK 
Bakan Çelik, 
kamuoyunda en 
çok tartışılan 5 bin 
günün altında prim 
yatıran ve düşük 
maaş alan 
emeklilerin 'biz 
neden zam 
almadık' sorularına 
cevap verdi. 
İntibak zamları 
elektronik olarak 
bilgisayar ortamın
da hesaplandığın
dan yanlış hesapla
manın söz konusu 
olamayacağını 
kaydeden Çelik, 
"Alt sınır aylığı 
uygulaması sistem 
tarafından daha 
önce desteklenmiş 
olduğundan çok 
düşük gün sayıları 
ile bağlanan aylık
lar intibaktan fay
dalanamamıştır" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık ‘ 51310 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 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
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

TAKSİLER

DELEDİYE

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

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

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

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

VAPUR - FERİROT

Bursa 2Ş6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET

ı Tuncay Otogaz
513 1O 79
513 30 33
513 16 45

Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEILİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4516 

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)

■iniuüi
HİSSİM

MDTLÜRİIE DEFTERİ: 
11:30-14:00-16:00- 

18:00-20:15
TAŞ MEKTEP: 11:30- 
14:00-16:30-20:00 
CEIALİIE CEREN: 

12:00-14:15-20:30
Pİ'nln YAŞAMI: 

10:15-18:30
UM 5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

GemlikKErfez

ÇÖK! KAPAN! TUTUN!
YA DA ÖNCESİNDE ÖNLEMİNİ AL I



MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR/Emlak Müşaviri

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak
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İstiklal Marsı’nı 
en iyi Şeyda 

okudu
İstiklal Marşı’nı en iyi okuma 
yarışmasında Ayşe Ziver 
Kar ataş İlkokulu öğrencisi 
Şeyda Bilgin birinci oldu. 
Haberi sayfa 3’de

f ursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmetinin denemesi yapıldı

illi ucus gerçekleşti
Gemlik Belediyesi' nin 
BURULAŞ ile ortak
laşa yaptığı deniz uça 
ğı seferleri deneme ini 
şi başarıyla gerçekleş 
ti. 19 kişilik Deniz Uça 
ğının Gemlik İstanbul 
arasını 20 dakikaya 
indireceği ve 100 
liralık ücretle hizmet 
vereceği bildirildi. 
Haberi sayfa 2’de

flVM’de foseptik taşkını
Gemlik Belediye 
si’nin mülkü olan 
CIUS Alışveriş 
Merkezi’nin giriş 
katındaki fosep 
tik taşkını sorunu 
Çözümlenemiyor. 
Üst katlardan 
giriş katına doğru 
inen pis su ve 
tuvalet pimaş
borularının tıkanması ve 
bozulması sonucu 
dükkanlar pislik içinde 
kaldı. Dün sabah işyerler
ine gelen kapalı çarşının 
eski esnafı dükkanların 
içine lağım ve pis sular ile 
dolu olduğunu görünce, 
ne yapacaklarını

şaşırdılar. Durumun 
Belediyeye bildirilmesine 
karşın ilgilenen çıkmayın
ca, dükkan sahipleri 
kendi imkanlarıyla işyer
lerini temizlediler.
Foseptik sorunu 
nedeniyle, işyerlerini 
terkedecekleri öğrenildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yalancı Kim?
Geçtiğimiz cuma günü Belediye Başkan 

Yardımcısı Mehmet Çelik’in istifa ettiği ha 
beri ilçeye bomba gibi düştü.

Bu olayın yaşanacağı günler öncesinden 
belliydi.

Yerel bir gazeteye, Çelik tarafından sızdınl 
dığı bilinen, Belediyedeki Müdürlerin yerine, 
ithal müdürlerin getirileceği haberi, iç çekiş 
menin gün ışığına çıkışı oldu.

Yazılanlann gerçek olduğu Bursa’dan geti 
rilen Zabıta Müdürü ile kanıtlandı.

Ama, Fen İşleri Müdürü, İmar Müdürü’nün 
yeri daha değişmemişti.

Sonra Bursa’dan gelen Başkan Yardımcı 
sının, memurlara sendika değiştirmeleri için 
baskı kurduğu iddiası vardı. Devamı 4’de

doku <tye£wi flAmjau&vuı 
d[\birey
" 7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar 
Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler

Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı 

Ve Daha fazlası için; birey öısd 
■jma-'iniA O *’“‘>°°w9emlikblrey @ 

^^^^2013 2014 g twitter/gemlikbirey www.aemlikbirey.com 

022lı 5141515
..._________________________________________ ______________

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.aemlikbirey.com
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^ursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmetinin denemesi yapıldı

İlli uçuş gerçekleşti
TÜCCAR DA TEDİRGİN

Yerelde bir gazetenin yayınının zor
luğunu bilir misiniz?

Şu anda elinizde bulunan “Gemlik 
Körfez” ne zorluklarla hazırlanıp 
sunuluyor.

Sayın Kadri Güler başyazarlığından 
muhabirliğe, mali işlerine ve de dağıtı
ma kadar bizzat uğraş veriyor.

Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Serap 
Güler, yurtta, dünyada bölgedeki haber
leri izliyor, benim gibi yazılarını elle 
kaleme alan yazarlarımızın yazılarını ve 
haberleri bilgisayarla yazıp basılmak 
üzere ofset ustasına gönderiyor.

Her gün binlerce harf tuşuna basıyor, 
kollan bilekleri yorgun düşüyor. Gece 
yarılarına kadar gazetenin hazırlanması
na çalışıyor haftanın altı günü

Gazete idarehanesindeki sohbe
timizdeki ANAÇEV’in geçtiğimiz gün
lerde düzenlediği Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu konserinde Katırlı Köyü 
Tarımzsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı 
Sayın Hulusi Bayrak adına verilen 
teşekkür belgesi kendilerinin görevi 
gereği şehir dışında oluşu üzerine, 
kendilerine takdim görevi bana ver
ilmişti.

“Sayın Kadri Güler’e her gün dağıtımı 
sen yapıyorsun bu kez beraber yapalım 
da, emaneti kendilerine teslim edeyim” 
dedim.

“İyi, iyi isabet olur, Kadri kardeşin her 
gün gazeteyi ne zorluklarla abonelerine 
dağıttığını bir kez olsun gör sen de 
yaşa, şahit ol” dedi. ?

Bindik otomobiline o sokak bu sokak 
zeytin hali üretici hali, zeytin top
tancıları, fabrikalar, zeytin depoları, 
Aykent okulu.

Siyasette uzun yıllar var ki aktif göre
vim olmadığından her yörenin son 
durumunu görmemiştim.

Bu yöredeki üretici ve zeytin tüccarı 
ile görüşememiştim.

Ova tamamen gece kondularla dol
muş.

4-5 katlı binalar inşa edilmiş.
Sağlıklı yollar yok, ulaşım bilmem 

nasıl oluyor o evlere.
Her iki zeytin halinde ve diğer zeytin 

mağazalarında hiçbir hareket görmed
im. Konuşabildiğim tüccar arkadaşlar, 
üretici perişan olduğu kadar biz tüc
carında sıkıtısı büyük dediler. İşleri dur
gun, tahsilatta zorluklar var, çekler 
dönüyor dediler. Hepsi gelecekten 
endişeli.

O ovadaki yerleşim ne zaman ve nasıl 
yeni yerleşim olanlarına götürülür, bile
mem, bizler biraz zor görürüz de.

Bebeler, torunlar Gemlik’in modern bir 
şehir olduğunu belki görürler.

Emaneti Sayın Hulusi Bayrak’a teslim 
ettim. Ama dinlediklerimle ama gördük
lerimle hüzünlendim.

Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Gemlik Belediyesi* 
nin BURULAŞ ile 
ortaklaşa yaptığı 
deniz uçağı sefer
leri deneme inişi 
başarıyla gerçek
leşti.
Gemlik Belediye 
Iskelesi’ne inen 
TUVVSİNEADEST 
tipi, SEA BİRD 
marka deniz uçağı, 
vatandaşlar tarafın
dan merak ve 
ilgiyle izlendi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ak Parti 
ilçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ve 
Liman Başkanı 
Serkan Canlı 
tarafından 
karşılanan deniz 
uçağı, Gemlik 
Körfezi’nde tur attı. 
Deniz uçağını 
gören vatandaşlar 
Gemlik İskelesine 
toplandılar.
Körfezde birkaç tur 
atan uçak ardından 
iskeleye yanaştı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Türk Metal Sendikası’nın kurultayına Ğemlik’ten destek

Kadın kurultayı na 140 kadın işçi katıldı
Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle, 
Türk Metal 
Sendikası tarafın
dan Ankara’da 
düzenlenen 18. 
Kadın işçiler Büyük 
Kurultayı’na 
Gemlik Türk metal 
sendikası üyesi 140 
kadın işçi katıldı. 
Türkiye genelinden 
gelen 8000 kadın 
metal işçisi, coşku
nun, birlikteliğin ve 
kararlılığın damga 
sinini kurtaya 
vurdu.
Kurultay aynı 
zamanda çalışma 
hayatı zirvesi de 
oldu. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan 
Yardımcısı Beşir 
Atalay, Türkiye 
Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmü 
zakereci Egemen 
Bağış, çok sayıda 
sendika başkanı, 
sivil toplum örgütü, 
işveren ve işveren 
temsilcisi, *

Yılmaz, deneme 
uçuşu gerçekleşen 
deniz uçağı sefer
lerinin bu ay içinde 
hizmete gireceğini 
söyledi.

GEMLİK İSTANBUL 
100 LİRA

19 kişilik Deniz 
Uçağının Gemlik 
İstanbul arasını 20 
dakikaya indireceği 
ve 100 liralık ücret 

bürokrat, milletvek
ili ve basın mensu
bu katıldığı kadın 
kurultayı, 
Ankara Büyük 
Anadolu Termal 
Hotel Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıldı. 
Kurultaya 12 
yabancı ülkeden 
sendika başkanı, 
100'ün üzerinde 
yabancı kadın işçi 
katıldığını belirten 
Gemlik Türk Metal 
Sendikası Başkanı 
Kemal Duran, 
Kadın İşçiler 
Kurultayı büyük
lüğü ve kapsamı 
itibariyle Türki 
ye'nin tek Kadın 

le hizmet vereceği 
bildirildi.
Günde üç gidiş ve 
üç geliş olmak 
üzere altı sefer 
yapacak olan Deniz 
Uçağının gün boyu 
ilçe halkına sergile 
neceği ifade edildi.

İNİŞTE SIKINTI 
YOK
Gemlik’in imajını 
güçlendireceği 
belirtilen Deniz

İşçiler Kurultayı 
olduğunu söyledi. 
Çalışan kadın
larımızın sorunları
na dikkat çekmek 
amacıyla düzenle
nen bu kurultayda 
konuşan Türk 
Metal Sendikası 
Genel Başkanı 
Pevrul Kavlak, Türk 
Metal'in kadın işçi
lerin sorunlarına * 
yönelik yaptığı 
çalışmalara değin
di. kavlak şöyle 
konuştu: 
"Kadınlarla ilgili 
istatistiklerin 
üzücüdür. Sendika 
mız, bu kurultayları 
tam 18 yıldır, çalı

Uçağı’nın 
ilgi görmesi 
bekleniyor. 
Uçağı başarıyla 
denize indiren ve 
iskeleye yanaştıran 
pilotlar, teknik açı
dan Gemlik iske
lesinin uygun 
olduğunu 
belirterek, iskeleye 
yanaşmada sıkıntı 
yaşamadıklarını. 
söylediler.

şan kadınlarımızın 
sorunlarına dikkat 
çekmek amacıyla 
düzenliyor.
Biz sadece çalışan 
kadınlara değil, 
üyelerimizin eşler
ine yönelik olarak 
düzenlediğimiz 
Aile Kurultayları ile 
de sosyal 
sendikacılık 
anlayışına öncülük 
yapıyoruz.
Yurdumuzun her 
köşesinde eğitim
ler, toplantılar 
düzenliyoruz. 
Ancak bütün bu 
toplantılar içinde 
en üzücü,en 
karamsar konuş
malar hep Kadın 
İşçiler Kurultay 
larında yapılıyor. 
Dünyanın hemen 
hemen her yerinde 
kadınlarla ilgili 
tablo gerçekten 
karanlık... Hele 
yoksul ülkelerde 
kadının mahkûm 
edildiği tablo çok 
daha karanlık.
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IstiHal Marsını en iyi Senıla akudu
İstiklal Marşı’nı en 
iyi okuma yarış
masında Ayşe Ziver 
Karataş İlkokulu 
öğrencisi Şeyda 
Bilgin birinci oldu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
ilköğretim okulları 
arasında düzen
lemiş olduğu İstik
lal Marşını en güzel 
okuma yarışması 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Salonunda yapıldı. 
16 ilkokulun 
katıldığı yarışmada 
okuyuşuyla bütün 
dinleyicileri duygu
landıran Ayşe Ziver 
Karataş İlkokulu 4- 
B sınıfı öğrencisi 
Şeyda Bilgin birinci 
oldu.

Şeyda Bilgin'in 16 
ilkokul arasında 
birinci olması oku
lunda da sevinçle 
karşılandı

Okul Müdürü Ali 
Güner öğrencisi 
Şeyda Bilgin ve 
sınıf öğretmeni 
Meral Sezgin'i

tebrik ederek kut
ladı.
4-B sınıf öğretmeni 
Meral Sezgin'de 
öğrencisi Şeyda'nın 
Milli Marşımızı 
hissederek çok 
güzel okuduğunu 
ifade ederek 
'Birinciliği bekliyor
duk. öğrencimi 
başarısından dolayı 
kutluyorum’ diye 
konuştu.
Yarışmada ikinciliği 
Lale Kemal Kılıç, 
üçüncülüğü ise 
Atatürk ilkokulu 
kazandı.
Dereceye girenlere 
ödülleri 12 Mart 
2013 tarihinde 
düzenlenecek 
törenle verilecek

Zübeyde Hanım 
Anaokulu 

Beslenme Dostu 
Okul’ belgesi aldı

Ticaret Meslek 
Lisesi Okulu 10. ve 
11. sınıf öğrencile 
rine yönelik YGS- 
LYS tanıtım ve 
rehberlik semineri 
verildi. Seminer 
Birey Dershaneleri 
Rehber Öğretmeni 
Firuze Ergezer 
tarafından 
Perşembe günü 
Gemlik Âsim 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Konferans salonun
da verildi. 
Seminerde YGS- 
LYS sınav sistemi, 
üniversiteye giriş, 
üniversiteye girişte 
karşılaşabilecek 
engeller ve bu 
engelleri aşma yol 
ve yöntemleri, 
üniversiteye hazır
lıkta hedef, azim, 
motivasyon, sabır 
ve inancın önemi 
konuları üzerinde 
duruldu.
Ayrıca, Ticaret 
Meslek Lisesi’ndeki 
Alanlardan Mezun 
öğrencilerin gide
bilecekleri Üniver
sitelerdeki Lisans 
ve Önlisans bölüm
leri hakkında geniş 
bilgiler verildi.
Seminerin sonunda

öğrencilerin konuy
la alakalı soruları 
Rehber Öğretmen 
Firuze Ergezer 
tarafından aydın

latıldı. Seminer 
sonunda öğrenciler 
seminerden.çok 
yararlandıklarını ve 
bu tür seminerlerin

daha sık yapılarak 
konunun 
aydınlatılmasının 
faydalı olacağını 
söylediler.

Zübeyde Hanım 
Anaokulu "Beslen 
me Dostu Okul 
Belgesi" aldı.
Milli Eğitim Bakan 
lığı ile Sağlık 
Bakanlığı'nın, 
koruyucu sağlık 
hizmetleri kap
samında, okullar
da sağlıklı beslen
me, obezitenin 
önlenmesi ve 
hareketli yaşam 
konusunda duyarlı 
lığın arttırılması ve 
bu konuda yapılan 
iyi uygulamaların 
desteklenmesi 
amacıyla ortaklaşa 
düzenlediği 
"Beslenme dostu 
okul" projesine 
katılan Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
"Beslenme Dostu 
Okul" olmaya hak 
kazandı.
Okul Müdürü 
Şenel Çağlayan, 
“Okulumuz öğren
cilerine kaliteli 
eğitim vermemizin 
yanı sıra, onların 
sağlıklı, hijyen ve 
temiz ortamda 
bulunmaları ve 
beslenmeleri için 
de her türlü özeni

gösteriyoruz” 
dedi.
Çağlayan, "Daha 
önce Beyaz 
Bayrak projesine 
de katılmış olup 
"Beyaz Bayrak" 
almaya hak 
kazanılmıştı ve 
halen kullanılmaya 
devam edilmekte
dir. Öğrencileri 
mizin sağlıklı, 
temiz ve hijyenik 
ortamda eğitim
lerini sürdürmeleri 
başlıca 
amaçlarımız 
arasındadır. Bunu 
da aldığımız, bel
gelerle ve çalış
malarımızla gös
terdiğimize inanı 
yoruz. "Beslenme 
Dostu Okul" belge 
ve plaketini 
önümüzdeki gün
lerde Bursa'da 
düzenlenecek 
törenle, belge 
almaya hak 
kazanan okullara 
verilecektir.” dedi 
Çağlayan, proje 
kapsamında alınan 
belgelerde emeği 
geçen tüm per
sonele teşekkür 
etti.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AUANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Kof^z®Y^®emlikkorfezgazetesi.GÖm
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadn\guler@hotmail.com

Yalancı kim?
Belediye Zabıta Müdür Yardımcılığından 

alınan kişi, Mehmet Çelik’in Belediyeye 
getirdiği Kamu Sen’e bağlı milliyetçi şendi 
kanın, işyeri temsilcisiydi.

Burada Çelik’in Yılmaz tarafından devre 
dışı bırakılması, AKP’ye yakın sendikanın 
belediyeye sokulmak istenmesi ayrışmayı 
getirdi.

Buna bir de arsa satışı, hafriyat dökülme
si gibi olaylar sonunda konunun yargıya 
taşınması olayları da eklenince ipler koptu.

Refik Yılmaz’ı Belediye başkanvekilliği 
koltuğuna oturtan Mehmet Çelik’ti.

Çelik, Fatih Mehmet Güler’in görevden 
uzaklaştırılmasında etkin rol oynadı.

Savcılığa yapılan tüm suç duyuruları 
Çelik’in elinden çıktı.

Bu konuda partisi ile bile ters düştü.
İstifa etti.
AKP’ye yanaştı.
Refik Yılmaz’ın Başkanvekilliğine karşın o 

da bir koltuk istedi.
Ne de olsa ayda 4 bin liraya yakın maaşı 

vardı o koltuğun...
Muharrem Sarı takıma dahil edilince, 

istekleri gerçekleşti.
Bilinen yöntemlerle koltuklar paylaşıldı 

ama, göreve geldiklerinden beri ne Gemlik 
değişti, ne de büyük hizmetler geldi Gem 
fik’e...

Büyükşehir Belediyesi’nin ardına sak
lanan, Büyükşehir’in yaptıklarıyla övünen 
bir belediyecilik anlayışı gördük iki yıldır.

Büyükşehir, Gemlik’e hizmet yapmak 
zorunda.

Bütçenin yüzde 4O’ı Büyükşehir’e gidi 
yor.

BUSKİ’nin hizmetlerini bir kenara koyun, 
2006 dan beri Büyükşehir Belediyesi Gem 
lik’ten ne almış, Gemlik’e ne harcamış, açık 
tasınlar görelim.

Neyse gelelim konumuza...
Benim köşeme taşıdığım Mehmet Çelik’in 

istifa haberi bir gün sonra Belediye Baş 
kanvekili tarafından yalanlandı.

Önceki gün yapılan Belediye Meclis top 
lantışında da CHP’li Necdet Ersoy’un bu 
konudaki sorusuna, Belediye Başkanvekili 
verdiği yanıtta, Çelik’in istifa etmediğini, 
bir seminere katılmak için Antalya’da oldu 
ğunu söyledi.

Oysa, dünkü Olay Gazetesi köşe yazarı 
Mustafa Özdal, Mehmet Çelik ile telefonla 
görüşmüş ve bakın kendisine ne yazmış:

“Çelik, geçen cuma belediye başkan yar 
dımcılığından resmen istifa ederek, dilek 
çesini Gemlik Belediye Başkanı Refik Yıl 
maz'a sundu.

Ancak Yılmaz istifasını kabul etmedi.
Daha doğrusu istifa dilekçesini işleme 

koymadı.
Ne var ki Çelik, istifa kararında ısrarcı.
Dün konuştuğum Çelik bakın neler söyle

di:
"Evet istifa ettim ancak, Başkan Yılmaz 

kabul etmedi. Yine de istifa gerekçelerim 
ortadan kalkmazsa kararımdan dönmeye
ceğim"

Buyurun cenaze namazına..
Pazarlıklar sürecek anlaşılan...
Bu açıklama neyin nesi?
Yazan mı yalan söylüyor, istifa edeni 

etmedi diyen mi?
Buyurun siz karar verin.

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve yönetim 
kurulu üyeleri 
kahvehane ziyaret
lerini tamamlayarak 
çalışmalarına devam 
ettiler.
Ağırlıklı olarak gün
demdeki terör 
örgütüyle yapılan 
pazarlıkların halkı 
içten içe huzursuz 
ettiğine değinen 
Özmen, “Türkiye’nin 
terörle uğraştırıl- 
masındaki temel 
neden büyük güç
lerin çıkarlarının bu 
coğrafyada 
kesişmesidir.
Bölgede güçlü bir 
Türkiye, Amerika’nın 
ve İsrail’in işine 
gelmemektedir.
Coğrafya ve siyasi 
yapı itibarıyla 
Türkiye bölgesel 
güç olmak için 
oldukça uygun 
malzemelere sahip

Gemlik Artvinliler 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Torun ve 
Yönetimi Cumhuri 
yet Halk Partisini 
ziyarette ederek 
yarın yapacakları 
Artvinin Düşman 
İşgalinden kurtu
luş etkinliklerine 
katılmalarını istedi. 
CHP Gemlik ilçe 
binasında gerçek
leşen ziyarette 
söz alan Dernek 
Başkanı Torun, 
sivil toplum örgütü 
olarak CHP ilçe 
yöneticileriyle 
tanışmak ve 9 Mart 
2013 Cumartesi 
günü saat 19.00 da 
Gemlik Kapalı 
Spor Salonunda 
yapacakları 
Artvin'in Düşman 
İşgalinden kurtu
luşunun 92. yıldö 
nümü etkinliğine 
davet ederek 
destek istediler. 
Hüseyin Torun 
konuşmasında, 
amaçlarının 
Gemlik’te yaşayan 
Artvinlileri bir 
araya getirmek,

tir. Bu uygun malze
meyi kullanabilecek 
siyasi gücün ikti
dara gelmesi 
Türkiye’yi bölgesel 
güç yapabilir. Ama 
bu Milli Görüş ikti
darıyla mümkün ola
caktır” dedi. Özmen, 
“Türkiye’nin terörle 
mücadelede işbirliği 
yaptığı veya yapma 
ya zorlandığı devlet 
ler açıkça PKK terör 
örgütüne destek 
vermektedir. Irak’ın 
ABD tarafından 

birlik ve beraber
liklerini 
pekiştirmek, maddi 
ve manevi sorun
larını çözmek, 
gelenek ve 
göreneklerini 
yaşatmak ve 
toplumsal dayanış
manın yaşatılması 
m sağlamak 
olduğunu söyledi. 
“Tüm siyasi par
tilere derneklerin 
amacı olarak aynı 
mesafedeyiz.” 
diyen Torun şöyle 
devam etti: 
“Sivil toplum 
örgütlerinin, ses
lerini duyurabile

işgal edilmesinden 
sonra kuzeyinde 
Kürt bölgesinin ku 
rulması ve Suriye’ 
de son zamanlarda 
yaşanan kaos sonu
cunda yeni siyasi ve 
silahlı Kürt gruplaş
malarının ortaya çık
masından sonra bu 
söylem daha da 
canlılık kazan
mıştır.” dedi.
Yapılan bu pazarlık
ların göstermelik 
olduğuna değinen 
Özmen, “Geçmiş yıl

ceği, kendilerini en 
iyi şekilde ifade 
edebilecekleri yer 
siyasi partilerdir. 
Bizler bu anlamda, 
sîzlerle birlikte el 
ele, omuz omuza 
birlik ve beraberlik 
içinde çalışmak 
istiyoruz. ”

GEMLİK 
TÜRKİYENİN 
MOZAİĞİ 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ise 
ziyaretten duy
duğu memnuniyeti 
belirterek şunları 

larda ülkemizin 
başına bela olan 
Asala’nın bitmesi 
için düğmeye basan 
güçlerin bugün 
PKK'nın tasviyesi 
için düğmeye bastık 
larını belirtti. Asıl he 
defin Kuzey Irak’ta 
sözde bölgesel Kürt 
Devleti adı altında 
kurulan Küçük İsrail 
için Türkiye'ye abilik 
görevini üstlendir 
mek ve Kuzey Irak 
tâki petrolün bölün
mekte olan Suriye 
üzerinden Akdenize 
taşınmasıdır. “ dedi 
Meclisteki siyasi par 
tilerin Türkiye üzerin 
de oynanan bu oyu 
na kayıtsız kaldığına 
değinen Özmen, 
Saadet Partisi 
olarak bu gerçekleri 
dile getirmeye ve 
tepkisiz kalmayarak 
Milletimizi uyarmaya 
devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

söyledi: 
"Gemlik'in, adeta 
küçük bir Türkiye 
dir. Bu renkli 
mozaikte hemşehri 
dernekleri önem
lidir. Bu dernekler 
sayesinde mem
lekette farklı bir 
pencereden 
siyaset ürete
bilmekteyiz. 
CHP olarak biz de 
bütün derneklere 
eşit mesafede 
bulunuyoruz. 
Bu derneklerin 
kültürlerini tanıtım
larında sonuna 
kadar yanların- 
dayız.”

mailto:guler@hotmail.com
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DÜNYA VE TÜRK KADINLARI
8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü. 
Medyada geniş yer 
alacak.

Kadının 
ezilmişliği, 
sömürüiüşü gün
deme getirilecek. 
Kadınların da insan 
olduğu anım
sanacak.

Böylelikle kadın
larımızın gururu 
okşanıp ve biraz 
olsun kadınlar 
mutlu edilmiş ola
cak.

Bizim gibi ataerkil 
bir toplumun 
dünyasında kadının 
adı var mıydı 
acaba?

Hele hele dinsel 
doğmaların yarattığı 
erkek egemen
liğinin kadına ne 
kadar değer

verdiğini hiç 
düşündük mü?

Kutsal kitapların 
bazılarında kadının 
ikinci sınıf vatandaş 
olduğu vurgulan
mıyor mu? 
Herhangi bir anlaş
mazlık konusunda 
bir erkeğe karşılık 
iki kadının tanıklığı 
uygun görülmüyor 
mu?

Mirasta erkeğe iki 
pay kadına bir pay 
değil mi?

Çok eşlilikler her 
dönemde varlığını 
açık ya da gizli 
sürdürmemiş mi?

OsmanlI'da dinsel 
bayramlarda 
şehzadelere akınlar 
sırasında elde 
edilen 14-15 
yaşlarında kızlar 
armağan olarak ve 

rildiğini tarihi kay
naklardan öğreni 
yoruz.

Tanzimat döne 
mine kadar kadınlar 
köle olarak alınıp 
satılmıyor muydu? 
Cariyelik diye 
kadının aşağılandığı 
bir durum geçmişte 
yaşanmamış mı?

Osmanh'da 
erkeğin boş ol 
dediğinde boşan
mış sayılan, saçı 
uzun aklı kısa 
kadınlarımızı yok 
sayabilir miyiz? 
Büyük usta 
Nazım'ın dediği gibi 
"soframızdaki yeri 
öküzümüzden 
sonra gelen bizim 
kadınlarımız." 
Ulusal Kurtuluş 
Savaşı'nda kağnıya 
kendini koşan

cepheye mermiyi 
taşıyan yine bizim 
kadınlarımız.

Yani anamız, 
avradımız, yârimiz 
ve bizim kadın
larımız değil mi?

Son dönemde 
yaşanan kadına şid
det ve öldürme 
olayları alabildiğine 
artmış durumda. 
Devlet bile bu konu
da seyirci.

Bu gerçekleri yok 
sayıp kadınlar bizim 
anamız, kadınlar 
bizim bacımız ve 
kadınlar bizim 
canımız desek de 
bu yalan sözlere 
kim inanır.

Bunlar gönül 
almaktan öte ne 
ifade eder?

Şimdi 8 Martlarda 
çıkıp kadın hak
larından, kadınlar 
gününden söz edi 
yoruz hiç yüzümüz 
kızarmadan.

Ama kabahat 
bizim değil, kadın
ların.

Niçin Dünya 
kadınları gibi hak
larını arama yoluna 
gitmediler?

Ezilmişliklerini gün
deme getirip niçin 
bunun mücadelesi
ni vermediler?

Hak verilmez 
alınır, düşüncesini 
hayata neden 
geçirmediler?

Sadece erkeğinin 
ve kurulu düzenin 
verdikleriyle niçin 
yetindiler? 
Cumhuriyetin ilk 
yıllarında 
Atatürk'ün verdik
lerini bile koruya
mayan kadınların 
haklarını erkekler 
mi koruyacaktı? 
Kadınlarımız bu 
kadar mı çaresiz? 
Hâlâ binlerinden 
koruma bekliyorlar.

Dünya, kadınları 
bulundukları düz
eye gelebilmek, 
haklarını alabilmek 
için zorlu 
mücadelelerden 
geçtiler.

Büyük acılar 
yaşadılar.

Hakları gökten 
zembille indirilmedi. 
Kadın olmak kendi
ni ezdirmemekti.

Bu nedenle içinde 
yaşadığı düzende 

savaşmak zorun
daydı.

Bunu da yaptılar 
ve savaşı 
kazandılar.

Bu gün insan gibi 
yaşıyorlarsa bunu 
verdikleri mücade 
leye borçludurlar.

Türkiye ve diğer 
geri kalmış ülkel
erde hâlâ kadınlar 
gerçek anlamda 
haklarını elde ede
bilmiş değil.

Çünkü bu alanda 
gerekli savaşı ver
mediler ve haklarını 
da alamadılar.

Daha çok 8 Martlar 
geçer, bunun 
şarkısı söylenir. 
Fazlaca değişen bir 
şey olmaz.

Emek harcanarak, 
alın teri ve gözyaşı 
dökülerek elde 
edilen kazanımlar 
değerlidir.

Bir ülkede ne 
zaman kadın hak
larından söz 
edilmez, işte o 
zaman o ülkede 
kadınlar haklarını 
almış demektir.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

<4?

' jp ■ S*> -f /r ' U »l'-ır

i1 L İl*

Posfa Piyanist
Meşrubat SatenSaıvtalıje Giıjclirıne
Çerez NifahMcisası

İnternetten Canb İfapn
■ar» r»ı.Wk. Sahne - işıkgösterisi 

Servis ve ekipmanlar
“ ■ Sürpriz gösteriler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dünya Emekçi Kadınlar Gönü mesajları
8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle 
ilçemizdeki çeşitli 
sivil toplum kuru
luşları açıklamalar 
yaptılar.
Eğitim Sen Gemlik 
Temsilciliği, 8 Mart 
Dünya Emekçi 
Kadınlar günü 
nedeniyle yapılan 
yazılı basın açıkla
masında;
8 Mart’ın dünya 
kadınlarının hak 
arama günü olduğu
na belirtti.
Açıklamada şu 
görüşe yer verildi: 
“Ülkemizde, kadın 
cinayetlerinin yüzde 
1400, cinsel taciz ve 
tecavüzün yüzde 38, 
cinsel istismarın 
yüzde 53 oranında 
artışına yol açan 
kadın düşmanı poli
tikaların birinci 

elden sorumlusu 
erkek egemen yapı 
ve uyguladığı kadın 
düşmanı poli
tikalardır. Kadınların 
insanlık dışı yöntem
lerle, vahşice, toplu 
mun, devletin gözü 
önünde öldürülmesi 
ve artan kadına 
yönelik şiddetin fail
lerinin yargı eli ile 
tahrik adı altında 
indirimlerle serbest 
bırakması kadınları 
öldürenleri 
cesaretlendirmekte, 
kadın cinayetlerini 
körüklemektedir 
Kadınlar yaşamın 
her alanında ayrım
cılığa, baskıya şid
dete ve sömürüye 
maruz kalmakta ve 
bunun "kader" 
olarak kabul edilme
si gerektiği belir
tilmektedir.
Bütün bunların

yanında, sosyal 
devletin sorumlu
luğu olan ve toplum
sallaşması gereken 
ev işleri, çocuk, 
yaşlı ve hasta 
bakımı vb. sadece 
kadınların yapması 
gereken işler olarak 
hala dikte edilmekte
dir. Bir taraftan 

kadınlarımızın 
sosyal hakları kısıt
lanırken diğer 
taraftan işyerlerinde 
ücretsiz kreşlerin 
olmadığı koşullarda, 
kadınlara yapılan 
"en az üç çocuk 
doğurun" telkinleri 
kadınların sosyal 
rolünü ev-çocuk- 

yaşlı bakımı üçgeni 
olarak tanımlamak
tadır.”
Yazılı açıklamada 
Eğitim Sen in istek
leri de sıralandı, 8 
Mart’ın tatil olması 
iştendi.
Öte yandan, Türkiye 
Gençlik Birliği 
Gemlik İlçe örgütün
den de yapılan yazılı 
açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
“Değişen dünyamız
da sayamadığımız 
pek çok şey değişip 
ilerlerken 
değişmeyen tek şey, 
kadının yok sayılan 
insan haklarıdır. Son 
yıllarda 
ülkemizde, kadın 
cinayetleri büyük bir 
hızla artmaktadır. 
Cinsel taciz 
ve tecavüz olayları, 
gazete köşelerinden 
düşmemektedir. 
Bugün ülkemizde tır

manan işsizliğin, 
yoksulluğun, şid
detin yekunların 
sonucu olarak kadın 
erkek eşitliğinin 
sağlanamamasının 
sorumluluğu 1 
öncelikle yöneten
lerde ve onların geri
ci politikalanndadır. 
Gerici olanın, ileri 
olanı yaratması 
mümkün değildir. Bu 
yüzden ülkemizde 
kadına karşı yapılan 
sözlü ve fiziksel şid
detin en üşt düzeye 
çıktığı bugünlerde 
bizler; cumhuriyet 
devrimlerine sahip 
çıkarak ve onları 
daha ileriye taşı
yarak, hayatımızın 
her alanında 
yanımızda Olan 
emekçi 
kadınlarımızın yap
tıkları mücadelede 
tüm gücümüzle yan- 
larındayjz. ” <

Gemlik Körfez www.nemllkkorffezBazetesl.com

http://www.nemllkkorffezBazetesl.com


4 8 Mart 2013 Cuma

Gemlik KErfezl Sayfa 7



8 Mart 2013 Cuma Gemlik Karffez Sayfa 8

CELAL BAYAR 
ANADOLU LİSESİ :76 

KIRCILAR TİCARET 
MESLEK LİSESİ: 40

Bursa okullar 
arası Genç erkek
ler 2.küme basket
bol maçında 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi takımı, 
Bursa Kırcılar 
Ticaret Meslek 
Lisesi Takımını 76- 
40 yenerek, 
grubundaki ikinci 
maçında ilk gali
biyetini aldı. 
Müsabakaya hızlı 
başlayan Gemlik 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
basketbol takımı 
ilk periyotta Kasım 
Ahmet'in hızlı 
hücum sonrası 
bulduğu sayılarla 
15-4 öne geçti. 
Diğer periyotlarda 
da Kırcılar Ticaret 
Meslek Lisesi'nin 
farkı kapama 
çabaları sonuç 
vermeyince maçı 
da Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi farklı 
kazandı.
Maçta Kasım 
Ahmet Tokgöz 15

Sayı, Burak 
Bozkurt 9 sayı, 
Erdinç Gürkaş 8 
sayı, Süleyman 
Özay 15 sayı, 
Selim 8 sayı, 
Samet 2 sayı, 
Tunay 1 sayı 
Batuhan 1 sayı, 
Kadircan 2 sayı ve 
Harun 10 sayı ile 
oynadı.
Takımı çalıştıran 
Beden Eğitimi 
öğretmeni Dilek 
Sarcak galibiyet
ten mutluluk duy
duğunu söyledi. e 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Basketbol takımı 
üçüncü ve son 
maçını Milli 
Piyango Anadolu 
Lisesi ile 27 
Mart'ta Bursa 
Anadolu Lisesi 
Spor Salonunda 
oynayacak. 
Bu maçı kazan
maları halinde 
grubunu ikinci 
şırada tamam la- 
yarak bir üst tura 
çıkacaklar.

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel :
0 532 283 59 19

KİMUK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

5132394
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
GOLD STAR 

YEMEK SANAYİİNDE 
ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ 
ARANIYOR

0 533 653 77 55
KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

1^91
Armutlu’da elektrik ve 

tesisat işlerinde 
çalışacak elektrik ustası 

ve kalfa aranıyor

0 532 569 76 09

HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 
TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 

DÖRTYOL MEVKİİ 
KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 

MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90

E1EMAN
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
ÜNALTELEKOM 
0 530 607 35 85
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tTMIer de ücretli mi oluııor? Kira nergisine aman altta
Vatandaştan aldık
ları ücretlerle 
büyük tepki 
toplayan 
bankaların gözü 
şimdi de 
ATM'lerde...
Yapı Kredi Genel 
Müdürü Faik 
Açıkalın, aldıkları 
masraf kalemler
ine yenilerinin 
eklenebileceği 
sinyali vererek, 
"Her hizmetin 
bedeli var. İleride 
kendi bankanızın 
ATM'si de ücretli 
olabilir" dedi.
Yapı Kredi 
Bankası Genel 
Müdürü Faik 
Açıkahn, 
bankaların şeffaf, 
açık ve makul 
olduğu müddetçe 
maliyetlerini müş
terilerine yansıt
malarının son 
derece doğal 
olduğunu belirtti. 
Bankaların şu an 
aldıkları mas
raflara yenilerinin 
de eklenebile
ceğinin sinyalini 
veren Âçıkaiın, 
"Bankalar verdiği 
her hizmet için bir 
bedel ödüyor. 
Yapılan masrafın 
alınmaması da 
mümkündür. Ama 
siz benim 
babamın oğlu 
olmadığınıza göre 
benim o parayı 
sizden başka bir 
yerden kazanıyor 
olmam gerekir. 
Öbür türlü benim 
küçük 
hissedarımın veya 
mevduat 
sahibimin beni 
dava etmesi lazım. 
'Arkadaş nasıl

oluyor da sen 
benim hakkımla 
Ahmet'in ödemesi 
gereken masrafı 
sübvanse ediyor
sun' diye" dedi. 
Sorular üzerine 
önümüzdeki yıllar
da yüzdesel 
olarak masraf ve 
komisyonların 
toplam gelirler 
içindeki oranının 
bugünkü oranların 
üstüne çıkacağını 
ifade eden 
Açıkalın, "Kendi 
bankamızın 
ATM'sinden para 
çekerken masraf 
ödeyecek miyiz" 
sorusuna şu 
yanıtı verdi: "Bu 
soruya evet ya da 
hayır demek kolay 
değil. Şu an 
ödemiyorsunuz. 
Bundan 5 yıl 
sonra 10 yıl sonra 
eğer bankalara 
'Şu masrafınızı 
yapın ama süb
vanse edin' 
denirse maliyetleri 
yansıtmak zorun
da kalırız."

FAİZ DÜŞTÜ, 
DURUM DEĞİŞTİ 
Müşterinin aldığı 
hizmetin bir 
maliyeti olduğuna, 
bu maliyetleri yan
sıtma veya yansıt
mama konusunda 
bankalar arasında 

farklılıklar olduğu
na dikkat çeken 
Açıkalın şöyle 
devam etti: 
"Şubelerinizi 
yarım aça
mazsınız.
Tam şekilde, 
en iyi yerde aça
caksınız.
Açtığınızda belki 
diğer iş yerlerinin 
3 misli kira 
ödeyerek açacak
sınız. Üzerine 
resmi bayram, 
tatil v.s. tanımaya
caksınız. Çünkü 
müşteriniz 
ATM'den 7 gün 24 
saat hizmet almak 
isteyebilir. 
ATM'lerinizi gece 
3'te de olsa sabah 
7'de de olsa 
dolduracaksınız. 
Gece 2'de müş
teriniz çorbacıda 
kart verdiği zaman 
'Bankanız kapalı, 
kartınız çalışmıy
or' denmeyecek. 
ATM'ye sürekli 
para koymak 
zorundasınız.
Bütün bunların bir 
maliyeti var. Biz 
sizi alıştırmadık, 
devlet bizi yüksek 
faize ahştırmıştı. 
Son 10 yıldır 
böyle değil. 
Faizler düştü. 
Dolayısıyla bu 
işler normale dön
mek zorunda."

Geçen yıla ait 
gayrimenkul gelir
leri için beyan
nameler verilmeye 
başlandı.
Kirada olan gayri- 
menkulünüz varsa 
bu ayın 25'ine 
kadar bir kira gelir
leri beyannamesi 
doldurmanız 
gerekiyor.
Konut olarak yıllık 
geliri 3 bin, işyeri 
içinse 25 bin TL'yi 
geçmeyenler 
beyanname ver
meyecek.

KİRA GELİRİNİZİ 
HESAPLAYIN 
İlk iş 2012 yılında 
tahsil edilen tüm 
kira gelirlerini 
hesaplamak... 
Gayrimenkulde 
kira gelirlerinin 
vergilendirmesi iki 
yöntemde olabilir, 
gerçek usûl ve 
götürü usulü.
Her iki usûlde de 3 
bin TL'lik bölüm 
vergiden istisna 
tutulur.
Gerçek usûlde 
gayrimenkul için 
yapılan masraflar 
aydınlatma, bakım 
onarım gibi mas
raflar gider olarak 
gösterilir.
Götürü usulünde 
ise hiçbir gider 
gösterilmeden

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

yüzde 25 kesinti 
yapılarak kalan 
üzerinden bir 
vergilendirme 
yapılır.
Vatandaşlar bu iki 
tür yöntemden 
hangisinin kendi
leri için avantajlı 
olduğunu belirleye
cek ve bildirimde 
bulunacak.
KİRA GELİRİNİ AZ 
GÖSTERMEYİN 
Kira gelirlerini az 
gösterenler bek
lediğinden daha 
fazla vergi ödeye
bilir.
EVİ OLUP, 
KİRADA 
OTURANLAR 
DİKKAT 
İşte bu sebeple 
"beyanname 
doldurmama gerek 
yok" diye düşünü 
yorsanız yanılıyor
sunuz..
Emlak Danışmanı 
Hakan Erilkun;

"Kişi tek eve sahip 
ise ve kirada otu
ruyorsa, bir defa 
ödediği kira bedel
lerini gider olarak 
gösterebiliyor, İkin
cisi konut kredisi 
ile ev almışsa kredi 
faizlerini gider 
olarak gösterebil! 
yor, artı kiraya ve 
rerek elde ettiği 
konutun bakım 
onarım, aydınlat
ma, yönetim mas
rafları gibi bir 
takım kalemleri de 
gelirden 
düşebiliyor." 
Kira gelirleri 
beyannamesi 
vergi dairesine ya 
da bankalar 
aracılığıyla Gelir 
İdaresi 
Başkanlığı'na 
ödenecek. 
Beyanname ver
meyenlere çeşitli 
para cezaları uygu
lanacak.
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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 Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

_______ HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Ha at. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 eo 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 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

VAPUR-FERİROT
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 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

Gemlik KErfez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4517 

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)

BiıiııMi
VENÜSSİNEMASI
HÜKÜMET

KADIN: 11:30- 
14:00-16:15- 
18:30-20:30 

MUTLU AİLE
DEFTERİ: 14:15 

16:15-18:15-20:15
TAŞ MEKTEP: 

11:30-13:30

REZERVASYONS13 33 21



Gemlik Körfez

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.

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...

AKINCI 
SİTESİ

GEMLİK

Akıncı Sitesi; Size hayallerirflzin büyüklüğüne göre 
teraslardan bahçe katlarîna^adâr- her biri yüksek konforlu 
3 FARKLI TİPTE 3+1 DAİRE VE 5+1 DUBLEKS
DAİRE SEÇENEKLERİ SUNUYOR...

- www.aliberkerakinci.com
; ; Bursa Ofis
—^Altınşehir Mh. Ata Blv. No:5 Gizemler İş Mrk. .■ 

\ | \.jKat:3D;21 Nilüfer/Ş,URSA ; ,
■ ' \ .............•. y|TeLQ(224) 441 72 44 Çsm:0(533) 477 14 48

ali berker akıncı ’.Gemiikofis
an ucı r\cı ardi ıvı ■ *’Eşref p|NçER Mah. Asilhan No:47 Gemlik / BURSA 

mimarilK 1 Tel:0224 Ğ14 48 41 ■
■ tinfo@alibefkeraklncl.com • BURSA İLİ / GEMLİK İLÇESİ /

▼ YENİ MAHALLE / ÇUKURBAHÇE MEVKİİ

Hemen Arayın!B 0(224)

4417244

http://www.aliberkerakinci.com
mailto:tinfo@alibefkeraklncl.com


MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 

www.manastiremlakqemlik.com

Sebahattin DEMİR / Emlak Müşaviri

TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.
7vw^Jİan.com.tr/manaştiremlak

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK S I Y A S İ G A Z E T E S İ

9 Mart 2013 Cumartesi

Gemliksnor 
yarın Duacınar 
ile karşılaşacak
Süper Amatör ligde şampiyon
luğa oynayan Gemlikspor, 
yarın Duaçınarı ile ilçemiz sta 
dında saat 15.30 da karşılaşa
cak. Grup lideri İnegöl Yenice 
spor’un yenilmesi halinde 
Gemlikspor şampiyon olacak.

Cen in istifa paBrlığı sonuç ııenlI Millili
Gemlik Belediye 
si’nde görevden alı
nan Zabıta Müdür 
vekili Halit 
Seymen’in, yapılan 
pazarlıklar sonucu 
Sağlık İşleri Müdür 
vekilliğine getirildiği 
öğrenildi.
Geçtiğimiz Cuma 
günü Belediye’de 
kadrolaşma başlatan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın, Zabıta 
Müdürvekili Halit 
Seymen’i görevden

etmişti. Ancak, 
Çelik’in istifası 
işleme konmamıştı. 
Mehmet Çelik, 
isteklerinin yerine 
getirilmemesi duru
munda istifasını 
gerçekleştireceğini 
söyleyerek, 
Antalya’daki bir 
seminere katılmıştı. 
Çelik ile Yılmaz 
arasında istifa 
anlaşmazlığı, 
Belediyenin toplu 
sözleşme imzaladığı 
milliyetçi sendikanın

işyeri temsilcisi 
olan Halit Seymen’in, 
Sağlık İşleri 
Müdür vekilliğine 
getirmesiyle 
şimdilik son buldu. 
Çevre ve Sağlık 
Müdürü Ebru 
Kurt’un Çevre 
Müdürlüğüne 
getirildiği, Çelik’in ve 
yeni Sağlık 
Müdürvekili Halit 
Seymen’in de 
pazartesi günü 
görevlerine başlaya
cağı öğrenildi.

Ahmet Dural Meydam’nda bulunan 
Belediyeye ait CIUS Alışveriş Merke 
zi’nin kullanılan tek tuvaleti paralı kul
lanıma başladı. Haberi sayfa 4’de

Büyüyen Gemlik...
Hergün büyüyen ve gelişen ekonomisiyle

Gemlik kalıbına sığmıyor.
Büyüyoruz ama plansız, programsız..
Gemlik, 1970’li yıllarda bir tarım ve turizm 

kentiydi.
Kenti yönetenler, ilçenin sanayiye Açılma 

sına izin verdiler.
Önce Gemlik Gübre, ardından Borusan, 

Marmara Kimya, mermer fabrikaları geldi...
Bu fabrikalar kurulurken, kuruldukları yer

lerde sanayi planı yoktu.
Devletin kurduğu Gemlik Gübre yıllar 

sonra plana dahil edildi.
1980’li yılların sonunda ise, Gemlik liman 

cılığa yelken açtı. Devamı sayfa 4’de

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

Q «İUlit g twitter/gemlikblrey www.geın|lkWrey.conl

^Jsd: 022li 51li 1515

http://www.manastiremlakqemlik.com
J%25c4%25b0an.com.tr/mana%25c5%259ftiremlak
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İNSAN
Yürüyen, konuşan akılla donatılmış 

en şerefli yaratık nedir?
İnsan.
Tertemiz, lekesiz, günahsız olarak 

açar gözlerini insan.
Kötülük nedir, hile, hurda aldatma 

bilmez.
Tertemizdir insan.
“O, insandır” denildiğinde üstün 

nitelikleri belirtilir.
Tertemiz yaratılmış insanın egosu, 

kişinin en büyük düşmanıdır.
Kıskançlık, hırs, temah, içki, kumar, 

zina gibi kötü alışkanlıklarla değer, 
yitirir, toplumlar önünde aşağılanır, ■ 
dışlanır, lanetlenir.
İnsanlıktan çıkmıştır artık.
Benliğini değiştirmemiş bilincinde 

olan insan, kendine, ait olduğu 
topluluğa, tüm insanlık alemine 
yararlı olmak için çalışır, üretir, anıl
mak için eserler bırakır çeşitli hizmet 
alanlarında.
Ölümsüzleşirler bıraktığı eser ve 

hizmetler.
İyiliklerle anılırlar asırlar boyu tüm 

dünyada.
Egosuna esir olmuş, gaddar, kin

dar, milyonlarca insanın hayatına 
kıymışlarda hep lanetlenmişlerdir 
bugün bile.
İnsanlık özelliklerini yitirmiş “insan 

kasapları” nitelemesi ile anılmakta 
dünya var oldukça da öyle anılacak
lar.

Hitleri, Mussolini, Staline’yi iyilikle 
anan var mı?

İşgal edilmiş yurdumuzu düşman
dan kurtarmış, 600 yıllık bir impara
torluğun küllerinden modern Türkiye 
Cumhuriyetini kurmuş, mazlum mil
letlerin kurtuluş mücadelelerinin 
önderi olmuş aziz Atatürk tüm 
dünyanın takdir ettiği, insanlık tari
hinde ölümsüzleşen övünç kay
nağımız Atatürk’e tüm uluslar saygı 
duyuyor.

Daha dün Ürdün kralı Abdullah 
huzurunda gözyaşı döktü, yüreğinde 
ona duyduğu hayranlık, sevgi ve 
saygıdan ötürü.

Unutulmasın ki iyi iz bırakan ölüm
süzleşir.
Atamız da ölümsüzdü.
Sevgimiz, saygımız, duamız, iyi iz 

bırakanlara.
Yani, insan olanlara....

ABONE OLDUNUZ MU!
■ııııiJiıııııııııııuııiJiııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■
 Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
_ _ _ Hükümsüzdür. SUNA ALKAN

İş Sağlığı ve Güvenliği konulu toplantı 13 Mart 2013 günü yapılacak

CTSO flan bilgilendirme toplam
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası ve 
ISG Uygulamaları 
bilgilendirme toplan
tısı düzenleneceğini 
bildirildi.
İş dünyasını yakın
dan ilgilendirilen 
6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği

Kanunu 30 Haziran 
2012 tarihinde 
Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdiği 
belirtilerek, çalışma 
hayatı için birçok 
ilkleri ve yeniliği - 
öngören bu yasanın 
çalışma hayatının en 
önemli gündem 
maddesi olma özel
liğini koruduğu

belirtildi.
Gemlik Ticaret 
Odası Genel 
Sekreterliği’nden 
yapılan açıklamada: 
“Bu kapsamda, 
Odamızda 13 Mart 
2013 tarihinde saat 
14.oo 16. oo arasın
da, üye İş yerlerimizi 
yakından ilgilendi 
ren 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği

Kanunu ve ISG 
Uygulamalan konulu 
bir bilgilendirme 
toplantısı düzen
lenecektir.
Kontenjan sınırlı 
olduğundan, katıl
mak isteyen üyele 
rimizin odamıza ait- 
5131023 numaralı 
telefondan katılım
larını bildirmeleri 
gerekmektedir. ”

Gemlik Halk Eğitjp Müdürlüğü yine bir ilke imza attı

İli telli M Mii İlli lltf
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle, 
İpek Kozası El Ürün
leri Sergisi açıldı. 
CİUS AVM'de açılan 
sergiye, İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık ve protokol 
üyeleri ile davetliler 
katıldı.
Sergi, 8-9-10 Mart 
tarihine kadar 
ziyarete açık olacak. 
Sergide birbirinden 
güzel ipek kozası el 
ürünleri davetliler 
tarafından büyük 
beğeni topladı. 
Açılışta konuşan 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, Halk 
Eğitim Merkezi’nin 
çok farklı çalışmalar 
yaparak, ilçe 
halkının takdirini 
topladığını söyledi. 
Kursiyerlere çalış
maları nedeniyle 
teşekkür etti. 
Sergide kursiyer
lerin yaptığı yiye
cekler izleyiciler 
tarafından beğeni ile

çilerinin büyük 
beğenisini topladı

tüketilirken, ipek 
kozası ile yapılan

birbirinden değişik 
çalışmalar ise izleyi
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Zincirleme kazada can pazarı
Bursa'da zincir
leme kazada direk
siyonda sıkışan 
çöp kamyonu 
sürücüsü operas 
yonla kurtarıldı 
Alınan bilgiye 
göre, Sırameşeler 
Mahallesi 
Mudanya Caddesi 
Acemler Kavşağı 
yakınlarında mey
dana gelen zincir
leme trafik kazasın
da can pazarı 
yaşandı. Ali Cıbır 
idaresindeki 16 
CBT 13 plakalı 
araç, Ekrem 
Gözütok’un kul
landığı 16 J 8156 
plakalı araç, 
Osman Kasap 
yönetimindeki 16 
BFZ 79 plakalı araç, 
Kemal Özder’in kul
landığı 16 LY 159

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada biri 
ağır iki kişi yara
landı.
Ankara Caddesi 
üzerinde seyir 
halinde olan Tugay 
K. (21) yönetimin
deki 16Y3944 
plakalı motosiklet, 
benzinlikten yakıt 
aldıktan sonra ana 
yola çıkan İsmail T. 
(53) idaresindeki 
servis aracına yan
dan çarptı.
Midibüsün yan

3 hin 200 pakçı iacai sigara ele getiıilıli
İnegöl’de bir evde 3 
bin 200 paket 
kaçak sigara ele 
geçirildi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ile Asayiş 
Şube Müdürlüğü

EffiB ABONE ÖLDÜNÜZ W!
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılınItllll'll lu İİIIİIIİTMİ lllflill

plakalı araç ve 
Ramis Tunç’un 
idaresindeki 16 ER 
0888 plakalı 
belediye çöp kam 
yonu zincirleme 
kazaya karıştı. 
Kazada çöp kam 
yonunda sıkışan 
Ramis Tunç’un 
kurtarılması için 
ekipler seferber 
oldu. Bursa Sivil 
Savunma 

camına çarpan 
motosiklet 
sürücüsü camın 
kırılmasıyla 
kafasından ve 

Müdürlüğü’ne bağlı 
kurtarma ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı 
ekipler yaralı 
sürücü için sefer
ber oldu.
Yaklaşık 20 dakika 
süren operasyonla 
yaralı sürücü kur
tarıldı. Sedyeye 
bindiriliyen Ramis 

vücudunun çeşitli 
yerlerinden ağır 
yaralanırken, moto
sikletin arkasında 
bulunan Onur D.

Tunç’un acı çek
erken, mesai 
arkadaşları 
‘Ramis abi hur
dayız’ diyerek 
onu sakinleştir 
meye çalıştılar. 
Kazada Samet 
Kartal (42) ve 
Ayatullah Akyol 
(20) da hafif 
şekilde yaralandı. 
Kazaya belediye 
halk ekmek fab
rikası olan 
BESAŞ’a ait bir 
araç da karıştı. 
Kaza sebebiyle 
Bursa-İzmir 
karayolu bir süre
liğine trafiğe 
kapandı. Ekipler, 
kaza yerinde çalış
ma yaparken yolu 
da tek şerit olarak 
ulaşıma açtı.

(20) ise hafif yara
landı. Yaralı 
gençler, olay yerine 
gelen ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 
Motosiklet 
sürücüsü Tugay 
K.'nin sağlık duru
munun ciddiyetini 
koruduğu, arkadaşı 
Onur D.'nin ise 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor 

ekipleri, Yeni 
Mahalle'de 
bir eve baskın 
yaptı. Evdeki ara
mada 3 bin 200 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Olayla ilgili ev 
sahibi V.A. gözaltı
na alındı.

Poziine zımba girfli!

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir 
mobilya işçisinin 
gözüne döşeme 
zımbası saplandı. 
Mobilya Sanayi 
Sitesi'nde çalışan 
Melik Erdoğan'ın 
gözüne döşeme 
zımbası isabet etti. 
20 yaşındaki genç 
özel bir hastaneye 
kaldırıldı. Acil 
serviste yapılan ilk 
müdahalenin 
ardından yapılan 
göz muayenesinde 
sağ gözün ön kıs-

Bursa'da silahlı 
terör örgütü 
Hizbullah üyesi 
olduğu iddiasıyla 
3 aydır takip 
edilen zanlı, İnegöl 
Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından 
kıskıvrak yakala
narak tutuklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre Huzur 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 34 
yaşındaki 
Ayetullah A., 
birkaç yıl önce 
İnegöl'den 
Gemlikfe taşındı. 
Yapılan tahkikatlar 
sonucunda, 
"silahlı terör 
örgütüne yardım 
ve yataklık" yap
tığı belirlenen 
şahıs hakkında 
savcılıkça yakala
ma kararı çıkarıldı. 
Bir süre önce 
Yalova'ya bağlı

mında yırtılma 
tespit edildi. Hasta 
bunun üzerine 
ameliyata 
alınırken, yaklaşık 
bir saat süren 
operasyonla 
gözün içine batan 
döşeme zımbası 
çıkarıldı. 20 yaşın
daki Erdoğan, 
vakit kaybedilme
den müdahale 
edildiğini ve kör 
olmaktan kurtul
duğu için şükret
tiğini ifade etti.

Çınarcık'a taşınan 
Ayetullah A.'nın 
İnegöl'e geleceği 
bilgisine ulaşan 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele bürosu 
ekipleri harekete 
geçti. Dün İnegöl'e 
gelmek üzere 
şehirler arası oto
büse binen zanlı, 
araçtan iner inmez 
gözaltına alındı. 
Sabah saatlerinde 
yakalanan şahıs, 
öğle saatlerinde 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönder
ildi. Hizbullah 
üyesi olduğu öne 
sürülen Ayetullah 
A.'nın daha önce 
Bitlis'te resmi 
kurumda kasti 
olarak yangın 
çıkarma olayına 
karıştığı da iddia 
edildi.
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Güne Bakış KBIIİİPMİIİİIIIIIİMİIİI
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyüyen Gemlik...
GEMPORT’un Belediye ortaklığı ile kurul 

ması deniz taşımacılığının ve limancılığın 
miladı oldu.

Orta Anadolu’ya gidecek yükler Gemlik 
limanlarından gelmeye başladı.

Bu iş rekabeti getirince ardından, 
Borusan Liman İşletmeciliği, Roda ve 
Gemlik Gübre’de limancılığa başladı.

Limancılık, lojistik sektörünü geliştirdi, 
Bursa Serbest Bölgesi Gemlik’te açıldı.

Tüm bunlar limanların yakın çevresinin 
depo ve antrepo olmasına yol açtı.

Gelişen sanayi ve limancılık sektörü nüfu 
su da patlattı.

Gemlik’ten çıkıp, Tersane rampasını aşıp, 
Engürücük Köyü’ne doğru yol aldığınızda, 
her yerin depolama tesisi ve TIR parklarıy
la dolduğunu görürsünüz.

Engürücük Köyü’nü geçip Kurtul’a doğru 
yöneldiğinizde ise, kereste depolarıyla 
karşılaşırsınız.

Tüm bu alanlar ve sanayi kuruluşlarının 
bulunduğu yörenin planları yoktur.

Her yer vahşice yağmalanmış ama plan
ları hala yapılmış değildir.

İşte Gemlik böyle büyüyor.
Böyle plansız gelişiyor.
Depo, antrepo, TIR parkı, kereste deposu, 

küçük sanayi kuruluşları, lojistik işletmeler 
hepsi yıllardır ticari faaliyetlerini sürdürü 
yoriar.

Ama kaçak çalışmak zorunda kalıyorlar.
Neden?
Nedeni ileriyi göremeyen yöneticiler 

yüzünden...
Limancılık faaliyeti başlamadan, Serbest 

Bölge Gemlik’e gelmeden, bu bölgelerin 
planları yapılmış olsaydı, bugünkü çirkin 
manzara ile karşılaşılmazdı.

İki yıl önce yapılan Serbest Bölge civarı 
imar planları, belediyenin yeni yönetimince 
beğenilmedi.

Planlarda yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı.
Ama boş çıktı.
Amaçları planları kendi kafalarına göre 

yaptırmaktı.
Aynı şey Kuzey planlarında da yaşandı.
Tam 2 yıl planlar geri itildi.
Paralan ödenen planlar, şimdi yeniden 

çizdiriliyor..
Belediye neden bu kadar önemseniyor 

dersiniz. İşte bundan... Plan önemli!
Oysa yapılan planlarda kusur varsa bun

lar giderilebilirdi.
Ama tümüne hakim olmak ve kendi istek

leri gibi plan yaptırmak sevdasının altında 
yatan ne? ■ S

Gemlikliler olaya büyük bakmalılar.
Gemlik büyüyor#:
Artık deniz uçağımız da var.
İstanbul’a gidiş 15 dakikaya inecek.
Parası olan uçakla gidip gelecek.
Uçaklar eskiymiş olsun.
Denize uçak indi.
Yenilik geldi.
Biz yaptık sevdası sürüyor.
Oysa hava ulaşımında Türkiye bir yerlere 

geldi.
Gelemeyen tek yer Bursa..
Bırakın da artık gelsin.
Uçak da gelsin, hızlı tren de...
Ama önce planlarını bitirin bu kentin...
Nüfusunu daha da büyütmeye çalışma 

yın. Yoksa nefes bile alamayacağız yarın.

Afet Haftası 
nedeniyle, okullarda 
sürdürülen Yangın 
ve Deprem 
Taktbikatları 
sürdürülüyor.
6 Mart 2013 
Çarşamba günü 
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu’nda 
başlayan yangın ve 
deprem tatbikatını 
başarı ile sonuç
landıran Gemlik 
Mahalli Afet

tnıellllBlemralfcalıııaliıaiBMlMrt
Genel Merkezi 
Ankara’da olan 
Umut Damlası 
Engelliler 
Derneği’nin Bursa 
ve ilçelerinde 
başlatığı 
“Engellilerle Sabah 
Kahvaltısı” 
Gemlik’te de 
yapılacak.

AVM’de tuvalet uaralı oldu
Ahmet Dural 
Meydam’nda 
bulunan 
Belediyeye ait 
CİUS Alışveriş 
Merkezi’nin kul
lanılan tek tuvaleti 
paralı kullanıma 
başladı.
Gemlik 
Belediyesi’nin eski 
Minibüs Garaji ve 
Balık Satış 
Mağazalarının 
bitişiğindeki 
tuvaletleri yıktır
ması üzerine, 
AVM’deki esnaf ve 
AVM’ye gelenlerin 
kullanımına açık 
olan tuvaletler bu 
kez çevreden 
gelen esnaflar 
tarafından da kul
lanılması üzerine, 
AVM yönetimi 
aldığı kararla 
dışarıdan gelenlere 
tuvaleti ücretli kul
landırmaya 
başladı.

Gönüllüleri (MAG) 7 
Mart 2013 Perşembe 
günü ise Endüstri 
Meslek Lisesinde 
aynı tatbikatı yap
tılar.
Tatbikat sorumlu
luğunu Baki Selim 
Silahtaroğlu’nun 
üstlendiği uygulama 
da yaralı kurtarma, 
deprem tahliyesi 
gibi tatbikatlar yap
tırıldı.
Okul öğretmen ve

Umut Damlası 
Engelliler Derneği 
Genel Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Ömür İriş, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada Bursa 
ilçelerinde 15 
günde bir engelli 
ve aileleriyle 
biraraya gelerek

AVM yönetici
lerinden aldığımız 
bilgilere göre, 
AVM’de işyerleri 
bulunan esnafın 
ücretsiz olarak 
kartla tuvaletten 
yararlanacağı, 
diğer kullanıcıların 
50 kuruş 
karşılığında 
ihtiyaçlarını 
giderebilecekleri 
kararını aldıklarını 
bildirdi.
Toplanan paranın 
yarısının her ay bir 

öğrencilerinin MAG 
sorumlularının tali
matlarına uyması 
sonucu başarılı 
sonuçlar elde edildi. 
Dün ise, Sevgi 
Bahçesi 
Rehabilitasyon 
Merkezi’nde afet 
bilinci Eğitmeni 
Mehmet Gür, ür 
başkanlığında Akif 
Okumuş ve Baki 
Silahtaroğlu tarafın
dan deprem tahliye

sabah kahvaltısı 
yapacaklarını, 
böylece engelilere 
ve ailelerinin 
morallerinin yük
seltileceğini söyle
di.

DİLEK AİLE 
ÇAY BAHÇESİNDE 
KAHVALTI 

si tabikatı gerçek
leştirildi.
MAG yönetmenleri, 
bir deprem sırasın
da nelere dikkat 
edileceğini, konut
larda ve işyerlerinde 
tahliyelerden sonra 
elektriklerin ve 
doğalgazın kapatıl
ması ve tahliyeden 
sonra sayım yapıl
ması gerektiğini 
hatırlattılar.

Ömür, 10 Mart 
pazar günü Gemlik 
Dilek Aile Çay 
Bahçesi’nde saat 
9.oo ile 12.oo 
arasında Gemlikli 
engelliler ve yakın
larını konuk ede
ceklerini ve birlikte 
kahvaltı edecek
lerini söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan ÎZGİ

Atatürk'ü 
tanıdığımdan beri 
ona karşı büyük bir 
saygı ve hayranlık 
duydum. 
Kitaplardan onun 
yaptıklarını okuyup 
öğrenmeye 
çalıştım. Onu 
tanıdıkça hayran
lığım daha da artı. 
Söylev'i defalarca 
okudum. Ulusal 
Kurtuluş Savaşı'm 
konu alan kitapların 
birçoğunu alıp 
okuma gereği duy
dum. Modern 
Türkiye'nin 
doğuşunu anlatan 
yerli ve 
yabancıların 
yazdığı eserleri de 
okumaktan geri 
durmadım.

Yaptığı devrimler!

ATATÜRK SEVGİSİ
öğrendikçe onun 
ne büyük insan 
olduğunu daha iyi 
kavradım.

Bazen düşünüyo
rum da bu ülkede 
O'na karşı girişilen 
karalama kampan 
yaları, heykellerini 
kırma ve boyama 
gibi çirkinlikler 
insanın kanını don
duruyor. İnsanın 
sorası geliyor: " 
Atatürk size hangi 
kötülüğü yaptı?" 
Bunca iyiliklerine 
karşılık bu kötü 
davranış niye?

Geçen günlerde 
medyada bir 
habere tanık 
oldum. Amerika'nın 
yeni dışişleri 
Bakanı John Kerry 
Ankara'ya geliyor.

Ziyaretinin ikinci 
gününü Atatürk'e 
ayırıyor.
Anıtkabir'i ziyaret 

eden Kerry 
Atatürk'ün mozole
sine çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulunuyor ve Özel 
deftere şunları 
yazıyor: "Türk 
halkına ve bu 
büyük lidere 
Amerikan halkının 
bir temsilcisi olarak 
saygılarımı sun
maktan onur ve 
gurur duyuyorum." 
diyor.

5 Mart Salı günü 
ülkemizi ziyaret 
eden Ürdün Kralı 
Abdullah, 
Anıtkabir'de 
gözyaşlarını 
tutamıyor. Atatürk'e 

duyulan saygı ve 
hayranlık bizim için 
de büyük bir gurur 
kaynağı değil mi?
Atatürk'ün büyük

lüğünü bütün 
Dünya biliyor; ama 
bizim muhteremler 
ne hikmetse bu 
gerçeği bir türlü 
kabul etmek 
istemiyorlar. 
Kerameti kendin
den menkul bin
lerinin elini öpüp 
dizlerinin dibine 
oturmayı marifet 
sanıyorlar. 
Atatürk'ün adını 
ağızlarına alamıyor
lar. Ne büyük çeliş
ki değil mi?
Atatürk, aramız

dan 75 yıl önce 
ayrıldı. Buna karşın 
onu ne Türk halkı 
ne de Dünya unut
tu! Böylesine 
büyük ve saygın 
liderden Dünya'da 
kaç örnek göstere
bilirsiniz?
ABD'nin ünlü der

gisi TİME 90'ıncı 
yılını kutluyor.

Bu nedenle son 
sayısında en iyi 90 
dergi kapağı seçimi 

yapılıyor.
İlk sıraya 24 Mart 

1923'te Atatürk'le 
ilgili kapak yer
leşiyor ve onun için 
şu sözler yer alıyor: 
"O Türkiye'yi 
özgürlüğüne kavuş
turdu. Halkını 
bataktan kurtardı. 
Modern Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
kurucu babasıdır. 
Laik reformları ve 
otoriter çizgisi on 
yıllar boyunca 
Ortadoğu'da yankı 
uyandıracak bir 
efsane bıraktı."

Dünyanın akışını 
değiştiren ve 
imkânsızı başaran 
bu büyük insanı 
dünya unutmuyor; 
ama biz unutuyor 
ve unutturmaya 
çalışıyoruz. Elbette 
bu çok kolay 
olmayacak. 
Geçmişini, tarihini 
bilmeyen toplumlar 
uzun süre ayakta 
kalamazlar.
Varlığımızı 
sürdürmek istiyor
sak bizi biz yapan 
değerlere sahip çık
mak zorundayız.

Dünya ülkeleri 
Türkiye'yi hangi 
isimlerle anıyor 
biliyor musunuz? 
Öncelikle iki isim. 
Bunlardan önde 
geleni Atatürk 
diğeri de Nazım 
Hikmet.

Bizim yüzümüzü 
ağartan, bizi gurur
landıran bu iki isim, 
ister sevin ister 
sayın bu bir gerçek. 
Bugün Türkiye 
Cumhuriyeti'nden 
söz ediyorsak, bu 
ülkede özgür, mutlu 
yaşıyorsak ve bu 
ülkede yönetim 
mevkilerinde görev 
yapıyorsak bütün 
bunları büyük 
önder Atatürk'e 
borçlu olduğumuzu 
asla unutmamalıyız.

Celal Bayar yakın 
arkadaşı için ne 
diyor: "Atatürk'üm 
seni sevmek milli 
bir ibadettir."

Bu söze yürekten 
katılıyorum.

Ey büyük Atam, 
gerçekten seni 
sevmek milli bir 
ibadetmiş.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

DUGUN SALONU

GEMLİK KORFEZl’NIN DENİZLE M
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V Mfc

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F T1T
EN GÜZEL ANLARINIZI £ M 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. M
Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten CanhThym 
gf- Sahne - Işıkyösferisi

Servis ve ekipmanlar 
■ Sürpriz gösteriler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Endüstri
Meslek Lisesi 

Öğrencilerine Talep 
Artıyor

Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Özel 
sektör gönüllüleri 
derneği arasında 
imzalanan protokol 
ile hayata geçirilen 
Meslek Lisesi 
Koçları Projesinin 
2. Ayağı Gemlik 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi ile 
Borusan 
Mannesman 
tarafından uygu
lanacak.
Proje 06/03/2013 
Çarşamba günü 
yapılan mülakatla 
başlatıldı.

Proje kapsamında 
öğrencilerin 
Borusan 
Mannesman'ın 
desteğiyle sosyal 
ve kültürel olarak 
hayata hazırlan
ması ve devamında 
işletme ortamında 
verilecek teknik 
eğitimle iş hayatına 
uyum sağlamaları 
hedefleniyor.
Proje ilk olarak 
Borçelik AŞ ile 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
arasında 
başlatılmışdı

İlil KÖRFEZ SİTESİNDE
jjjjijT KİRALIK DAİRE
= TEL: 0532 583 53 78

KİRALIK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

51323 94
E 1 E MAN

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

GOLD STAR 
YEMEK SANAYİİNDE 

ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ 

GIDA MÜHENDİSİ 
ARANIYOR

Ö 533 653 77 55

KAŞ«M ACKLCMCK 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

MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARL11297 M2 İNŞAATA 

HAZIR ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Müracaat Tel :

O 532 283 59 19

KİBALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

Armutlu’da elektrik ve 
tesisat işlerinde 

çalışacak elektrik ustası 
ve kalfa aranıyor

0532 56976 09

ELEMAN
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
ÜNALTELEKOM 
0 530 607 35 85
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Sülırii Şenol Oriaolıuluöğrencilerinin salonlotlıolıııaleri
Grubunda ilk maçı
na çıkan Şükrü 
Şenol Ortaokulu 
öğrencileri maçı 
farklı kazandı. 
Grup maçında 
Şükrü Şenol 
Ortaokulu öğrenci
leri Yıldız Futsai 
Takımı Bursa 
Osmangazi Reşit 
Paşa Ortaokulunu 
18-1 mağlup etti. . 
Grubunda ikinci 
maçına çıkan Şükrü 
Şenol Ortaokulu 
öğrencileri maçı 
yine farklı kazandı.

Grup maçında oku
lun Yıldız Futsai 
Takımı Bursa 
Osmangazi Mehmet 
Akif Ersoy Ortaoku 
lunu 6-2 mağlup 
etmeyi başardı. 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
“Öğrencilerimizi ve 
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerimiz 
Deniz KORKMAZ, 
Ayhan BOĞUŞ ve 
Erkan HOZANLI'yı 
kutlar, grupta 
başarılar dileriz.” 
dedi.

Şükrü Şenol 
Ortaokulu Futsai 
Takımı şu isimler
den oluşuyor 
1-Bekir CIVA 
2-Murat Can 
AYDOĞAN 
3- Mert can 
GENÇOĞLU 
4-Halit KONAK 
5-Murat Beybars 
KAHYA
6-Nedim BÜYÜT 
7-Faik SARI 
8-Levent SERT 
9-Erol ÖKSÜZ 
10-Süheyl ÇİRÇİR

Bursaspor taraftarından tepki
Bursasporlu 
taraftarlar, takım
larının 10 Mart 
Pazar günü 
deplasmanda 
Fenerbahçe ile 
yapacağı maç için 
kendilerine ayrılan 
tribün biletlerinin 
maç günü 
Şükrü Saraçoğlu 
Stadı gişelerinden 
satılması kararına 
tepki gösterdi. 
Taraftarlar oluştur
dukları internet

sitelerinde, 
Fenerbahçe ve 
Bursaspor kulüp
lerine çağrıda bulu
narak kendileri için 
ayrılan tribünün 
biletlerinin 
Bursa'da satıl
masını talep etti. 
Taraftarlar, pazar 
günü yapılacak 
maçta takımlarını 
desteklemek 
amacıyla kendiler
ine ayrılan bölümü 
tamamen doldura

caklarını belirttiler 
te yaendan, 
Bursaspor, Atatürk 
Stadı'nda yaptığı 
antrenmanla 
Fenerbahçe maçı 
hazırlıklarını 
sürdürdü. Yeşil- 
beyazlılarda 
sakatlıkları bulunan 
Pinto ve Basser'in 
yanı sıra Serdar 
Aziz ve Ferhat 
Kiraz da sakatlıkları 
gerekçesiyle antren 
mana katılmadı.

Bursa'da "Kitap Fuarı" Başlıyor
Bursa Kitap Fuarı, 
"Kitap Bahan" slo
ganıyla 9-17 Mart 
2013 tarihleri 
arasında, Bursa 
Uluslararası Fuar 
ve Kongre 
Merkezi'nde 11. kez 
düzenlenecek. 
TÜYAP'tan yapılan 
açıklamada, Bursa 
Fuarcılık A.Ş'nin 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliğiyle 9 
Martta açacağı ve 
bu yılkı teması 
"Kitap Baharı" 
olarak belirlenen 
fuara, 270 yayınevi 
ve sivil toplum 
kuruluşu katılacak. 
Dokuz gün 
süresince 70 kültür 
etkinliği ve imza 
gününde 600 yazar, 
okurlarıyla bir 
araya gelecek.

Fuar kapsamında 
düzenlenecek etkin
liklere Gülten 
Dayıoğlu, llber 
Ortaylı, Üstün 
Dökmen, Ayşe 
Kulin, Can Dündar, 
Yekta Kopan, Ece

Temelkuran, İpek 
Ongun, Enver 
Aysever, Canan 
Tan, Ahmet Ümit, 
Cemil Kavukçu, 
Necdet Neydim gibi 
birçok şair, yazar 
ve bilim insanı

katılacak.
TÜYAP tarafından, 
Güney Özkılınç ve 
Deniz Dalkılınç'ın 
koordinatör
lüğünde, Bursa'nın 
tarihine ve 
kültürüne değer 
katmış, 
Bursa'da iz bırak

mış kadınların 
fotoğraflarından 
oluşan "Bursa'nın 
Kadın Yüzü" 
Fotoğraf sergisi 
düzenlenecek. 
Fuarın diğer bir 
sergisi Faruk 
Akbaş'ın 8 yıl 
boyunca 
Anadolu'nun farklı 
coğrafyalarında 
çektiği "Anlar ve 
İzler" başlıklı 
Fotoğraf sergisi 
olacak. Akbaş'ın 
Anadolu'nun tarihi,

doğal ve kültürel 
değerlerini anlattığı 
Fotoğraf sergisi 
fuar boyunca

ziyaret edilebilir. 
Fuar, 17 Marta 
kadar ziyaret. 
edilebilecek.
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Cipli plaka hiz[gözetlemeyecek
Dünya Enerji 
Konseyi Türk Milli 
Komitesi, doğal- 
gazın temel bir 
ihtiyaç olmasın
dan hareketle fiy
atı üzerindeki 
yüzde 18’lik 
KDV’nin yüzde 1'e 
düşürülmesi, 
ÖTV'nin kaldırıl
ması, ÖTV'den 
KDV alınmasınına 
son verilmesi 
istendi.
Dünya Enerji 
Konseyi Türk Milli 
Komitesi, doğal- 
gazın temel bir 
ihtiyaç olmasın
dan hareketle fiy
atı üzerindeki 
yüzde 18'lik 
KDV’nin yüzde 1'e 
düşürülmesi, 
ÖTV'nin kaldırıl
ması ve ÖTV’den 
de KDV alınması 
uygulamasına son 
verilmesi gerek
tiğini savundu. 
Dünya Enerji 
Konseyi Türk Milli 
Komitesi tarafın
dan hazırlanan 
Enerji Raporu 
2012’den derlediği* 
bilgilere göre, 
Türkiye'nin ihtiyaç 
duyduğu petrol ve 
doğalgazın önce
likle öz kaynaklar
dan sağlanması 
ve dışa bağım
lılığın azaltılması 
ancak yerli üre
timin tüketimi 
karşılama oranının 
artırılmasıyla 
mümkün olacak. 
Raporda, yerli 
üretimin tüketimi 
karşılama oranının 
arttırılması için 
karaların yanında 
derin deniz alan
larında da petrol

arama faaliyet
lerinin artırması 
gerektiği belirtil
erek, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'na arz 
güvenliğinin 
sağlanması için 
gerekli önlemleri 
alması ve kriz 
durumları için 
uygulanabilir acil 
eylem planlarını 
hazırlaması öne 
risinde bulunuldu. 
Mısır ve İsrail'e ait 
deniz alanlarında
ki doğalgaz rez
ervlerinin Doğu 
Akdeniz'in önemi
ni artırdığı 
vurgulanan 
raporda, şu 
ifadelere yer veril
di:
"İsrail-Güney 
Kıbrıs-Lübnan ve 
Mısır eksenli pay
laşım anlaş
malarında 
Türkiye'nin seyirci 
değil aktör olması 
için Kuzey Kıbrıs 
Türk 
Cumhuriyeti'nin 
statüsünün ulus
lararası alanda 
belirlenmesi ve bu 
gücün kullanıl
ması gerekmekte. 
Bu durumda, 
TPAO'nun kamu 
adına faaliyet 
etmesi ve stratejik 
önemi bir kez 
daha ortaya çık

mıştır... TPAO’nun 
mevcut yurtdışı 
ortak arama ve 
üretim yatırım
larını arttırmak 
üzere gerekli 
siyasi, ekonomik 
destek verilmeli." 
BOTAŞ yeni 
doğalgaz alım 
sözleşmeleri 
yapabilmeli- 
lleri yıllarda 
doğalgaz tüketi
minin daha da 
artacağı tahmin
leri üzerine 
Türkiye'nin mev
cut doğalgaz 
şebeke 
altyapısının 
geliştirilmesi, 
BOTAŞ'ın 
güçlendirilmesi ile 
yeni doğalgaz 
alım sözleşmeleri 
yapabilmesinin 
gerekli olduğu 
belirtilen raporda, 
"Doğalgaz 
Piyasası 
Kanunu'nda 
BOTAŞ'ın ithalat
taki payının yüzde 
20'ye 
düşürülmesini 
öngören hük
münün uygulana
maz olduğu 
ortaya çıkmış 
olup, kanunun 
bazı hükümlerinin 
yeniden düzenlen
mesi gerekmekte" 
ifadelerine yer 
verildi.

Türkiye'deki 17 
milyonu aşkın 
araca takılacak 
çipli plaka ve cam 
etiketleri özel hay
atı ihlal etmeyecek. 
Çip ve etiketlerin, 
uydu bağlantısı ve 
GPS bilgisi gibi 
takip özelliği 
olmayacak; sadece 
plaka bilgisi tespit 
edilecek.
Her yıl Türkiye'de 
ortalama 4 bin 
kişinin ölümüne, 
yaklaşık 20 milyar 
liralık maddi kayba 
neden olan trafik 
kazalarını son- 
landırmaya yönelik 
teknoloji destekli 
trafik önlemlerini 
artırmak için çalış
ma başlatıldı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü yetk
ililerinden alınan 
bilgiye göre, bu 
kapsamda 
Elektronik Araç 
Kimliklendirme 
Sistemi Projesi 
hazırlanırken, bu 
sistemin trafiğin 
etkin şekilde 
yönetilmesi ve 
denetlenmesinde 
kolaylık sağlaya
cağı, trafik ihlal
lerinin ortadan 
kaldırılmasında 
önemli rol oynaya
cağı belirtiliyor. 
"Elektronik Araç 
Kimliklendirme

K fiŞ€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)5139683 Fax: (0.224) 513 35 95

Sistemi", araçların 
çipli plaka ve cam 
etiketleriyle takip 
edileceği ve bu 
şekilde özel hay
atın ihlaline neden 
olacağı gerekçe
siyle eleştirilirken, 
emniyet yetkilileri 
sistemin uydu 
bağlantılı takip 
özelliğinin 
olmadığını bildirdi. 
Hızlı Geçiş Siste 
mi'yle (HGS) aynı 
özelliklere sahip 
olan bu sistemle, 
yayın yapmayan 
çiplerin kullanıl
ması planlanıyor. 
Kameralı sistem
lere göre, daha 
ekonomik olan sis
temde, yasal 
sürecin tamamlan
masının ardından 
tüm araçlara çipli 
plaka ve cam 
etiketleri takılacak. 
Araçlara takılacak 
çip ve etiketlerin, 
uydu bağlantısı ve 
konumlama (GPS) 
bilgisi gibi takip 

özelliği olmayacak, 
bu sistemle sadece 
plaka bilgisi tespit 
edilebilecek.
Araçlardaki 
çip ve etiketi 
okuma sistem
leriyse trafik 
kazalarının yoğun 
olarak meydana 
geldiği ve trafik 
ihlallerinin en çok 
yapıldığı güzergah 
ve noktalara kuru
lacak. Sadece 
trafik denetim
lerinde kullanıl
ması öngörülen bu 
sistemin, sahte 
veya çalıntı plakalı 
araç kullanımının 
engellenerek suç 
işlenmesinde cay
dırıcı olması, ikiz 
plaka kullanımıyla 
edinilen haksız 
kazancın önlen
mesi başta olmak 
üzere birçok konu
da kamu ve trafik 
güvenliğiyle 
ekonomiye katkı 
sağlanması 
amaçlanıyor.

G 
E 
M 
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K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)n Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

n DAĞITICILAR

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

H 
B 
E 
R 
i i

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

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

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

Akcan Petrol -in ra
MAR-PET ^3 ;o 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
OEILİK'İN İLK OÛMLÛK 1İYASİ «AIIT1İİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4518 
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)

IENIİISİMM
VENÜS SİMİ 

HÜKÜMET
KADIN: 11:30- 
14:00-16:15- 
18:30-20:30 

MUTLU AİLE
DEFTERİ: 14:15 

16:15-18:15-20:15
TAŞ MEKTEP: 
11:30-13:30

REZERVASYON 513Î321
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ŞİMDİ DEPREME DAYANIKLI KONUT ALMANIN TAM ZAMANI... 

EMNİYETİNİZ & KONFORUNUZ İÇİN HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK...

Statik Proje, İnşaat Mühendisi 
Yıldırım AKINCI tarafından yapılmıştır.

Gemlik’te markalı' konüt projelerinin ilki olan Akıncı Sitesi, 1. etap 
yatırımıyla,ilçemize; çevre düzenlemesi, yeşil alanı, otoparkı ve daha 
bir çöklyefiŞblfe* de'ylni bir yüz, yeni bir anlayış kazandırıyor...

Aklhcf Sitesi, Size hayallejnizl^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

jTektıp(224) 441 72 44 Gşjn:0(533) 477 14 48

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

Cumhuriyet

?Qr haniye Y«nlMh 
Mh

Kayhan Mh Gemlik w’ss

Mı8

Dr Zıya
KayaMh 

nm Hııar Mh.

E23 Um

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

Hemen Arayın!B 0(224)

44 172 44

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


GEMUKSPÖR SON MflCIHI 1GÖUEIİDEII BİTİRDİ
Dün oynanan maçlarla Süper Amatör Küme'de maçlar ta 
mamlanırken, Gemlik spor evinde oyna dığı maçta Duaçı 
narıspor'u 7-1 yenerek B grubunu lider bitirdi. Gemlikspor 
rakibini 7-1 gibi farklı bir sonuçla yenerek play off maçları
na B grubu lideri olarak girdi. Gemlikspor’un gollerini Arif, 
Semih, Giray, Selahattin, Barış, Oğuz ve Murat kaydetti. 
Sahada 9 kişi kalan Duaçınaspor tamamen oyundan 
düşünce peş peşe gelen gollerle karşılaşma 7-1 sona erdi. 
Kırmızı beyazlılar galibiyeti maç sonunda taraftarlarıyla bir
likte kutladılar. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 10’da

11 Mart 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Türk Sanat 
Müziği konseri 

ilgi gördü
Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği’nin bahar kon
seri büyük ilgi ile izlendi. 7’de

Belediye Iskelesi’nden atlayıp intihar ettiği sanılıyor İMİM
Cumartesi günü sabahı saat 
O8.oo sıralarında İskele yönüne 
gelmekte olan balıkçı teknesin
deki balıkçılar, deniz içinde 
yüzen bir erkek cesediyle 
karşılaştılar.
Durumun emniyet güçlerine bil 
dirilmesi üzerine, bir tekne ile 
iskele üzerine çıkarılan cesedin 
Rıfat Karataş adlı Bursah bir

vatandaşa ait olduğu sap
tanırken, Karataş’ın ceketinin 
ise iskenin uç kısmında bulun
duğu bildirildi. Karataş’ın 
iskelede atlayarak intihar 
etmiş olabileceği sanılıyor. 
Bursa Adli Tıp’a kaldırılan 
Rıfat Karataş’ın ölüm nedeni 
otopsiden sonra belli olacağı 
öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

MHP Milletvekilleri Sinan 
Oğan ve Necati Özensoy Gem 
lik'e gelerek bir dizi ziyaretler 
gerçekleştirirken, İl Başkanı 
Haşan Toktaş, 23 Mart Bursa

mitinginde hedeflerinin 100 
bin kişi ile buluşma olduğunu 
ve bu mitinge mevcut gidişat
tan şikâyetçi herkesimi davet 
ettiklerini söyledi. Haberi 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Çiçekler arasında....
Baharın geldiğini dün iyice anladım.
Bahçemdeki çiçekler o kadar çoşkulu ki..
Renklerin cümbüşünü çiçeklerde görmek 

mümkün bu günlerde...
Soğuk kış günlerinde toprak altında 

baharı sakin sakin bekleyen lale ve sümbül 
soğanları, kendini doğaya terk etmiş.

Pembesi, beyazı, moru, mavisi ile en güzel 
günlerini yaşıyorlar...

Sarmaşıklardan dökülen yapraklar çimlere 
rahat vermiyor.

Zamanım olsa her gün toplarım onları..
Bahçeyi çirkinleştiren yapraklardan şika 

yetçiyim.
Güller fışkırmadan budadım onları..
Çok büyümüşlerdi. Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türk Sanat Müziği Konseri
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 

Derneği’nin Türk Sanat Müziği Korosu, 
cumartesi gecesi, Belediye Kültür 
Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi.

Konsere, Kaymakam Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, Bursa 
Milletvekilleri İsmail Aydın ve Necati Özen- 
soy, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıd, Gemlik eski Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Halk Eğitim Merkezi 
Müdüresi Rüveyde Kılıçlar ve Türk Sanat 
Müziğine gönül vermiş geniş bir halk toplu
luğu katıldı. Tüm salon tamamen doluydu.

Konseri Şef Erdinç Çelikkol yönetti.
Saz heyeti viyolada Tuğberk Çelikkol, 

kemanlarda Haşan Soysal, Hayati 
Küçükçakar, Orhan Hekimoğlu, udlarda 
Ayhan Asal, Kamuran Kaya, Füruzan Balcı, 
Nezihe Yılmaz, Ahmet Küçük, neyde Osman 
Kenarda, Elif Zehra Kavran, kanunda Hakan 
Kenarda, Nevin Özer, Rıdvan Yıldız, Kudüm 
Hülya Aslan, ritm sazlarda Emin Karaduman 
ve Erinç Karaduman dan oluşuyordu.

Konser Seyfettin Osmanoğlu’nun hüzzam 
peşrevi ile başladı.

Birinci bölümde koro birbirinden güzel 
eserler seslendirdi.

Solistler Bahattin Ayhan, “Dil han olmuş” 
Hüseyin Çelik “Beklerim her gün bu 
sahillerde, “Doğan Esen salonda bulunan iki 
gence ithafen “Kalbimin sahibi sensin” , 
Şükran Sonat “Ben de hüzün var” adlı 
şarkıları söylediler.

Birinci bölümün tam ortasında bir genç 
sunucu Sadettin Çiçek’ten söz isteyerek 
sahneye geldi. Genç, kanun çalan Rıdvan 
Yıldız’ın oğlu Mehmet Sefa Yıldız’dı. Yaptığı 
kısa konuşmada hayatında bir eşin olması 
lazım geldiğini beyan ederek Hande Değer’i 
sahneye çağırdı. Bayanın önünde diz çöke 
rek “Benimle evlenir misin?” diye sordu. 
Eveeettttt! cevabını alınca cebinden 
çıkardığı pırlanta yüzüğü Hande’nin par
mağına takarak kucaklaştılar. Bu hayırlı giri 
şim konsere ayrıca renk kattı. Dileriz mutlu 
bir izdivaç olur.

Konserin ikinci bölümü ağırlıklı olarak 
hicaz ve nihavent makamındaki eserlerden 
oluşuyordu.
“Koro “Gözlerimde yüzün, kulaklarımda 

sesin” “Seneler ne olur üstüme gelmeyin” 
“Gönül penceresinden” “Bırakacaksın sırma 
sırma saçın telleri” “Şarkımı senin için 
yazdım” “Yılların ardından seslenmek niye” 
şarkılarını seslendirdikten sonra, solistler 
Haşan Yıldırım, Nevin Özer, Ayşe Gedik, 
Aytül Yıldız, Fatma Çamlıca, Rana Yıldırım, 
Sabriye Kocabaş, Fikri Danış’ın okuduğu 
eserler ve kemanda Hayati Küçükçakır, 
kanunda Hakan Kenarda, neyde Osman 
Kenarda, viyolenselde Tuğberk Çelikkol’un 
geçiş taksimleri büyük alkış aldı.

Rüveyde Kıhçlar’ın ricası üzerine mil
letvekilleri ve Refik Yılmaz koroya katıldılar.

Konserin son iki şarkısını koroyla ve din
leyiciler ile birlikte söylediler.

Derneğin onursal başkanı Edip Özer’in rica 
sı üzerine Şef Erdinç Çelikkol, “Çile bül
bülüm” adlı şarkıyı seslendirdi.

Maşallah, Allah nazardan saklasın.
75 yaşında o ses, o nefes, helal olsun.
Son “çileeee” sözleri rahmetli Safiye 

Ayla’dan hiçte aşağı değil, belki de fazla idi.
Salonun tamamı ayakta alkışladı değerli 

şefimizi.
Milletvekillerimiz Sayın Necati özensoy 

yaptığı konuşmada Sayın Erdinç Çelikkol’un 
müzik yaşamının belgesel yapılması için 
gayret göstereceklerini ifade ettiler.

İyi olur, yerindedir.
Bu konserimizde banda alınmıştır.

Rahmetli Safiye Ayla’nın çile söyleminin 
süresi ile Sayın Erdinç Çelikkol’un ki 
karşılaştırılsın fazla ise bir rekor olacak ümit 
ederim.

Yeni konserlerde buluşmak dileğiyle 
selamlar, saygılar sanat severlere.

Belediye İskelesi’nden atlayıp intihar ettiği sanılıyor

Denizde tı cesedi Mu
Cumartesi günü 
sabahı Gemlik 
Belediye İskelesi 
açıklarında deniz 
içinde bir erkek 
cesedi bulundu. 
Sabah saat O8.oo 
sıralarında İskele 
yönüne gelmekte 
olan balıkçı tek
nesindeki balıkçılar, 
deniz içinde yüzen 
bir erkek cesediyle 
karşılaştılar.

Durumun emniyet 
güçlerine bildirilme
si üzerine, bir tekne 
ile iskele üzerine 
çıkarılan ceset, 
savcılık talimatı ile 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Morguna kaldırıldı.

İSKELE UCUNDA 
CEKET
Polisin olay yerinde 
yaptığı araştırmada

Belediye İskelesinin 
uç kısmında bir- 
erkek cekedi bulun
du.
Ceketin denizde 
bulunan cesete ait 
olduğu sanılırken, 
ceketin ceplerinden 
birinde yazılı bir 
kağıtta Rıfat 
Karataş adı geçtiği 
öğrenildi.
Şahsın Bursah 
olduğu, muhtemelen

İskeleden 
atlayarak intihar 
etmiş olabileceği 
sanılıyor.
Bursa Adli Tıp’a 
kaldırılan Rıfat 
Karataş’ın ölüm 
nedeni otopsinden 
sonra belli olacak. 
Olayla ilgili 
Cumhuriyet 
Savcılığı ve polisin 
araştırmaları sürü 
yor.

Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu elemanlarına 
Katırlı Kooperatifi zeytini armağan etmişti

ANAÇEV’in düzenlediği konsere katkı koyan 
Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

Başkanına “Teşekkür Belgesi”verildi.
ANAÇEV’in yoksul 
öğrencilere burs 
vermek amacıyla 
her yıl düzenlediği 
Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu kon
serine katılan ele
manlarına “Gemlik 
Zeytini” armağan 
eden Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak’a 
“Teşekkür Belgesi” 
verildi.
Geçtiğimiz günlerde 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen konsere yurt 
dışında olması 
nedeniyle katliama 
yan Hulusi Bayrak’a 
salonda verilemeyen 
Teşekkür Belgesi’ni 
ANAÇEV Basın 
sözcüsü İnan Tamer 
tarafından Katırlı 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifi’nin 
Zeytin Toptancıları 
Sitesi’ndeki işyerin

de verildi. 
İnan Tamer, 
ANAÇEV yönetici
lerinin, katkılarından 
dolayı kendilerine 
teşekkür ettiğini 
söyledi.
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma

Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak 
konuşmasında, 
eğitim hizmetleri 
için uğraş veren 
kuruluşlara yardım 
etmenin milli bir 
görev olduğunu be 
lirterek, ‘‘Böyle

amacına uygun 
çalışan bir derneğe 
herkesin güçünce 
destek olması 
gerekmektedir.
Biz, sosyal sorumlu
luk görevimi yap
manın mutluluğunu 
duyuyoruz. ” dedi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Yaloya'ıla Feci Kaza 3 Olii, Haralı
Yalova'nın Çınarcık 
ilçesi'ne bağlı 
Kocadere 
Beldesi'nde mey
dana gelen trafik 
kazasında aynı aile
den 3 kişi öldü, 1 
kişi ise yaralandı. 
Kaza geç saatlerde 
Çınarcık İlçesi'ne 
bağlı Kocadere 
Beldesi Cami Çayırı 
Mevkii'nde mey
dana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
Orhangazi

Bursa'da Kadınlar 
Günü'nde işlenen 
aşk cinayetinin 
zanlıları adliyeye 
sevk edildi 
Polisi arayıp 
cinayeti üstlenen 
genç kadın ile 
çelişkili ifadeler 
üzerine cinayeti 
işlediği belirlenen 
kardeşi, aynı 
kelepçe ile adliyeye 
şevk edildi.
İddiaya göre, ‘155 
Polis İmdat Hattı’nı 
arayan Aslıhan O. 
(25), bir süredir 
gönül ilişkisi 
yaşadığını söyledi 
ği 13 ayrı suçtan 
sabıkalı oto yedek 
parçacısı patronu 
İlker Karan’ı (35) av 
tüfeğiyle vur
duğunu söyledi. 
Osmangazi ilçesi 
Küçükbalıklı 
Mahallesi Kıdemli 
Sokak’a gelen polis 
ekipleri, İlker 
Karan’ı 16 NL 707 
plakalı araçta can- 
sızvaziyette buldu. 
Cinayet masası 
dedektifleri, olayla

İznik’te, motosik
letin çarptığı ana 
okulu öğrencisi 
yaralandı.
G.M'nin kullandığı 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ilçesinde yaşayan 
İsmail Karaç (51), 
eşi Fehime Karaç 
(45), kızları Derya 
Karaç (14) ve 
torunu Alihan 
Karaç (5) ile birlik
te, Yalova'nın 
Esenköy 
Beldesi'nde 
yaşayan kızları 
Yeliz Atmaca ile 
damatları Emrah 
Atmaca'yı ziyaret 
etmek için 16 VU 
986 plaklı otomo
biliyle yola çıktı.

ilgili araştırma 
başlattı. Yapılan 
incelemede, 
Aslıhan O.'nun 2 
çocuk babası 
patronunu tek başı
na öldürmesinin 
mümkün olmadığı, 
olaya başka kim
selerin de karışmış 
olabileceği kanaati 
oluştu.
Genç kadının 

kardeşi, babası ve 
eniştesini ifadeler
ine başvurmak için 
ayrı ayrı gözaltına 
alan polis, olayı 
aydınlattı. Aslıhan 
O.'nun kardeşi 
Hüseyin O. (21) 
cinayeti itiraf etti. 
Ablası evden çık

plakasız motosik
let, Yeni Mahalle 
Atatürk 
Caddesi'nde 5 
yaşındaki Gökhan

İsmail Karaç'ın 
yönetimindeki oto
mobil, henüz bilin
meyen bir nedenle 
Kocadere Beldesi 
Cami Çayırı 
Mevkii'nde yol 
kenarında bulunan 
ağaça çarparak 
takla attı. Kazada 
otomobilde bulu
nan sürücü İsmail 
Karaç ile kızı Derya 
Karaç (14) olay 
yerinde can verdi. 
Torun Alihan 
Karaç'ın (5) 

tığında kendisinin 
de peşinden gittiği
ni anlatan Hüseyin 
O., İlker Karan’ı 
araçtaki torpidoya 
yönelince av tüfeği 
ile vurduğunu itiraf 
etti. Abla-kardeşin 
olaydan sonra 
barut izlerini gider
mek için eve gidip 
ellerini yıkadıkları, 
zanlı kardeşin kanlı 
pantolonu ise çöpe 
attığı belirlendi.
Hüseyin O. "cina 

yet" suçundan, 
ablası ise "cinayete 
iştirak" ve "suçu 
üstlenme" iddiasıy
la adliyeye sevk 
edildi. Baba ve 
eniştenin de ifadele

Dalgıç'a çarptı. 
Yaralanan Dalgıç, 
kaldırıldığı 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'nde 

kaldırıldığı Yalova 
Devlet 
Hastanesi'nde 
yaşamını yitirdiği, 
eşinin yanında 
ön koltukta 
oturan Fehime 
Karaç'ın (45) ise 
Yalova Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedavi altına 
alındığı öğrenildi. 
Fehime Karaç'ın 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
bildirildi.

rine başvurulmak 
üzere polis tarafın
dan savcılığa gön
derildiği öğrenildi. 
Yedek parça fir
masında geçen 
sene işe başladı 
ğım söyleyen 
Aslıhan O., "Beni 
alkole alıştırdı. Bir 
süredir gönül ilişk
isi yaşadık. Sürekli, 
‘Eşimi bırakıp 
seninle evlenece 
ğim’ diyordu. 
Kendisine ayrıla
cağımı söyledim. 
Beni sürekli tehdit 
ediyordu. 'Ya 
benim olacaksın ya 
toprağın olacaksın* 
diyordu. Ben de 
olay gecesi evden 
buluşmak için çık
tım. Erkek karde 
şim de peşimden 
geldi"dedi 
Aslıhan O.'nun bir 
süre önce görüntü
leriyle kendisine 
şantaj yaptığını öne 
sürdüğü maktul 
İlker Karan hakkın
da polis merkezine 
şikayette bulun
duğu da öğrenildi.

tedavi altına alındı. 
Motosiklet 
sürücüsü jandarma 
tarafından gözaltı
na alındı

Osmangazi 
Fomara Cadde 
si'nde bulunan 
inşaat halindeki 12 
katlı binan üst 
katında bulunan 
bir kişinin atla
maya çalıştığı 
ihbarı üzerine 
harekete geçen 
polis ekipleri, 
çevrede önlem 
aldı. İtfaiyeye 
haber veren 112 
Acil Servisi bil
gilendiren polis 
daha sonra ikna 
etmek için inşaat 
halindeki binanın 
üst katına çıktı. 
Polis, intihar gir
işiminde bulunan 
kişinin, 1 gün 
önce Merkez 
Nilüfer İlçesi 
Beşevler Mahallesi 
Beşevler 
Caddesi'nde 7 
katlı binanın 
balkonuna çıkıp 
kredi borcunu 
ödeyemediği için 
intihar girişiminde 
bulunduğunu 
gören müteahhit

Milim w
Sosyal Güvenlik 
Bursa İl Müdürü 
Mükremin İspirli, 
6385 sayılı SGDP 
yapılandırmasıyla 
ilgili açıklama 
yaptı.
Mükremin İspirli, 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
ile bazı kanunlar
da değişiklik 
yapılmasına dair 
kanun ile 
başlayan Sosyal 
Güvenlik Destek 
Primi (SGDP) 
yapılandırması 
hakkında açıkla
malarda bulundu. 
GDP'nin, emekli 
aylığı alan sigor
talıların aylıkları 
kesilmeden 
hizmet akdine tabi 
çalışmaları 
halinde işveren
lerinden, kendi 
nam ve hesabına 
çalışmaları 
halinde maaşların
dan yüzde 15 
oranında kesilen 
primler olduğunu 
söyle yen İl 
Müdürü ispirli,

Pembe Ezgi 
Yüksel'in kendi
sine parayı vere
ceğini söylemesi 
üzerine ikna olan 
simit satıcısı Bulut 
Heyden olduğunu 
anladı.
Sara hastası olan 
ve yine kredi 
borcu için 
1000 TL isteyen 
Bulut Heyden'i 
ikna 
etmeye çalışan 
polis aralarında 
topladıkları par
aları gösterip, 
Bundan önceki 
olayda seni 
müteahhit abla 
kurtardı. Buranın 
sahibi de müteah
hit ağabeyin.
Bizim topladığımız 
paraları tamamla
yarak sana 1000 
lira verecek 
diyerek ikna etti. 
Daha sonra ifadesi 
alınmak üzere 
polis merkezine 
getirilen Bulut 
Heyden serbest 
bırakıldı.

kuruma öden
mediği için 28 
Şubat 2013 tari
hine kadar birik
miş borçların 
yapılandırıla
cağını, bunu temi- 
nen ilgililerin 31 
Mayıs 2013 tari
hine kadar yapı
landırma başvu
rusunda bulun
maları gerektiğini 
ifade etti.
Bursa'da hali
hazırda kayıtlı 31 
bin 105 SGDP tes
cilinin bulun
duğunu açıklayan 
İspirli, bu zamana 
kadar SGDP tes
cili yapılmamış 
kayıtların da ola
bileceğini anlattı. 
İspirli, bu durum
da olan emekli ya 
da yaşlılık aylığı 
alan sigortalıların 
bu fırsatı kaçırma
maları için en kısa 
zamanda Bursa 
Sosyal Güvenlik il 
Müdürlüğü ya da 
merkez müdürlük
lerine başvur
maları gerektiğini 
ifade etti.

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

Çiçekler arasında...
Kışın soğuğu saksılardaki çiçekleri peri 

şan etmiş.
Kendilerini toparlamalarının mümkünü 

yok.
Köklerinden söküp attım...
Yenilerini alıp dikeceğim.
Salondaki koltuğumdan bahçeye bak

tığım da çiçekler takılmalı gözlerime..
Rengarenk çiçekler...
Önümüzdeki günlerde havalar daha da 

ısınacak nasıl olsa..
Bahçe meraklıları hazırlıklarını tamamla

malı.
Derdim sarmaşıklar..
Öylesine büyümüşler ki, kökleri bahçe 

içinden geçen mozaik yolu patlattı.
Bir kısmını kestim.
Seyrelteceğim yavaş yavaş..
Yoksa bahçeyi perişan edecekler...
Kirazda, narda ve kayısı da uyanma yok.
Kayısım yaşlanmış.
Zamk salıyor gövdesinden...
Hasta zavallı...
Verdiğinde çevreye yetiyor oysa..
Günün didişmesinden, gazete işinin 

yoğunluğundan yeterince veremiyorum 
toprağa kendimi.

Toprakla, bahçeyle ilgilenmek rahatlat/ 
yor.

Haftanın yorgunluğunu boşaltıyorum o 
zaman toprağa...

İmkanı olana öneririm.
Hiç bir şey yapamazsanız..
Birkaç saksı içinde çiçek yetiştirin derim.
Dün, güneşe aldanıp biraz da terledim.
Derken nisan yağmuru gibi bir sağanak 

geldi ansızın.,
Bu kez üşüdüm..
Mart güneşi aldatıcı..
Siz havaların böyle güzel olduğuna bak

mayın.
Biz ne Martlar gördük, kazma kürek yak- 

tıran.ffiŞ
Tedbiri elden bırakmamak gerekir..
Bahçe 'işlerine ara verip, Gemlik’e indi 

ğimde, Atatürk stadının önünden geçtim.
Pazar günirstatta iki önemli maç vardı.
Renaultspor’un maçı yeni başlamış 

olmalı ki, sahaya bilet alıp girmeye çalışan
lar vardı kapıda.

Ardından Gemlikspor’un maçı oynandı.
İyi sonuç alındı.
Mart ayının ikinci pazarı her zamanki gibi 

geçti.
Geçtiğimiz hafta Türk Sanat Müziği dolu 

günler yaşadık.
Önce Gemlik Gezeğine katıldık.
Cuma geçesi Aytepe de Mehmet 

Yükselleri dinledik.
Cumartesi gecesi ise Sanat ve Kültür Der 

neğinin geleneksel konseri vardı.
Şef Erdinç Çelikkol, yönetimindeki koro

muz takdire layık.
Dernek gerekli desteği görmüyor.
Üç aydır Hoca’nın ücretinin ödenemediği- 

ni duydum, üzüldüm.
Adının başında Gemlik Belediyesi olan ve 

amacını en iyi gerçekleştiren bu derneğe 
Gemlik Belediyesi yeterli desteği sağlaya 
mıyor.

Hocaların parası ödenmiyor olması ger 
çekten ayıp.

Gemlik’in gözbebeğini ihmal etmelerine 
akıl erdiremiyorum.

UFliMılııılılHMiilMlıisHıı
CHP Gemlik İlçe 
Kadın Kolu Başkanı 
Sevinç Gülcü, yap
tığı yazılı basın açık
lamasında, "8 Mart 
Dünya Emekçi Ka 
dınlar Günü’nü" 
kutladı. Gülcü, 8 
Mart yaşamları 
boyunca birçok 
güçlüğe ve yaşadık
ları tüm olumsuzluk
lara rağmen toplum- 
sal alanda büyük 
sorumluluklar üstle
nen kadınların daya 
nışma ve birlik 
oldukları gün oldu 
ğunu belirterek, 
Şunları söyledi: 
"Çağdaşlaşmanın ve 
uygarlığın en temel 
taşlarından biri de 
kadın erkek eşitliği 
dir. Kadın hakların
daki iyileşme de 
mokratikleşme ve 
kadının toplum için 
de daha üretken ol 
masını da bera 
berinde getirecektir. 
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin odak noktasın
da yer alan kadın
larımız, üstlendikleri,

ADD'ae Dünya Kadınlar Günü 
kahvaltısında kadın anlatıldı
Dünya Kadınlar 
Günü’nü 
Atatürkçü Düşün 
ce Derneği’nde 
sabah kahvaltısın
da kutlandı. 
Dernek üyelerinin- 
hazırladığı sabah 
kahvaltısında yok 
yoktu.
Cumartesi günü 
Gürle İş 
Merkezi’nde bulu
nan ADD bürosun
da kadınların 
hazırladığı sabah 
kahvaltısına 
derneğin erkek 
üyeleri de katıldı. 
Kadına uygulanan 
şiddetin 
Türkiye’de giderek 
arttığına dikkat 
çekilen kahvaltıda
ki konuşmalarda, 
erkek egemen 
toplumlarda kadın
ların her zaman 
ezildikleri, en

misyonu yaşatma 
görevini ülkenin 
yaşadığı problem
lerin birinci dere
cede muhatabı 
olmalarına rağmen 
hiçbir fedakârlıktan 
çekinmeden yerine 
getirmiş; modern ve 
çağdaş Türkiye'nin 
oluşmasında söz 
sahibi olmuşlardır. 
Unutulmamalıdır ki, 
bir ülkede kadının 
statüsü, o ülkenin 
çağdaş değerlerle 
ve demokrasi ile ne 
ölçüde buluştuğu- 
nıın rfa nnctorno^ ııuif mm yvoıcıyc- 

sidir. Geleceğin en 

doğal haklarından 
bile yoksun 
bırakıldığı belirtil
di.
Kadınların çok 
çocuk doğur
masının istendiği 
bir ülkede 
yaşandığına dikkat 
çekilen konuş
malarda, "Amaç 

büyük küresel güç
lerinden biri olma 
yolunda teminatımız 
olan kadınlarımızın, 
saygınlığını, güven
liğini, özgürlüğünü 
koruma adına her 
türlü yasal düzenle
menin parti olarak 
arkasında durduğu
muzu bir kez daha 
belirtmek isterim. 
Kadına yönelik her 
türlü şiddetle müca 
dele için yoğun çaba 
sarf edilmeli; 
toplumun genel 
eğitim düzeyi yük- 
ealtiloralr irartın- 

larımızın karşılaştık

kadını eve hapset
mektir. Kadını 
doğum makinası 
gören bir zihniyet, 
maalesef Türkiye 
Cumhuriyetini 
yönetmektedir. 
Mustafa Kemal 
Atatürk kadınların 
önünü açtı.
Kadın erkek 

ları sorunlar en kısa 
sürede giderilme
lidir. Türk kadını, 
yüzyıllardır özlemini 
çektiği haklarına 
sahip olmada; en 
azimli, inançlı ve 
güçlü desteği 
Atatürk'ten almış ve 
çağdaş ülke kadın
larının önüne 
geçmiştir. Kadına 
şiddetin olmadığı, 
kadın erkek 
eşitliğinin her alan
da uygulandığı, 
kadınlarımızın siya 
sal ve toplumsal ya 
şamda daha çok 
temsil edildiği bir 
Dünya umuduyla 
tüm kadınlarımızın '8 
Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü' 
kutlarım.” 
CHP Gemlik İlçe, 
Kadın Kolu Başkanı 
Sevinç Gülcü ve 
Yönetimi Basın açık
laması sonrası 
çalışan kadınları 
çalıştıkları işyer 
lerinde ziyaret 
ederek karanfil 
verdiler.

eşitliğinde önemli 
yenilikler getirdi. 
Kadını evden 
çıkarıp toplumun 
bir parçası haline 
getirdi. Bugün 
kadınlarımız toplu 
mun her yerinde 
görü lüyorsa bunu 
Atatürk’e borçlu 
dur." denildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP Milletvekilleri 
Sinan Oğan ve 
Necati özensoy 
Gemlik'e gelerek 
bir dizi ziyaretler 
gerçekleştirirken, il 
Başkanı Haşan 
Toktaş, 23 Mart 
Bursa mitinginde 
hedeflerinin 100 bin 
kişi ile buluşma 
olduğunu ve bu 
mitinge mevcut 
gidişattan şikâyetçi 
herkesimi davet 
ettiklerini söyledi. 
Gemlik MHP ilçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve yönetici
lerin tam kadro 
katıldığı ziyaretler 
de Necati Özensoy 
ve Sinan Oğan ayrı 
ayn anlatımlarda 
bulunurken, İl 
Başkanı Haşan 
Toktaş'da bazı ile 
yöneticileri ile 
esnaf ziyareti 
gerçekleştirdiler. 
MHP Bursa mil
letvekili Necati 
özensoy Gemlik 
Belediyesi Kültür 
ve Sanat

Derneği’nin düzen
lediği konsere 
katılırken, İğdır mil
letvekili Sinan 
Oğan ise Artvin'in 
Düşman işgalinden 
kurtuluşunun 92. 
yıldönümü 
nedeniyle düzenle
nen Marsis konseri 
ne izledi.
Ziyaretlerinin 
sonunda çay bah 
çelerinden vatan
daşlarla buluşan 
milletvekili ve 
yöneticiler, bir süre 
vatandaşlarla soh
bet ettiler. 
Ziyaret sırasında 

açıklama yapan 
MHP il Başkanı 
Haşan Toktaş, 23 
Mart 2013 günü 
yapılacak olan 
Bursa mitingine 
tüm Gemlik halkını 
davet etti.
Toktaş, "Kuruluşun 
başlangıcı olan 
Bursa'nın bu mitin
gle ülkemizin kurtu
luşuna da vesile 
olacak bir mitinge 
sahne olacaktır. 
Hedefimiz 100 bin 
kişi ile Bursa'da 
tarihin en büyük 
mitingini gerçek
leştirmektir. Bu 

mitinge mevcut 
gidişatı beğen
meyen herkesi 
davet ediyoruz. 
Hangi görüşten 
olursa olsun, 
önümüzdeki seçim
lerde hangi siyasi 
partiye oy vere
cekse versin, bu 
mitinge katılarak, 
terörle mücadele 
yerine, müzakere 
yolunu seçenlere 
dur demek, bölün
me sürecine 
dur demek için 
herkesi bu mitinge 
davet ediyoruz." 
dedi.

liiiiııliı Sıı HMimialı
iiilıııiıılııınııiBiiıiiıiııi0 i ~~~MBBHH-

Eğitim Bir-Senli 
bayan Öğretmenler 
Gemlik 
Temsilciliği’nin 8 
Mart Kadınlar Gün 
nedeniyle At tepe 
Sosyal Tesis 
terinde düsenledik- 
leri yemekli 
toplantıda bir 
araya geldiler. 
Bursa şube 
Başkanı Numan 
Şeker yönetim 
kurulu ve kadınlar 
komisyonu başka 
nı ve Gemlik İlçe 
Başkanı Halil 
Gemici ve ilçe 
yönetimin katilı 
mıyla gerçekleşen 
toplantı da Şube 
Başkanı Numan 
Şeker konuşmasın
da sendikal 
mücadelede kadın
ların önemine 
değine rek, kadına 
yönelik ayrım
cılığın sona 
ermesini, eğitim, 
çalışma ve siyaset 

hakkının cinsiyet 
ve inanca göre 
şekillenecek bir 
hak olmadığını 
belirtti.
Kamu çalışanları 
nın darbe dönemi 
kalıntısı bir yönet
melikle kıyafetinin 
belirlenme ayıbın
dan Türkiye'nin 
kurtulması için 
özgürlük için, 10 
milyon imza kam
panyasını düzen
lediklerini söyledi. 
Kadının erkek gibi 
birey olduğunu, 
başı açık-örtülü 
ayrımı yapılmaksı 
zın bütün haklarını 
kullanma imkanı 
verilmesi gerektiği
ni dile getiren 
Numan Şeker, 
18 Mart'tan itibaren 
fiili süreç 
başlatacaklarını 
ve okul lara 
serbest kıyafetle 
gideceklerini 
söyledi.

MİLTON
DÜĞÜN SALONU

/i M

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 1

F r
I ıaa i M

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Cnnh ytym 
Sahne - Işıkgösferisi 
Servis ve e kip inanlar 

Sürpriz gösteriler

Mİ „
-. i
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Bomsan'a "İs Yaşamımla Kadını 
Desiekleyen Şirket" Ödülü

Bursa 11. Kitan İnan acıltlı
Borusan Holding 
Bursa iş Kadınları 
ve Yöneticileri 
Derneği'nin düzen
lediği "4. İş 
Yaşamında Başarılı 
Kadın Ödülleri" 
gecesinde,"Annemi 
n İşi Benim 
Geleceğim" projesi 
ile "iş Yaşamında 
Kadını Destekleyen 
Şirket" ödülüne 
layık görüldü. 
8 Mart 2013 Cuma 
akşamı Bursa 
Almira Otel'de 
düzenlenen törende 
Borusan Holding 
adına ödülü 
Borçelik Tedarikçi 
İlişkileri Müdürü 
Nursen Sakarya 
aldı.
Bursa İş Kadınları 
ve Yöneticileri 
Derneği 
Kadınların, iş hay
atının ayrılmaz bir 
parçası olmasını

sağlamak amacı ile 
faaliyet gösteren 
BUİKAD, iş hayatın
da yer almayı arzu 
eden kadınların 
eğitimlerine destek 
oluyor, iş kadınlarını 
bir araya 
getirerek,onların 
etkileşimlerini ve 
fikir paylaşımlarını 
iş yaşamında yer 
alan kadın nüfusu
nun artmasına yöne
lik faaliyetlerle bir
leştiriyor.
"İş Kadını ile Güçlü 
bir Türkiye'ye

Ulaşmak" vizyo 
nuyla yola çıkan 
BUİKAD, tüm 
kadınlara iş yaşam
larının her kesi
minde var oluşlarını 
sağlamak, rol 
modellerle moti
vasyonlarını 
güçlendirmek 
amacıyla her yıl 8 
Mart "Dünya 
Kadınlar Günü"nde 
"İş Yaşamında .. 
Başarılı Kadın Ödül
leri" organizas 
yonunu gerçek
leştiriyor

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık AŞ ve 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği iş birliğiyle 
düzenlenen ve 
270 yayınevi ve 
sivil toplum kuru
luşunun katıldığı 
Bursa 11. Kitap 
Fuarı, ziyaretçilere 
kapılarını açtı.
16 Mart'a kadar açık 
kalacak fuarda 70 
kültür etkinliği ve 
imza günü düzen
lenecek.
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 
kapılarını okurlara 
açan fuara 7’den 
70'e vatandaşlar 
büyük ilgi 
gösteriyor.
Çocuklarını yanları
na alan ebeveynler 
fuarın yolunu 
tuttu.
Bursa'da 'kitap 
baharı* „ 
estirecek fuara bu 
yıl 270 yayınevi ve 
sivil toplum kuru

luşu katılıyor.
Dokuz gün boyunca 
söyleşi, panel, 
şiir dinletisi, okuma 
saatleri ve çocuk 
faaliyetleri gibi 70 
kültür programı ve 
imza günlerine 600 
yazar katılacak.
Gülten Dayıoğlu, 
İlber Ortaylı, 
Üstün Dökmen, 

Ayşe Kulin, Can 
Dündar, Yekta 
Kopan, Ece 
Temelkuran, İpek 
Ongun, Enver

Aysever, Canan 
Tan, Ahmet 
Ümit,. Cemil 
Kavukçu, Necdet 
Neydim 
gibi birçok isim 
fuarda okurlarıyla 
buluşacak.
Fuarın açılışında 
konuşan TÜYAP 
Bursa Fuarcıhk 
AŞ Genel Müdürü 
İlhan Ersözlü, ? 
250 binin 
üzerinde katılım 
hedeflediklerini 
açıkladı.
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Türk Sanal Müziği konseri ilgi gördü

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin bahar 
konseri büyük ilgi 
ile izlendi.
Cumartesi gecesi 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen konsere,, 
AKP Bursa 
Milletekili İsmail 
Aydın, MHP 
Milletvekli Necati 
Özensoy, İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, AKP İlçe 
Başkanı, eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
kalabalık dinleyici 

topluluğu katıldı. 
Şef Erdinç 
Çelikkol’un yönet
tiği koro, Muzaffer 
İlkart Erdoğan Ber 
ker, İrfan Özbakır ve 
Sadettin Öktenay’ın 
“Hüzzam” eserlerini 
seslendirdi.
Konserin birinci 
bölümü Seyfettin 
Osmanoğlu’nun 
peşrevi ile başla
yarak hüzzam eser
ler seslendirildi. 
Peşrevin ardından 
koro Yesarii Asım 
Ersoy’un “Ömrüm 
seni sevmekle 
geçecek” adlı eseri
ni seslendirdi. 
Bu bölümde 
Bahattin Ayhan, 
Hüseyin Çelik,

Şükran Sonat, 
Doğan Esen’in solo 
şarkıları ile devam 
etti. Birinci 
bölümün ikinci 
yarısında hüzzam 
faslı ile konsere 
devam edildi. 
Konserin ikinci 

bölümünde 
Muzaffer İlkar, 
Erdoğan Berker, 
İrfan Özbakır ve 
Sadettin Öktenay'ın 
birbirinden güzel 
eserleri koro ve 
solo olarak 
seslendirildi. Bu 

bölümde solo eser
leri Haşan Yıldırım, 
Nevin Özer, Aygün 
Gedik, Aytül Yıldız, 
Fatma Çamlıca, 
Rana Yıldırım, 
Sabriye Kocabaş ve. 
Fikri Danış seslen 
dirdi. Konserin son 
şarkısı Sadettin 
Öktenay’ın 
“Dudaklarımda 
arzu, kollarımda 
yalnız sen..” ve 
“Aşkın Kanununu 
yazsam yeniden” 
adlı iki eseri ile son 
bulurken, bu 
bölümde Milletvekil 
leri İsmail Aydın ile 
Necati Özensoy ile 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
HEM Müdüresi

Rüveyde Kılıçlar 
koroya eşlik etti.

KONSERDE 
EVLENME TEKLİF 
ETTİ...
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin son- 
serinin ilginç 
bölümü ise, kon
sere sevdiği kız ile 
gelen genç Mehmet 
Sefa Yıldız sahneye 
çıkarak sevgilisine 
ilanı aşkta bulun
duktan sonra evlen
me teklif etmesi 
oldu.
Gemlik Sanat ve 
Kültür Derneği kon
serlerinde bir ilk 
yaşandı.

Artvinliler kurtuluş günlerini kutladı
Gemlik Belediye 
si'nin Sosyal ve 
Kültürel Projeleri 
kapsamında orga 
nize ettiği "Artvin'in 
Düşman İşgalinden 
Kurtuluşu'nun 92. 
Yıldönümü" kutla
maları büyük ilgi 
gördü. Gemlik Spor 
Salonu’nda yapılan 
organizasyona Ak 
Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, MHP Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz,

Artvinliler 
Dayanışma Yardım 
laşma ve Kültür 
Derneği Yönetici 
leri, Artvin Şavşat 
lılar Dayanışma ve 
Kültür Derneği 
yöneticileri, siyasi 
parti ve sivil toplum 
örgütü yönetici
leriyle çok sayıda 
davetli katıldı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik’ten 
yükselen, birlik, 
beraberlik ve kar 
deşlik mesajlarına 
dikkat çekerek,

kültürel etkinlik
lerde de sivil 
toplum örgütleri ve 
hemşeri dernek
lerinin organizas

yonlarına verdikleri 
önemi belirtti.
2013 yılında da 
Gemlik Belediye 
sinin Sosyal ve

Kültürel etkinlik
lerinin devam ede
ceğini anlatan Refik 
Yılmaz, Artvinlilerin 
Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 92. 
yıldönümünü kut
ladı.
Grup MARSİS'in 
sahne aldığı gece 
renkli görüntülere 
ev sahipliği yaptı. 
Artvinlilerin yöresel 
oyunlarıyla coşkuya 
dönüşen gecede, 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın ve 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, Artvinliler 
Dernek Başkam ve 
Grup MARSİS'in 
solisti Korhan 
Özyıldız'a çiçek 
sundular. Arvinliler 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Torun'da, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
ederek, dayanışma, 
birlik, beraberlik ve 
kardeşlik sembolü 
kutlamalara dernek 
olarak da her 
zaman katkı 
sunacaklarını söyle- 
dl- I

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ

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

KİBAUK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

513 23 94
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OYAK BtN AULT HflHflYI SOLSUZ KAPADI

Seyfettin Şekersöz

Üçüncü lig 3. grup 
temsilcimiz Oyak 
Renault konuk 
ettiği Yimpaş 
Yozgatspor'la gol
süz berabere 
kalarak sahadan 1 
puanla ayrıldı. 
İki takımında vasat 
bir oyun sergilediği 
maç orta alan 
mücadelesi görün
tüsünde geçerken 
Oyak Renault Emre, 
Hüseyin ve 
Mesut'la bulduğu 
pozisyonlardan gol 
bulamadı.
44. dakikada 
Yimpaş Yozgatspor 
atağında Abdullah 
kötü bir vuruşla 
topu dışarı atınca 
devre golsüz 
kapandı. 
İkinci yarıda iki 
takımda beraberliği

bozabilmek için 
uzun toplarla gol 
ararken 74. dakika
da Oyak Renault'ta 
Mesut mutlak gol 
pozisyonunda topu 
çizgi dibinden 
çıkarak gole imkan 
yermedi. 
İki takımında 

savunması oyuna 
damgasını 
vururken 90 dakika 
başladığı gibi gol
süz sona erdi. 
SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER: 
Tolga Şinoforoğlu 
6, H. Burak Tuğran 
6, Gökmen

Canlıdinç 6, 
OYAK RENAULT : 
İbrahim Genç 5, 
Semih 6, Caner 6, 
Nazım 4, (Dk. 65. 
Cengizhan 4) 
Abdulmuttalip 5, 
Fatih 4, (Dk. 58. 
Mert 4) Selcan 6, 
Emre 5, Hüseyin 4,

Selahattin 4, Mesut 
5,
YİMPAŞ YOZGAT
SPOR : İbrahim 5, 
Bora 5, Abdullah 5, 
(Dk. 87. Cem 1) 
Burak 5, Osman 5, 
(Dk. 76. Serkan 4) 
Muhammet 4, (Dk. 
63. Salih 4) Tayfun

5, Cihatcan 5, Ufuk 
5, İlhan 5, Fırat 5,

(SARI KART : (65. 
Mert, Dk. 74. 
Cengizhan, Oyak 
Renault) (Dk. 72. 
Mert Yavuz, Dk. 82. 
Bora, Yimpaş 
Yozgatspor)

GCBAL öğrencileri Cumalıkızıkı gezdi
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Tarih Kulübü 
Bursa'nın tarihi 
mekânlarına yöne
lik gezi düzenledi. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Tarih kulübünün 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
lığı Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi 
Sosyal İşler Şübe 
Müdürlüğünün 
'Şehrimi Tanıyorum 
Çünkü Geziyorum 
projesi' kapsamın- 
dadüzenlediği 
geziye çeşitli 
sınıflardan 42

öğrenci katıldı. 
Kulüp danışman 
öğretmeni Şuayb

Serdaroğlu sorum
luluğunda, Büyük 
şehir belediyesinin

tahsis ettiği araçlar 
la ve rehber 
eşliğinde Muradi

ye, Atatürk Müzesi, 
Osmangazi-Orhan 
Gazi Türbeleri, 
Emir Sultan, Yeşil 
Türbe ve Cumalı 
kızık köyünü gezen 
öğrenciler, 
Bursa'nın tarihi 
mekanlarından 
önemli bir kısmını 
gezerek tanımaya 
çalıştılar. 
Muradiye 
Külliyesi’ni gezen 
öğrenciler, Atatürk 
müzesinde 
M.Kemal'in Bursa 
ziyaretinde kaldığı 
konağı ve o dönem 
den kalan eşyaları 
gördüler.

Düzenlenen gezi
den dolayı başta 
Büyükşehir 
Belediyesi olmak 
üzere okul 
idaresi ve Tarih 
kulübüne teşekkür 
eden öğrenciler 
'Bu tür kültürel 
faaliyetlerle gez
erek, görerek ve 
eğlenceli bir şek
ilde bilgi biri kim
lerini artırdıklarını, 
yambaşlarında 
bulunan ülke 
mizin en önemli 
tarihi mekanlarını 
tanıma fırsatı 
bulduklarını belirt
tiler
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Sınav ücretinde kredi kam dönemi 2012'ıle dünya moıoılu aıac iiıetimi arttı
ÖSYM düzenlediği 
sınavlarda aday
lar, ücretlerini 
kredi kartıyla 
ödeyebilecek.
ÖSYM’nin internet 
sitesinde yer ver
ilen duyuruya 
göre adayların 
sınav ücretlerini 
ödemelerinde 
kolaylık sağlamak 
üzere yeni bir 
uygulama hayata 
geçirilecek. 
Sınava başvura
cak adaylar sınav 
ücretlerini kredi 
kartları ile 
ÖSYM’nin 
internet sayfasın
da bulunan 
“Ödemeler” 
alanından banka 
şubelerine

MıtMUnııiiıinift
2012 yılında 291 
dakika ortalama 
aylık mobil tele
fonla konuşma 
süresiyle Türkiye, 
Avrupa'nın zirve 
sinde yer aldı. 
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, 
Türkiye'nin 2012 
sonu itibarıyla, 
kişi başı 291 daki
ka ortalama aylık 
mobil telefonla 
konuşma süresi 
ve toplam 175 mil
yar adet kısa 
mesajla 
Avrupa'nın 
zirvesinde yer 
almaya devam

gitmeden ödeye
bilecek.
Duyuruda, ödeme 
sisteminin tüm 
güvenlik önlemleri 
alınarak uygula
maya konulduğu 
belirtilerek, aday
ların bu sistem 
üzerinden güvenli 
bir şekilde sınav 
ücretlerini ödeye
bileceği kaydedil
di. Duyuruda ayrı

ettiğini belirterek, 
"Hem konuşma 
süresinde hem de 
SMS'de Avrupa 
birinciliği 
Türkiye'nin GSM 
altyapısının 
gücüne işaret 
ediyor. Yıllardır 
yapılan yatırımlar 
sayesinde 
GSM'de 
Avrupa'nın en iyi 
altyapısına sahip 

ca, ilgili sınav 
kılavuzunda belir
tildiği gibi, aday
ların sınav ücreti
ni ödedikten 
sonra başvuru 
işlemlerini bir 
başvuru merkezi 
aracılığıyla veya 
ÖSYM’nin 
internet adresin
den bireysel yapa
bileceği anım
satıldı.

ülkesiyiz" dedi. 
Bakan Yıldırım, 
Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim 
Kurumu (BTK) 
tarafından hazır
lanan, bilişim sek
töründe 2012 yılı 
değerlendirme 
raporunu açıkladı. 
Sektörde 2012 
yılında önemli 
gelişmeler yaşan 
dığı bildirildi.

Dünya motorlu 
araç üretimi 2012 
yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 5,3 
oranında artarak 
84,1 milyon adede 
ulaştı.
Otomotiv Sanayi 
Derneği'nin pay
laştığı Dünya 
Otomotiv 
Sanayicileri Birliği 
(OICA) verilerine 
göre, geçen yıl 
hafif ticari araç 
üretimi artmasına 
rağmen kamyon ve 
otobüs üretimi 
düştü.
Avrupa Birliği ve 
Güney Kore'de üre
tim azalırken, 
Japonya'da motor
lu taşıt üretimi 
arttı. Üretim, 
Brezilya dışındaki 
BRİÇ ülkelerinde 
artarken, Çin'deki 
üretim artışı 
yavaşladı.
Toplam motorlu 
araç üretimi 2012 
yılında, bir önceki 
yıla göre yüzde 
5,3'lük yükselişle 
84,1 milyon adet 
oldu. Otomobil üre
timi 2012 yılında 
önceki yıla göre 
yüzde 5,3 oranında 
artışla 63 milyona 
ulaştı.
Hafif ticari araç 
üretimi 2012 yılın
da yüzde 8,7 
oranında artarak

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

16,9 milyon adet 
olurken, dünya 
kamyon ve otobüs 
üretimi geriledi. 
Kamyon üretimi 
2012 yılında yüzde 
6,6 oranında 
azalarak 3,7 milyon 
adede düştü, 
dünya otobüs üre
timi ise 2,3 oranın
da daralarak 342 
bin olarak gerçek
leşti. Türkiye'de 
2012'de 1 milyon 
72 bin motorlu 
araç üretildi 
Türkiye'de motorlu 
araç üretimi 2012 
yılında yüzde 9,8 
oranında düşerek 1 
milyon 72 bine ge 
riledi. Dünya 
motorlu araç üre
tim verileri bölgeler 
bazında ince
lendiğinde, Çin ve 
Hindistan'ın da 
dahil olduğu Asya 
ve Okyanusya 
Bölgesi'nde motor
lu araç üretimi 
2012 yılında bir 
önceki yıla göre 

yüzde 7,7 oranında 
artarak 43,7 mily
ona yükseldi. Bu 
bölgeler, dünya 
üretiminden aldığı 
yüzde 35 pay ile ilk 
sırada yer aldı. 
Japonya'da üretim 
2012 yılında yüzde 
18,4 oranında 
artarken, Güney 
Kore'de üretim 
yüzde 2,1 oranında 
düştü. Bu iki 
ülkenin dünya üre
timinden aldığı 
pay yüzde 17 
düzeyinde gerçek
leşti. Japonya'daki 
artışta önceki yıl
larda tsunamiye 
bağlı olarak 
pazardaki daral
manın oluşturduğu 
baz etkisi bulunu 
yor. Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret 
Bölgesi'nde 
(NAFTA) motorlu 
araç üretimi 
yüzde 17,2 oranın
da artarak 15,7 
milyon adede 
yükseldi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

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

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

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

OTORÜS

K ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol ... -o
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Potrol 513 O1 03

R 
E

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

HASTANELER

R 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Safi.OcaGı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 94

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

Gemlik Körfez
GEM LIK' IN IL K G ÜNLÜ KSİYASİ G A Z E T E SI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4519 

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)

VENÖSSİNEMASI
HÜKÜMET 

KADIN: 11:30- 
14:00-16:15- 
18:30-20:30 

MUTLU AİLE
DEFTERİ: 14:15 

16:15-18:15-20:15
TAŞ MEKTEP: 
11:30-13:30

REZERVASYONS13 33 21
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Seyfettin Şekersöz
Dün oynanan 
maçlarla Süper 
Amatör Küme'de 
maçlar tamam
lanırken, Gemlik 
spor evinde oyna 
dığı maçta 
Duaçınarıspor'u 7-1 
yenerek B grubunu 
lider bitirdi.
İnegöl temsilcisi 
Yenicespor son haf
tayı mağlubiyetle 
kaparken ikinci 
Gemlikspor rakibini 
7-1 gibi farklı bir 
sonuçla yenerek 
play off maçlarına 
B grubu lideri 
olarak girdi.
Maça as futbolcu
larını yedek 
bırakarak başlayan 
kırmızı beyazlılar, 
ilk yarıda rakip kale 
önünde yakalanan 
pozisyonlardan 
golü bulamayınca 
devre golsüz 
kapandı.
İkinci yarıya Arif ve 
Muharrem'i oyuna 
alarak başlayan 
Gemlikspor'da 
goller adeta geliyo
rum dedi. 69. 
dakikada Arif kendi 
çabasıyla topu 
ağlara göndererek 
perdeyi açtı. 71. 
dakikada 
Duaçınarıspor'da

katecr Tarkan seyrr- 
cilerle tartışmaya 
girince ikinci sarı
dan kırmızı kartla 
oyun dışında 
kalarak takımını 
sahada 10 kişi 
bıraktı. İki yedekle 
sahaya çıkan 
Duaçınarıspor'da 
değişiklik yapıldığı 
için kaleye ikinci 

yanda oyuna giren 
Üzeyir geçti.
76. dakikada Semih 
Giray attığı golle 
skoru 2-0 yaparken 
78. dakikada raki 
bine sert giren 
Duaçınarıspor'da 
Hakan direk kırmızı 
kartla oyun dışında 
kaldı. Sahada 9 kişi 
kalan Duaçınaspor 

tamamen oyundan 
düşünce peşpeşe 
goller geldi. 82. 
dakikada Selahattin 
skoru 3-0 yaparak 
Gemlikspor'u rahat
lattı. 84. dakikada 
Duaçınarıspor'da 
Sabri kaleci 
Ömer'in dalgınlığını 
iyi takip atarak uza
ktan attığı şutla

skoru 3-1 yaptı. 
86. dakikada 
Barış'la skoru 4-1'e 
getiren Gemlikspor, 
88'de Selahattin'in 
attığı golle 5-1 öne 
geçti. 89'da Oğuz 
skoru 6-1 yaparken 
90. dakikada Murat 
gol perdesini kapat
tı ve Gemlikspor 
sahadan 7-1 galip 
ayrılarak B gurubu 
lideri oldu. Kırmızı 
beyazlılar galibiyeti 
maç sonunda 
taraftarlarıyla birlik
te kutladılar.
SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER : Erkan 
Konak 7, Halil Özer 
7, Faik Barbaros 
Balkan 7, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 5, Samet 
Yavuz 5, (Muharrem 
6, Murat 6, Emrah 6, 

Samet Güler 6, 
(Osman 4) Oğuz 7, 
Semih Giray 6, 
Semih Kaş 4, (Arif 
5, Selahattin 7, 
Berkan 6, Barış 7, 
DUAÇINARISPOR : 
Tarkan 3, Sabri 4, 
Hakan 4, Okan 4, 
Murat 3, (Üzeyir 3) 
Melik 3, Tayfun 4, 
Hakan 3, Serhat 4, 
Ünal 4, (Serdar 2) 
Fatih 3, 
GOLLER : Dk. 69. 
Arif, Dk. 76. Semih 
Giray, Dk. 82-88 
Selahattin, Dk. 86. 
Barış, Dk. 89. Oğuz, 
Dk. 90. Murat, 
(Gemlikspor) Dk. 
84. Sabri, 
(Duaçınarıspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
71. Tarkan, Dk. 78. 
Hakan, (Duaçına 
rıspör)



1/5000 ölçekli imar planlarındaki 205 hektar alanın imara açılması için düğmeye basıldı

Beklenen ihale yapıldı
Gemlik ilçesi, Cumhuriyet Mahal leşi, Yeni Mahalle ve 
Osmaniye Mahallesi kuzeyinde kalan ve 1/5000 ölçekli 
Gemlik Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı 
olarak belirlenen bölgede yaklaşık 195 hektar, 
Uygulama İmar Planında Arkeolojik Sit Alanı Koruma 
amaçlı imar Planında yaklaşık 10 hektar olmak üzere 
toplam 205 hektar alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
18. maddesinin öngördüğü teknik ve hukuksal işlem
lerin yüklenici ihalesi yapıldı. Haberi sayfa 5’de
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FıirtîtlulaııılM 
Sontaıih3lMayıs

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
prim borçlarının yeniden yapı
landırılması konusunda tanınan 
ek süre 31 Mayıs 2013 tarihinde 
sona erecek. Haberi sayfa 9’da

İlçe Gıda, Tanm ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve ŞAYPA Alışveriş 
Mağazaları Limited Şirketi ile ilçem
izdeki 4-5. sınıf öğrencileri arasında 
Gıda Güvenliği konusunda verilecek 
eğitimden sonra “Gönülü Genç Gıda 
Denetçile ri Projesi" protokolü, 
Kaymakam Cahit Işık’ın huzurunda 
imzalandı. İlçe Gıda Tanm ve 
Hayvancılık Müdürü İbrahim Çetin,

proje ile ilçemizdeki ilkokul 4-5. sınıf 
lar arasından seçilecek 500 öğrenci 
nin yediğimiz gıda maddelerinde 
dikkat edilecek hususların konusunda 
eğitim verileceğini belirterek, 
“Tüketicilerin bilinçli olarak gıda mad
delerini tüketmeleri sırasında nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini 500 öğren
ciye öğreteceğiz. Bu projede öğrenci 
sayısı büyüyerek devam edecek. 
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER

SPd kadri_guler@hotmail.com

Manastır uygulama planları
Dün, Manastır’ın kuzeyi olarak bilinen böl

genin 1/5000 ölçekli imar planlarının uygu
lama planları yapım işi ihale edilmiş.

Geç kalınsa da iyi olmuş.
Gemlik’in çürük zeminli ovadan, sağlam 

zeminli zeytinliklere götürülmesi hep 
istenirdi. Şimdi istenen oluyor. Müteahhitlik 
hizmetleri son yıllarda hızlandı.

İnşaat bile yapılmaması gereken ovaya, 
3.5 kat imar verildi. Bugün inşaatların yüzde 
9O’ı ovada gerçekleşiyor.

İnşaat Müteahhitleri ovada inşaat yapacak 
arsa bulmakta zorlanıyorlar.

I Kentin kuzeyini imara açacak olan 18 
uygulama planları İle müteahhitlik sektörü 
uzun süre sıkıntı yaşamayacak. 4’de

duka tyeSûd a^autouı 
'][ ey ö$ol 
" 7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar 

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

Ve Daha fazlası için; Ö2&/
7nn-7ni4 o fa“book'0emiıı<birey @aemıik@biCX.

° ^Itter/gemlikblrey www.gemllkbirey.com

W M’ o 224 514 1515....__ Z------------ ---- .

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemllkbirey.com
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ilçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ile İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
ŞAYPA Alışveriş 
Mağazaları Limited 
Şirketi ile ilçemizde
ki 4-5. sınıf öğrenci
leri arasında Gıda 
Güvenliği konusun
da verilecek eğitim
den sonra “Gönülü 
Genç Gıda Denetçile 
ri Projesi” protokolü, 
Kaymakam Cahit 
Işık’ın huzurunda 
imzalandı.
Kaymakamlık 
Toplantı Salonunda 
gerçekleşen proto 
kol töreninde 
konuşan İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İbrahim 
Çetin, proje ile 
ilçemizdeki ilkokul 4- 
5. sınıflar arasından 
seçilecek 500 
öğrencinin yediğimiz 

gıda maddelerinde 
dikkat edilecek 
hususların konusun
da eğitim verileceği
ni belirterek, 
“Günümüzde sağlıklı 
gıda maddesi üre
timin kontrol edilme
si gereklidir. 
Tüketicilerin bilinçli 
olarak gıda mad
delerini tüketmeleri 
sırasında nelere 
dikkat edilmesi 
gerektiğini 500 
öğrenciye öğrete
ceğiz. Bu projede 
öğrenci sayısı 
büyüyerek devam 
edecek. Böylece 
küçük yaştan kitle 
lerde sağlıklı gıda 
maddesi kullanma 
alışkanlığı elde 
edilecek. Bugün 
merdiven altı 
dediğimiz bir sektör 
sağlıksız gıda mad
desi üretmektedir. 
Bunlarla mücadele

etmek, bilinçli tüketi
cilerle olur. Bunun 
için sponsor fir
mamız ŞAYPA ile 
yaptığımız anlaşma 
ile bunu sağlaya
cağız.” dedi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Encümen ise konuş
masında şunları 
söyledi: “Bu proje 
içinde olmaktan 
mutluluk duyuyo
rum. Bilgi, kültürün 
altyapısıdır.

Böyle bir kültürün 
oluşması önemlidir. 
Bu proje topluma ve 
bireylere katkı koya
caktır.
Güzel sonuç alın
masını dilerim.” 
ŞAYPA Mağazacılık 
Genel Müdür 
Yardımcısı Bülent 
Mert Yürek ise 
konuşmasında, 
projenin bilinçli gıda 
tüketilmesine yol 
açacağını düşündü 
ğünü belirterek,

“Öğrenciler ve 
aileleri sağlıklı ve 
bilinçli gıda 
tüketmesi açısından 
yol alınacaktır.
Şaypa olarak, 
kanunlann, yönet
menliklerin üstünde 
hizmet vermek için 
çalışıyoruz.” dedi. 
Kaymakam Cahit 
Işık ise konuşmasın
da koruyucu sağlık 
sözünün hep duyul
duğunu, devletin 
sağlık hizmetlerine 

büyük paralar har
cadığını belirterek, 
“Bu hizmetlerin 
başlaması için 
sağlıklı gıda tüket
mek gereklidir. 
Sağlıksız gıdaları 
doğrudan alırsak, 
devletin sağlık fatu 
rası yükselir. 
Kişilerde ise sağlık 
sorunlanyla 
uğraşırlar.
Bir kişi insanlar para 
kazanmak için 
toplumun sağlığını 
bozuyorsa bunlarla 
mücadele etmek 
zorundayız.
Bu anlamlı ve güzel 
projeye katılanlan 
kutluyorum.
Örnek olacak bir 
proje, başka proje 
lerde görmek iste 
rim” dedi.
Daha sonra taraflar 
arasında hazırlanan 
sponsorluk projesi 
imzalandı.

Meteoroloji'den yağış uyarısı
Batı bölgelerde 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü 
sağanak şeklinde 
görülecek yağışlar, 
öğle saatlerinden 
itibaren kuvvetle 
nerek, Balıkesir, 
Manisa, İzmir, 
Aydın'ın kuzey ve 
doğusu, Çanakka 
le'nin güneyi ile 
akşam saatlerinde 
Bursa, Bilecik, 
Kütahya, Eskişehir, 
Sakarya, Yalova, 
Bolu, Karabük,

Çankırı, Ankara'nın 
kuzey ve batı 
çevrelerinde etkili 
olacak.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre

yarın; Batı bölge 
lerde sağanak ve 
yer yer gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların, öğle 
saatlerinden 
itibaren kuvvetle 
nerek, Balıkesir, 
Manisa, İzmir, 
Aydın'ın kuzey ve 
doğusu, 
Çanakkale'nin 
güneyi ile akşam 
saatlerinde Bursa, 
Bilecik, Kütahya, 
Eskişehir, Sakarya, 

Yalova, Bolu, 
Karabük, Çankırı, 
Ankara'nın kuzey 
ve batı çevrelerinde 
yerel olarak etkili 
olması bekleniyor. 
Rüzgarın güney ve 
güneybatı yönler
den özellikle yağış 
anında kuvvetli 
olarak eseceği tah
min ediliyor.
Meteoroloji uzman
ları, yarın batı böl
gelerde beklenen 
yerel kuvvetli 
gökgürültülü

sağanak yağışın 
neden olabileceği 
yerel dolu yağışı, 
yıldırım, ani sel, su 
baskını ile 
gerçekleşen son 
yağışlar nedeniyle 
toprağın suya doy
gun halde olması 
ve havzalarda dolu
luk oranı sonucu 
muhtemel taşkın 
riskine karşı 
dikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerektiğini 
bildirdi.
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Hntlarma’ılaıı tacai «emen laHıitan
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı, göç
men kaçakçılığını 
önlemek için tat
bikat gerçekleştirdi. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, göçmen 
kaçakçılığına karşı 
mücadelesine 
devam ediyor.
Deniz ve sahil böl
gelerinde emniyet 
ve asayişin daha 
etkin sağlanması 
için çalışan ekipler, 
Mudanya sahilinde

Mit W ttıilı wiaıwı
Merkez Nilüfer 
ilçesinde 5 ay önce 
tekel bayisi işlet
meciliği yapan bir 
kişiyi öldürdüğü 
iddia edilen ve 
başka bir cinayetle 
ilgili hakkında 
yakalama kararı 
bulunan sanık 
hakkında müebbet 
hapis istemiyle 
dava açıldı. 
Cumhuriyet 
savcısı, tekel bayisi 
işletmecisi Ahmet 
Girgin'i öldürdüğü 
iddia edilen ve 
başka bir cinayetle 
ilgili hakkında 
yakalama kararı

Oam etliMeri polisiıı silahın alüılar
Bursa'da tartıştık
ları sivil polis 
memuru ve 
arkadaşını darp 
eden şahıslar, polis 
memurunun 
silahını da alıp 
ortadan kayboldu
lar. Kaçan saldır
ganlar her yerde 
aranırken yaralı 
memur ve arkadaşı 
hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Olay, saat 04.30 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
Atatürk Caddesi 
Atatürk Heykeli

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Sahil Güvenlik 
Marmara ve 
Boğazlar Bölge 
Komutanlığı ve 
Bursa İl Emniyet

Müdürlüğü’nün de 
katılımıyla tatbikat 
gerçekleştirdi.
Tatbikatta, 156 
Jandarma ihbar

bulunan tutuklu 
sanık Ubeyid Ç. 
(35) hakkında hazır
ladığı iddianameyi 
tamamladı.
İddianamede sanık 
hakkında, "kasten 
adam öldürme" 
suçundan müeb
bet, "6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 
Kanun'a muhalefet" 
suçundan da 3 yıla 
kadar hapsi istendi. 
İddiaya göre, 
merkez Nilüfer ilçe
si Görükle 
Mahallesi'nde 5 ay 
önce, Tekirdağ'da 

önünde meydana 
fjeldi. İddiaya göre, 
stanbul'daki 
Fenerbahçe- 
Bursaspor maçının 
ardından Bursa'ya 
dönen taraftarlar 
arasında bulunan 3 
kişi, sivil polis 

işlenen bir 
cinayetle ilgili 
hakkında yakalama 
kararı bulunan 
Ubeyid Ç, Görükle 
Mahallesi'nde 
yaşayan arkadaşı 
A.A'nın yanına 
gelmiş, gece saat
lerinde dolaşmak 
için A.A'nın 
mahalleden tanıdığı 
2 çocuk babası 
tekel bayisi işleten 
Ahmet Girgin'den 
(31) otomobilini 
istemişti. Girgin ile 
Ubeyid Ç. arasında 
tartışma çıkmış, 
bunun üzerine 
yolcu koltuğundan 

memuru tarafından 
çevreyi rahatsız 
etmemeleri 
konusunda 
uyarıldı. Bunun 
üzerine 3 taraftar, 
polis memuru ve 
yanında bulunan 
arkadaşını darp 

hattına ‘tekne ile 
göçmen kaçakçılığı 
yapıldığı’ ihbarı 
üzerine ekipler 
operasyona 
başladı.
Ekipler, göçmen
lerin olduğu 
tekneyi sahilde 
yakalayarak arama 
yaptı. Kaçak göç
menler ve tekne 
sahibi hakkında 
adli işlemler uygu
layan ekipler, 
başarılı bir tatbika
ta imza attı.

inen Ubeyid Ç, 
Ahmet Girgin'e 
tabancayla iki el 
ateş etmişti. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Girgin, 
müdahaleye rağ
men kurtarıla
mamıştı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, zanlıyı 
irfaniye köyünde 
bir bağ evi 
bitişiğinde bulunan 
zeytinlikte 
yakalamıştı.

ettikten sonra 
polisin tabancasını 
da alarak ortalar
dan kayboldu. 
Olay sonrası darp 

edilen polis memu
ru ve arkadaşı 
ambulans ile Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Polis ekipleri 
bölgede yaptıkları 
geniş çaplı ara
malara rağmen 
kaçan saldırgan
ların izine ulaşa
madı. Olayla İlgili 
soruşturma devam 
ediyor.

hfcnTtsıtttsM

Bursa'da, bin 500 
TL borcu 
olduğunu iddia 
eden bir kişi, bir 
haftada 3 kere inti
hara teşebbüs etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yalova 
Yolu'nda bulunan 
bir iş merkezinin 
çatısına çıkan 
Bulut Heyden, bin 
500 TL'lik kredi 
borcunu 
ödeyemediği için 
intihar etmek iste
di. Vatandaşlardan 
İhbarı üzerine 
polis ekipleri olay 
yerine geldi.

Mü 
İM! 11 i 11 rtlı

Bursa’da çay 
içerken omzuna 
isabet eden 
kurşunla 
yaralanan kadın, 
hastanede tedavi 
altına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Tophane 
mevkisinde bir 
çay bahçesinde

İntihar teşeb
büsünde bulunan 
şahsı ikna etmek 
için çatıya çıkan 
polis, Bulut 
Heyden'in 
geçtiğimiz gün
lerde 1 günde 2 
sefer intihara 
kalkıştığını tespit 
etti. Olay yerine 
gelen 112 ve 
itfaiye ekipleri ted
bir aldı. Daha 
sonra Heydan'ı 
ikna eden polis 
şahsı çatıdan 
İndirmeyi başardı. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor 

çay içen 
ımran C., bir, anda 
omzunda bir acı 
hissetti. Çay 
içerken sağ omzu
na mermi çekird
eği isabet eden 
Imran Ç., olay 
yerine gelen 

ambulansla 
Muradiye Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış MHP’li kadınlar 'kadını' tartıştı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Manastır uygulama planlan
Geçtiğimiz ay 1/5000 lik imar planlarının 

Gemlik Belediyesince yaptırılacak olan 
1/1000 ölçekli planlarının yapımı ihale 
edilmişti.

1/1000 ölçekli planlar daha önce Fatih 
Mehmet Güler tarafından yaptırılmıştı.

Ama yeni belediye yönetimi tüm planlar 
gibi bu planları da çöpe attı.

Bu, Gemlik’in 2 yılının kaybına neden 
oldu.

Tam 2 yıl...
Planlarda hata veya yanlış varsa düzelt 

meye gidilebilirdi.
Ama gidilmedi.
Sil baştan ele alındı kuzey planları.
Aynı Serbest Bölge planlan gibi..
Güler döneminde yapılan planlarda, ne 

gibi hatalar veya kayırmalar yapılmış, Gem 
lik halkına anlatmalıydılar.

Bu konuda tık çıkmadı.
Planlar yeniden ele alındı.
Tabii her plan her ihale milletin cebinden 

çıkan para demek..
Örneğin dün yapılan 1/1000 ölçekli imar 

uyulama planlarının 18 uygulaması için en 
düşük fiyat veren firma 137 bin 500 lira 
teklif vermiş.

Daha önce 1/1000 lik planlara kaç Ura 
ödendi.

Bir ay önceki ihale kaç liraya verildi?
Uzun lafa gerek yok. Gemlik imar ve 

uygulama planları bir an önce bitirilmeli.
Bilhassa Serbest Bölge Planları ile beledi 

ye tarihinde görmeyeceği kadar 18 uygula
ması sonucu arsa elde edecek.

Bunun değerinin 50 milyon liranın üzerin 
de olduğu söyleniyor.

Bakın seçimler geliyor.
Bakanlığın Fatih Mehmet Güler’i görevine 

iade etmeye niyeti yok.
Geçtiğimiz günlerde 2 aylık süre sona 

erdi.
Bakanlıktan olumlu bir sonuç çıkmış ol 

saydı duyulurdu.
Bu hukuksuzluğu seçimlere kadar götü 

recekler.
Bu bir AKP stratejisi...
Bükemediğin bileği, dalevere ile bükecek 

sin...
Bunu Başkanvekilliği seçimlerinde yaşa 

dik.
Yerel Siyaset tarihinde tez olacak olaylara 

tanıklık etti Gemlik.
Fatih Mehmet Güler’in göreve iade edil 

memesi için hiçbir hukuki süreç yok.
Mahkemeler devam ediyor.
Kimi sonuçlandı.
Kimileri birleştirildi.
2 yıla yayılan bir soruşturma süreci olur 

mu?
Olursa bunun altında başka şeyler aranır. 
Nedense CHP bu konularda pasif kalıyor. 
İşi oluruna bırakıyor gibi bir görüntü 

sergiliyorlar.
Fatih Mehmet Güler’in hazırladığı Boru 

san ve Çimtaş’a satılan arsaların planlarını 
da Büyükşehir de engelemişlerdi.

Sonunda 60 dönüm alanı artık parsel diye 
meclisten kaçırıp sattılar.

Artık akıllı davranmak zorundalar.
Bakın seçimler yaklaşıyor. Şunun 

şurasında 1 yıl kaldı. Planlar biterse 
belediye kasası para dolar. Bu da işlerine 
gelir. Bitirin şu planları...

Miliyetçi Hareket 
Partili kadınlar 
düzenledikleri 
toplantıda Kadının 
toplumdaki yeri, 
kadınların insan 
hakları, çalışan 
kadınların hakları ve 
yeni nesillerin 
yetiştirilmesinde 
annenin görev ve 
sorumlulukları konu
larını tartıştı. 
MHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Gülten 
Ayhan tarafından 
düzenlenen toplan
tıya MHP’li bayan 
üyeler, şehit 
anneleri, çalışan 
kadınlar MHPilçe 
Başkanlığının Bora 
Sokaktaki Parti 
lokalinde biraraya 
geldiler.

Idejiıe Basla» w Meclis üyeleri
yine talim karsısındaytlı

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, eski Başkan 
yardımcıları Cemil 
Acar ve Özkan 
Ateşli ile CHP, 
AKP ve MHP’li 
belediye meclis 
üyeleri dün yine 
hakim karşısına

Doktorlara tam atin müjdesi
Kamu hastanele 
rinde çalışan dok
torların muayene
hane açmasını ve 
özel hastanelerde 
çalışmasına yasak 
getiren "tam gün" 
yasası, pekçok 
doktorun kamu 
sektöründen ayrıl
masına neden 
olmuştu.
Sağlık Bakanlığı 
bu kaybı engelle
mek için, yeni bir 
formül üzerinde 
çalışıyor.
Formül, Bakanlar 
Kurulu'nda ele 
alınıyor.
Edinilen bilgiye

MHP ilçe Başkan 
Yardımcısı Gülten 
Ayhan toplantıda 
yaptığı konuşmada 
8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününde 
kadınların hatırlan
masının, kadınların 
insan haklarının 
konuşulmasının, 
tartışılmasının kadın 
adına onur kırıcı 
olduğunu söyledi. 
Ayhan konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Ülkemizde kadına 
uygulanan şiddet 
her geçen gün art
makta, cinsel 
istismar olaylan her 
geçen gün çoğal
maktadır. Kadın 
medeni halinin 
değişmesiyle soya 
dini değiştirmek 

çıktılar. 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülkleri olan Katlı 
Otopark, Çukur- 
bahçe Halı Sahası 
ve Sosyal Yaşam 
Merkezi’ni ilçe 
mizdeki spor külup 
lerine yasalara 

göre, Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan başkan
lığında, Maliye, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, 
Kalkınma ve Sağlık 
Bakanhğı'mn 
üzerinde çalıştığı 

zorunda bıraakılıyor. 
Geleneksel baskılar, 
kadına yönelik 
ayrımcı yasalar 
kadının kimlik 
sorunu yaşamasına 
yol açıyor.
Yasalarla gündeme 
gelen 24 haftalık 
doğum izni de, yasal 
önlemler alınmaması 
halinde çalışan 
kadını özel sektörde 
mağdur edecektir. 
İstihdam edilmeme
sine veya kayıt dışı 
kadın çalıştırılması
na yol açacaktır.” 
dedi.
Gülten Aydan 
konuşmasında 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
söylemlerinde 
sürekli kadınların 3 

aykırı bir şekilde 
kiraya verdikleri 
için haklarında 
dava açılan meclis 
üyeleri dün saat 
11.oo de Sulh 
Ceza Mahkemesi 
yargıcına ifade 
verdiler.
Kısa süren duruş

ve Bakanlar 
Kurulu'nda görüşe 
açılması planlanan 
formül "esnek 
çalışma" formülü. 
Bu formül, kamu 
sektöründe çalışan 
doktorların 
muayene açması- 

çocuk yapmasını 
istediğine dikkat 
çekerek, 
“Başbakanın çalışan 
kadına biçtiği yol 
gösterdiği yer 
apaçık ortadadır. 
Bütün bu koşullar 
kadının insan hak
larının istismar 
edildiğini gösterir. 
Yasaların sözde 
üretilen çözümlerini 
kadını cinsiyetinden 
dolayı ötekileştirme- 
den, insan olduğunu 
hissettirmesi diliyo
rum.” şeklinde 
konuştu.
Toplantıda daha 
sonra kadınlar gün
demdeki konulan 
aralarında tartıştılar.

mada Haziran 
ayına ertelenirken, 
spor kulüplerine 
önce kiraya verilen 
sonra tahsisi 
gerçekleşen 
tesisler ile ilgili 
bilirkişi görüşünün 
alınmasına karar 
verildi.

na ya da özel has
tanelerde çalış
masına yine 
olanak vermiyor. 
Ancak doktorların, 
mesai saatlerinden 
sonra kamu 
hastanelerinde 
"fark alarak hasta 
bakmalarını" 
içeriyor.
Son kararın, 
perşembe gününe 
denk gelen tıp 
bayramında 
Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafın
dan kamuoyuna 
duyurulması bek
leniyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

1/5000 ölçekli imar planlarındaki 205 hektar alanın imara açılması için düğmeye basıldı

Beklenen İhale yapıldı
Gemlik ilçesi, 
Cumhuriyet Mahal 
leşi, Yeni Mahalle ve 
Osmaniye Mahallesi 
kuzeyinde kalan ve 
1/5000 ölçekli 
Gemlik Nazım 
İmar Planında 
Gelişme Konut Alanı 
olarak belirlenen 
bölgede yaklaşık 
195 hektar, 
Uygulama İmar 
Planında Arkeolojik 
Sit Alanı Koruma 
amaçlı İmar 
Planında yaklaşık 10 
hektar olmak üzere 
toplam 205 hektar 
alanda 3194 sayılı 
imar KanunuYıun 18. 
maddesinin 
öngördüğü teknik ve 
hukuksal işlemlerin 
yüklenici ihalesi 
yapıldı.
VEGA Mühendislik 
Limitet Şirketi, Çen

giz Karakuş 
Harita ve 
Mühendislik 
Limited Şirketi ve 
Turkuaz Limitet 
Şirketlerinin katıldığı 
ihaleyi, VEGA 
Mühendislik Limitet 
Şirketi 137 bin 750 
liralık teklifle 
kazandı.
Cengiz Karakuş 
Harita ve Mühendis

Turkuaz Limitet liralık teklifle
Şirketi de 144 bin ihaleye katıldı.

Jik Limitet Şirketi 
140 bin 500 lira,

Gazeteci Tayf un 
ftydenoprağaverilıii

Bursa basının dua 
yenlerinden gaze 
teci Tayfun Ayder 
toprağa verildi. 
Kanser tedavisi 
gördüğü Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde dün 
hayatını kaybeden 
56 yaşındaki 
emekli gazeteci 
Tayfun Ayder için 
Emirsultan 
Camisi'nde ikindi 
namazından

sonra tören 
düzenlendi. 
Aydefin ailesi, 
yakınları, Bursa 
Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı ve 
gazeteci 
arkadaşlarının 
katıldığı tören 
sonrası Ayder'in 
cenazesi, Emir 
Sultan 
Mezarhğı'nda 
toprağa verildi

Çerez
1i 
d

' Ilı

ı.n
I I
3di

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ACARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

İnternetten Canlı ^hıpn 
Sahne - Işıhgösferisi 
Servis ve ekipmanlar

S arpriz gösteriler

Pasta Piyanist "
Meşrubat SatenÇ>andalye Giydirme 

Nikah Mnsası

MİLTON
L. DÜĞÜN SALONU
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I AYRINTI
Erhan İZGİ

BURSA KİTAP FUARI
Kitap sergilerini 

ve fuarlarını oldum 
olası severim. 
İstanbul'da geçen 
öğrencilik yıllarım
da her hafta sonu 
Beyazıt semtine 
uğrar eski ve yeni 
kitaplara bakardım. 
Sahaflar çarşısına 
girdiğimde kendim
den geçer, zamanın 
nasıl geçtiğini 
anlayamazdım. 
Bazen de şair ve 
yazarlarla 
karşılaşır, onlarla 
tanışırdım.

Burası apayrı bir 
dünyaydı benim 
için.

Cebimdeki 
harçlığımın hemen 
hemen bütününü 
kitaplara yatırır, 
ancak ondan sonra 
çeker giderdim. 
Çocukluğumdan 
beri kitapları 
sevdim, onlarla 
arkadaş, dost

oldum.
Bunun hiç mi hiç 

zararını görmedim 
yıllarca, tam tersine 
yararını gördüm 
diyebilirim.

Bursa'da açılan 
kitap fuarlarına da 
gider hem yazar ve 
şairleri dinler hem 
de beğendiğim ki 
tapları alırdım.

Geçen yıllarda 
kitaplarını imzala 
yacak olan Mustafa 
Balbay'ın geleme 
diğini, onun adına 
arkadaşlarının kitap 
larını imzaladığına 
tanıklık etmiş, bir 
okur olarak için için 
üzülmüştüm.

Yıl 2013 yine aynı 
plak dönüyor 
pikapta. Nice 
onurlu yazar, 
gazeteci suçunu 
öğrenmek için zin
danlarda tutsak. 
Sözüm ona ileri 
demokrasi var

memlekette!
İnsan sevgisiyle 

dolu olan bir yazar, 
bir gazeteci, bir 
yurtsever bunca 
zaman suçunu 
öğrenmeden aylar
ca hatta yıllarca 
içerde nasıl tutu
lur?

Böylesine onurlu 
yazarların boyun 
bükmeleri mi 
istenir?

Gerçek sanatçı, 
gerçek şair, gerçek 
yazar boyun büker 
mi?

Ben / Namık 
Kemal'lerden / 
Tevfik Fikret'lerden 
/ Abdi İpekçilerden 
/ Uğur 
Mumculardan / 
İlhan Selçuk'lardan 
gelirim / Yalnız / 
Aile büyüklerimi /

Ve aydınlık insan
ları 7 Selamlarken 
eğilirim.
(M. Balbay)

Tarihin tozlu 
raflarına bakıp 
birkaç kitap 
karıştırdığımızda 
nice onurlu insanın 
boyun bükmediğine 
tanık olursunuz. 
Sabahattin Ali, Aziz 
Nesin, Rıfat İlgaz, 
Halikarnas 
Balıkçısı, Nazım 
Hikmet, Orhan 
Kemal, Ahmet Arif, 
Uğur Mumcu, Ilhan 
Selçuk ve daha 
niceleri...

Kolay mıdır içerde 
yıllarca yatmak? 
Hem de suçunu 
bilmeden.
Dostlarından, 
sevdiklerinden ayrı 
düşmek, eşinin, 
çocuklarının 
kokusunu özlemek! 
Birileri istedi diye 
en güzel yıllarını 
çaresizlik içinde 
karanlığa gömmek! 
Suçun olmadığı 
halde birileri 

tarafından yıllar 
sonra suçsuz ilan 
edilmen sana kay
bettiğin yılları geri 
veremeye yetecek 
mi? Çektiğin 
acıların, yaşadığın 
mutsuzlukların 
bedelini sana kim 
ödeyecek? Sana 
bunu yapanlardan 
kim hesap sora
cak?

Evet, gün gelecek, 
devran dönecek ve 
bunları yapanlar 
hesap verecek!
Ahmet Arif:
Bir ufka vardık ki 

artık / Yalnız değiliz 
sevgilim. / Gerçi 
gece uzun, / Gece 
karanlık /
Ama bütün korku

lardan uzak / Bir 
sevdadır böylesine 
yaşamak,. / Tek 
başına / Ölüme bir 
soluk kala / Tek 
başına / Zindanda 
yatarken bile, / 
Asla yalnız kalma
mak.

Onurundan ve 
ilkelerinden asla 
ödün vermeyip 
bunun bedelini 
fazlasıyla ödemiş 
Can Yücel

Cezaeviyle ilgili 
duygularını nasıl 
dile getiriyor: 

Bileklerimizi

morartmış yeni 
Alman kelepçeleri / 
Otobüsün kalorifer
leri bozuldu 
Karaman'dan sonra 
/ Sekiz saat oluyor 
karbonatlı bir çay 
bile içemedik, / 

Başımızda prensip 
sahibi bir 
başçavuş, / 

Niğde üzerinden 
Adana Cezaevine 
gidiyoruz...

Bir sen eksiktin ay 
ışığı / Gümüş bir 
tüy dikmek için 
manzaraya!

Anlaşılan o ki 
Mustafa Balbay'ın 
kitaplarını yine 
arkadaşları imza
layacak ve 
anlaşılan o ki 
karanlıklar kolay 
dönüşmüyor aydın
lığa; emek istiyor, 
sabır istiyor, hep
sinden önemlisi 
direnme gücü isti 
yor.

Kitaplar aklın 
biley taşıdır, diyor 
bir yazar. Gelin var 
gücümüzle aklımızı 
kitaplarla bileyelim 
ve şu gerçeği de 
asla unutmayalım: 
"Her karanlık gece, 
bir aydınlığı muştu
lar".

Bol kitaplı gün
ler...

95 lalın ücretsiz kemik taramasından geçti
Gemlik Belediye 
si'nin TOMOKAY 
Radyoloji Merkezi 
ile birlikte organize 
ettiği "Kemik 
Taraması Testi" 
Projesi, 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Gününde yapıldı. 
TOMOKAY 
Radyoloji 
Merkezinde gün 
boyunca süren 
Kemik Taraması 
Testine ilçeden 95 
kadın katıldı. 
Gemlik 
Belediyesi'nin 
Sosyal Etkinlikler 
ve Sosyal 
Sorumluluk Projesi 
kapsamında

sürdürdüğü çalış
malardan birisi olan 
proje, katılımcıların 
yanı sıra, ilçede de 
büyük ilgi 
görürken, takdir 
topladı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, proje kap
samında hem 8 
Mart Dünya 
Kadınlar gününü 
kutladıklarını, hem 
de ilçe kadınlarına, 
annelerine yönelik, 
önemli bir sağlık 
hizmeti sunduk
larını belirterek, 
projeye destek 
veren TOMOKAY 
yetkilileri, doktorları

ve katılımcılara 
teşekkür etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Sosyal 
Sorumluluk 
Kapsamında 
yapılan çalışma ve 
etkinliklerin devam 
edeceğini de ifade 
ederek, Belediye 
hizmetlerinin 
sadece yatırımlar, 
alt yapı hizmetleri 
ve tesisleşme 
olmadığını, sportif, 
sosyal ve kültürel 
projelerle de ilçeye 
hizmet sunmaya 
devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

KflŞCDC 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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Belediyespor, Umurspor'a acımanı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
sentetik çim saha
da cumartesi günü 
sat 15.00 da oyna 
nan ve Gemlik'in iki 
takımını karşı 
karşıya getiren 
müsabaka, aynı 
zamanda grup 1. Si 
ve 2. Sini karşı 
karşıya getirme 
özelliğini taşıdı. 
Skor farkı olsa da 
uzun süre çe 
kişmeli giden 
maçın başlarında 
Umurspor 1-0 öne 
geçti.
İlk yarının ortaların
dan sonra beraber
liği yakalayan 
Gemlik Belediye 
spor kısa süre 
sonra 2. Golü 
buldu. İlk yarının 
son dakikasında 
Belediyespor kale
cisinin kontrolsüz 
çıkışı tartışmalara 
yer veren bir karara 
imza attı.

Hemen herkesin 
penaltı dediği 
pozisyonda 
hakemin devam 
kararı, maçı 
izleyenlerin tepkisi
ni beraberinde 
getirdi.
Bu pozisyon son
rası maçın il yarısı 
Gemlik 
Belediyespor'un 2- 
1'lik üstünlüğü ile 
sona erdi.
İkinci yarı kontrollü 
oyuna sahne 
olurken, devrenin 
ortalarına kadar da 
maç ortadaydı. 
Bu dakikadan 
sonra yapılan 
değişiklikler, takım
lar arasında farkı 
ortaya çıkaran 
etken oldu Gemlik 
Belediyespor ard 
arda attığı 3 golle 
maçı 5-1 e getirdi 
ve maç bu skorla 
sona erdi.
Gemlik Belediye 
Spor U 16 takımının

gollerini Eray (2) 
Eray, Onur ve 
Birkan attı.
Belediye spor bu 
sonuçla liderliğini 
sürdürürken, 
oynadığı tüm 
maçları da kazandı.

Gemlik Belediye 
Spor U 16 Takımı 
ilk yarıdaki tüm 
maçlarını kaza
narak açık ara lider 
bitirdi.
U 16'h gençlerimiz 
bu maçlarda 61 gol 

atarken, kalelerinde 
sadece 3 gol gördü. 
U 16 Takımının 
başarılı teknik 
direktörü Haydar 
Yiğit, ikinci yarıdaki 
maçları da kaza
narak play oflara 

kalmayı ve burada 
da ilk ikiye girerek 
Gemlik'! Türkiye 
Şampiyonasında 
temsil etmeyi 
hedeflediklerini 
söyledi.

Bursaso» Trahzonspür Maçı Hazııhilarına Başlaılı
Bursaspor, saat
lerinde yaptığı 
antrenman ile 
Trabzonspor maçı 
hazırlıklarına 
başladı.
Spor Toto Süper 
Lig'in 25. haftasın
da deplasmanda 
Fenerbahçe'ye 4- 
1'lik skor ile boyun 
eğen yeşil- 
beyazlılar, ara 
vermeden 
Trabzonspor maçı 
hazırlıklarına 
başladı.

Teknik direktör 
Hikmet Karaman 
yönetiminde 
Özlüce 
Tesisleri'nde 
gerçekleştirilen 
antrenman yak
laşık 1 buçuk saat 
sürdü.
Mücadelede forma 
giyen oyuncular, 
antrenmanı düz 
koşu ve ardından 
açma germe 
hareketleri ile 
tamamladı.
Diğer futbolcular

ise, yarı sahada 
çift kale maç yaptı. 
Antrenmanda 
sakatlıkları bulu
nan oyuncular 
Sebastian Pinto, 
Ferhat Kiraz, 
Serdar Aziz, 
Basser ve Okan 
Deniz takımdan 
ayrı çalıştı. 
Bursaspor, bugün 
yapacağı antren
man ile 
Trabzonspor maçı 
hazırlıklarını 
sürdürecek

KİBALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇ|N KULLANILABİLECEK 

TOPLANI 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

KİRAUK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

513 23 94
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BHİfeN MıMıııillHlııHlIlııii
Maliye Bakanlığı, 
motorlu araçlardaki 
MTV miktarı ve ÖTV 
oranlarının belirlen
mesinde emisyon 
salınımını da 
dikkate alacak çalış
ma başlattı.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
talimatı ile 
başlatılan çalışmaya 
göre, halen silindir 
hacmi ve yaşı esas 
alan Motorlu 
Taşıtlar Vergisi sis
temi ve ÖTV 
yeniden değer
lendiriliyor. 
Çalışma yasalaşır
sa, araçlar artık 
motor silindir 
hacmi, yaş veya 
ağırlığın yanı sıra 
emisyon salımı, 
yani çevreyi kir
letme oranına göre

liliiMiiııılistıliimiMiı!
Bakanlar Kurulu'na 
sevk edilmesi plan
lanan çalışmaların 
ayrıntıları ortaya 
çıktı.
Çalışmaya göre üst 
düzey memurlar ve 
belediyelerdeki üst 
düzey yöneticiler 
hükümetle gelip 
hükümetle gidecek
ler. Reel sektörü 
yakından 
ilgilendiren 
teşviklerde de 
imzalar tamam, son 
sözü Meclis 
söyleyecek... 
Sendikalar Yasası, 
İntibak, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası, 
Memur lara Toplu

vergilendirilecek. 
Yeni uygulama 
piyasada olan ve 
otomobil fir
malarının stokların
da bulunan taşıtları 
kapsamayacak. 
'DAHA ÇOK GELİR 
SAĞLAYALIM 
KAYGISI YOK' 
Şimşek, bir taraftan 
araçlar arası 
vergilendirmede 
adaletli olmak, bir 
yandan da sorumlu 
bir vatandaş olarak 

sözleşme Yasasını 
çalışma hayatına 
kazandıran Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, çalış
malarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. 
Bakanlığın, bugün 
Bakanlar Kurulu 'na 
sunmayı planladığı 
devlet memurlarına 

çevrenin daha az 
kirlenmesini istedik
lerini söyledi 
Sadece bu uygula
manın bile temiz 
çevreye büyük katkı 
sağlayacağını, ayrı
ca uygulamanın 
yüksek teknoloji 
üretimini teşvik ede
ceğini anlatan 
Şimşek, ''Vergiyi 
artıralım daha çok 
gelir sağlayalım 
kaygısı taşımıyoruz" 
diye konuştu.

yönelik çalışmaların 
detayları ortaya çık
maya başladı. 
Sistemin daha hızlı 
çalışabilmesi için 
Genel Müdür veya 
Müsteşar düzeyin
deki görevlilerinin 
hükümetle gelip 
hükümetle gitmesi 
planlanıyor.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) prim 
borçlarının yeniden 
yapılan dırılması 
konusunda tanınan 
ek süre 31 Mayıs 
2013 tarihinde sona 
erecek.
Bu tarihe kadar 

borç yapılandırması 
talebinde bulunacak 
olan vatandaşların 
yapılandırma kap
samındaki 
borçlarından, 
gecikme cezası ve 
gecikme zamları 
silinecek. 2011 yılın
da uygulamaya alı
nan borç yapılandır
ması kapsamında 
ise SGK’nın kasası
na bugüne kadar 
toplam 10.8 milyar 
TL girdi.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılması 
konusunda tanınan 
ek süre 31 Mayıs 
2013 tarihinde sona 
erecek. Bu tarihe 
kadar borç yapı
landırması talebinde 
bulunacak olan 
vatandaşların yapı
landırma kapsamın
daki borçlarından, 
gecikme cezası ve 
gecikme zamları 
silinecek.
2011 yılında uygula
maya alınan borç 
yapılandırması kap
samında ise 
SGK’nın kasasına 
bugüne kadar 
toplam 10.8 milyar 
TL girdi. 19 Ocak 
2013 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe 
giren Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik Yapıl

masına Dair 
Kanun’a eklenen 
geçici madde ile 
sosyal güvenlik 
prim borçlarının 
yapılandırılması için 
Kuruma yapılacak 
başvuruların tarihi 
31 Mayıs 2013 tari
hine kadar uza
tılmıştı. Buna göre, 
1 Ekim 2008 tarihin
den önce iştirakçi 
veya sigortalı olan
lardan yaşlılık, 
emeklilik veya 
malullük aylığı bağ
landıktan sonra 
5510 sayılı 
Kanun’un 4/b 
hükmü kapsamında 
çalışmaya başlayan
ların 28 Şubat 2013 
tarihi itibariyle 
tahakkuk ettiği 
halde ödenmemiş 
olan sosyal güven
lik destek primi 
borçları ve ferileri 
yeniden yapılandır
ma kapsamına 
alındı. Bu kapsamda 
yer alan kişilerin 
sosyal güvenlik 
destek primi 
ödemesi borçları 
nın, başvuruda 
bulunmaları halinde 
19 Şubat 2011 tarihli 
6111 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılan dırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun 
Hükmünde Karar 

namelerde Değişik 
lik Yapılması 
Hakkında Kanun'un 
ilgili maddelerine 
göre yapılandırıla
cağı hüküm altına 
alınmıştı. Bu doğrul
tuda, borcu olan 
kişiler bağlı olduk
ları Sosyal Güvenlik 
İl müdürlükleri veya 
merkez müdürlük
lerine yazılı müra
caat ederek ve 
gerekli şartların yer
ine getirilmesi 
halinde gecikme 
cezası ve gecikme 
zammı yerine, 
TEFE/ÜFE aylık 
değişim oranlan 
ile güncellenerek 
peşin veya taksitle 
ödeme yollarından 
biriyle de borçlarını 
ödeyebilecek. 
Taksitle ödeme 
yapılması durumun
da ikişer aylık 
ödeme periyodu ile 
azami 18 aya kadar 
borçlar tak- 
sitlendirilebilecek. 
Prim borçla rımn 
yapılandırması için 
borçlu vatandaşlara 
en son 31 Mayıs 
2013 tarihine kadar 
başvuru hakkı 
tanınırken, yetkililer 
vatandaşları teknik 
sorunlardan kay
naklı bir mağduriyet 
yaşamamaları için 
müracaatlarını son 
güne bırakmamaları 
konusunda uyardı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORUSÜ
G 
E 
M 
l 
i 
K

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
Nüfıls Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C^avcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ’13 10 28 OTODÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)S Pegasus Akmi» Seyahat 614 63 62

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
K*ıboroğlu«aadaş 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

DAĞITICILARs 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 S14 17 00

HASTANELER

B İli e
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 20
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

RELERİVE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BU8Kİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

11| r TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz «t 3 <ıs 40
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4520 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

istiklal 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)

ffllİlliHGİİ
VMM 
HÜKÜMET

KADIN: 11:30- 
14:00-16:15- 
18:30-20:30 

MUTLU AİLE
DEFTERİ: 14:15 

16:15-18:15-20:15
TAŞ MEKTEP: 
11:30-13:30

REZERVASYON 5133321
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Seyfettin Şekersöz 
U-15 play off A 
grubunda oynanan 
gollü maçın galibi 
Yeni Karamanspor 
oldu. Rakibi 
Iznikspor'u gollü 
geçen maçta 4-3 
yenen Yeni 
Karamanspor orta 
sıralardaki yerini de 
korudu.
Maça hızlı başlayan 
Yeni Karamanspor 
henüz 3. dakikada 
öne geçti. Bilal 
atağında topu 
müsait pozisyonda
ki Okan'a aktardı, 
bu futbolcu düzgün 
vuruşla takımını 1-0 
öne geçirdi. 
8. dakikada 
kazanılan köşe 
atışında arka direk
te topla buluşan Ali 
Polat skoru 2-0 
yaptı. 17. dakikada 
Ali Polat kendinin 
ikinci takımının 
üçüncü golünü 
atarak skoru 3-0 
yaparak takımını 
rahatlattı. 30. 
dakikada iznikspor'- 
da Ender müsait 
pozisyonda topu 
dışarı atınca ilk yarı 
bu skorla bitti. 
İkinci yarıya iyi 
başlayan Iznikspor 
45. dakikada

Mustafa'nın ayağın
dan kazandığı golle 
farkı ikiye indirerek 
takımını umut
landırdı. 50. dakika
da gelişen atakta

Muhammed Yeni 
Karamanspor'u 4-2 
öne geçirdi. Santra 
ile birlikte gelişen 
Iznikspor atağında 
Hasan'ı ceza alanı 

içinde düşüren Ali 
Polat kırmızı kartla 
oyun dışında 
kalırken Iznikspor'- 
da kazanılan 
penaltıyı Erkan gole

çevirerek skoru 4-2 
yaptı.
Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
69. dakikada 
İznikspor'da 
Mustafa'nın direk
ten dönen şutunda 
tamamlayan 
Ünsal'ın ayağından 
bir gol kazandı ve 
gollü maçı Yeni 
Karamanspor 4-3 
kazandı.
SAHA : Gemlik 
Sentetik Çim 
HAKEMLER: 
Volkan Yıldıran 7, 
Haşan Yıldırım 7, 
Gökhan Tanoğlu 7, 
YENİ KARAMANS
POR : Enis 4, 
Batuhan 4, Haşan 
3, (Emre Çetin 2)

Özer 5, Yusuf 5, 
Bilal 6, Muhammed 
5, Okan 6, Berke 4, 
Ali Polat 7, Eren 4, 
(Ali Eren 2) 
IZNİKSPOR : Semih 
4, Selimcan 4, 
Erkan 4, Doğukan 
4, Mustafa 5, Ali 5, 
Ender 4, Ünsal 5, 
Muhammed 4, 
(Turgay 2) Mustafa 
6, Haşan 6, 
GOLLER : Dk. 3. 
Okan, Dk. 817 Ali 
Polat, Dk. 50. 
Muhammed, (Yeni 
Karamanspor) Dk. 
45. Mustafa, Dk. 50. 
Erkan Pen. Dk. 69. 
Ünsal, (Iznikspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
Ali Polat (Yeni 
Karamanspor)



Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İş 
Sağlığı ve Güvenliği konulu bilgilendirme toplantısı büyük 
ilgi gördü. Bilgilendirme toplantısında konuşan A sınıfı İş 
Güvenliği Uzmanı Kemal Güleçyüz, 6331 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesiyle işverenlerin de hükümlülüklerinin 
başladığına dikkat çekerek, “1 işçi bile çalıştıran işyeri 
sahibi İş Sağlığı ve Güven liği uzmanı bulundurmak zorun
dadır. Ticaretin şekli ne olursa olsun, ister bakkal, ister 
tarım işyeri sahibi, kanunda ne yazılıysa ona herkesin 
uyması zorunludur." şeklinde konuştu. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
14 Mart 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Patlayan Wılaiı 
tıiMm tenimi
Orhaneli’ye bağlı Çaylanğa 
Mahallesi'nde Ömer Işık'a evin 
buzdolabı tüpünün patlaması 
sonucu çıkan yangında bir 
evin 2 katı da harabeye döndü. 
Haberi sayfa 3’de

Belenıye leınizli» isçileri
■aaslannı aiaıııor

Gemlik Belediye 
si’nin temizlik 
işlerini yapan 
taşeron ERNAK 
Temizlik Hizmetleri 
şirketin de çalışan 
140 temizlik işçisi, 
maaşlarını düzenli 
alamayınca kirala 
nnı ve piyasaya 
olan borçlarını 

ödeyemiyorlar. 
Temizlik işçileri, 
"Biz, asgari ücretle 
çalışan dar gelirli 
kişileriz. Gemlik’in 
pisliğini topluyo 
ruz. Ama zamanın
da maaş alamadı 
ğımız için evimize 
ekmek bile 
götüremiyoruz.

Kiralarımızı 
ödeyemiyoruz.” 
diyerek temizlik 
işçileri ile yapılan 
kahvaltılı toplantıda 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’a durumun 
iletildiğini söyle 
diler.
Haberi sayfa 2’de

Emeldiler 
Demeği 

itnelMı 
değerlendirin
Türkiye Emekliler 
Derneği Başkan 
lar Kurulu’nda 
emeklilerin sorun 
lan değerlendin 
lerek, talep ve 
çözüm önerileri 
kamuoyuna 
duyuruldu.
Haberi sayfa 4’de

IIMİİIIUMMIÎIIIHMI
Her Mart ayının 14'ün 
de kutlanan, Türki 
ye'de tıp alanından 
çalışanların hizmet 
sorunlarının tartışıldı 
ğı, bilime katkılarının 
ödüllendirildiği Tıp 
Bayramı bugün kut
lanıyor. 14 Mart 
1827'de, II. Mahmut 
döneminde, Hekimbaşı 
Mustafa Behçet'in 
önerisiyle ilk cerrahha- 
nenin, Şehzadebaşı 
daki Tulumbacıbaşı 
Konağı'nda Tıphane-i 
Amire ve Cerrahhane-i 
Amire adıyla kurul
ması, Türkiye'de 

modern tıp eğitiminin 
başladığı gün olarak 
kabul edilir. Okulun 
kuruluş günü olan 14 
Mart, "Tıp Bayramı" 
olarak kutlanmaktadır. 
İlk kutlama, 1919 
yılının 14 Mart'ında 
işgal altındaki gerçek
leşmişti. O gün, tıb
biye 3. sınıf öğrencisi 
Hikmet Boran'ın 
önderliğinde, 
tıp okulu öğrencileri 
işgali pro testo için 
toplanmış ve onlara 
devrin ünlü 
doktorları da destek 
vermişti.

Ordan, burdan...
Dün, Gemlik siyaseti, CHP Meclis üyesi ve 

Grup Başkanı Necdet Ersoy’un annesinin 
cenaze töreninde toplandı.

Ersoy, aynı zamanda Büyükşehir Belediye 
Meclis üyesidir.

Ersoy Ailesinin acılarını paylaşırım.
İkindi namazından sonra, kılınan cenaze 

namazı öncesi, Solaksubaşı Camiinirfav 
lusu taziyeye gelenlerle doldu taştı.

Büyükşehir Belediye Recep Altepe cenaze 
ye katıldı ve çelenk gönderdi. Cenazeye 
katılamayan Nilüfer Belediye Başkanı Mus 
tafa Bozbey’de çelenk göndermişti.

Gemlik Belediye Başkanvekill de cenaze 
deydi ama çelenk göndermemişti.

Dikkatten kaçmadı. Devamı sayfa 4’de

dolat tyeCiiü «^aycutCıvuL
^7 birey

7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar
Esnek çalışma saatleri

Öğrenci koçluğu
Daha özel denemeler 

Aile Eğitim Danışmanlığı

www.gemlikbirey.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikbirey.com
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GTSO’da İs Sağlığı ııe Güuenliği semineri
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından düzenle
nen iş Sağlığı ve 
Güvenliği konulu 
bilgilendirme 
toplantısı büyük ilgi 
gördü.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda düzen
lenen toplantıya 
değişik kurumlar- 
dan çok sayıda 
katılımcının katıl
ması üzerine, 
toplantının bir kez 
daha tekrarlanması
na karar verildi.
Bilgilendirme 
toplantısında 
konuşan A sınıfı İş 
Güvenliği Uzmanı 
Kemal Güleçyüz, 
6331 sayılı yasanın 
yürürlüğe girme
siyle işverenlerin 
de hükümlülük
lerinin başladığına 
dikkat çekerek, 
“1 işçi bile çalıştı 
ran işyeri sahibi İş

Sağlığı ve Güven 
liği uzmanı bulun
durmak zorundadır. 
Ticaretin şekli ne 
olursa olsun, ister 
bakkal, ister tarım 
işyeri sahibi, kanun 
da ne yazılıysa ona 
herkesin uyması 
zorunludur.” dedi.
Kapıcısı olan apart
manların bile yasa 
kapsamına girdiğini 
söyleyen Güleçyüz, 
"Bu yasa, işyer

lerinin yüzde 99 
unu kapsam içine 
alıyor. Tek başına 
çalışan işyerleri ise 
kapsam dışında 
kalıyor. Yasanın 
istediğini yerine 
getirmeyenlere yük
sek para getirilmiş” 
şeklinde konuştu. 
Uzman kişi veya fir
malar işyerlerinin iş 
risk analizlerini 
düzenleyeceklerini 
belirten konuşmacı,

“İşgüvenliği olan 
bir işyerinde, işveri- 
mi yüksek olur. Bu 
da verimi arttırır. 
Bir iş yerinde 
zamanında alınan 
önlemler iş kazası 
sonunda oluşacak 
zarar, önlem alın
mak için harcanan 
paradan en az 5 kat 
daha fazladır.” dedi. 
Güleçyüz, yasanın 
kamu işyerlerine de 
hükümlülük 

getirdiğine dikkat 
çekerek, "İşverenler 
çalıştırdıkları kişiler 
le ilgili sağlık ve 
güvenlik önlemleri
ni almakla hüküm
lüdürler.
İşveren işyerinde 
mesleki riskleri 
eğitim ve bilgilen 
direrek işyerinde 
her türlü önlemi 
almakla hüküm
lüler. Çalışanların 
da hükümlülükleri 
vardır.
Çalışanlar verilecek 
eğitime katılmak 
zorundadırlar.
Anlaşmalı uzmanlar 
yapacakları dene
timlerde işyerlerin 
de güvenlik ve iş 
sağlığı açısından 
noksanlıkları tesbit 
ederek işverene 
bildirmekle hüküm
lüdürler. İşverenin 
bu eksikliği giderip 
gidermediğini denet 
lemezler. İlgili 
Bakanlıkça yapıla

cak denetimlerde 
noksanlar uzman 
raporuna göre 
düzeltilmemişse 
yüksek oranda ceza 
ödemek zorunda 
kalırlar” dedi, 
işyerlerinin 3 sınıfa 
ayrıldığını belirten 
konuşmacı, her iş « 
yerinin sigorta 
NCAE kotu bulun
duğunu, bu kot ile 
hangi risk sınıfına 
girdiğini internetten 
öğrenebileceklerini 
söyledi.
İşyerlerinde ortak 
sağlık ve güvenlik 
uzmanı bulundurul
duğu gibi, dışarıdan 
da bu hizmet satın 
alınabilecaği belir
tildi.
Yasanın her işye 
rinde risk değer
lendirmesi yapıl
masının zorunluğu 
bulunduğu 
katılımcılara önemle 
hatırlatıldı.

Belediye temizlik işçileri
maaşlarını alamıyor

। Devlet erkanı ve muhtarlar yemekte biraraya geldiler

Idıis Ma itila »emeği
Gemlik Belediye 
si’nin temizlik 
işlerini yapan 
taşeron ERNAK 
Temizlik Hizmetleri 
şirketinde çalışan 
140 temizlik işçisi, 
maaşlarını düzenli 
alamayınca kirala 
rım ve piyasaya 
olan borçlarını 
ödeyemiyorlar. 
Her ayın Tinde 
maaşlarını almaları 
gereken Temizlik 
işçileri, ayın orta
larına gelinmesine 
karşın, Mart ayı 
maaşlarını alama 
yınca ne yapacak
larını şaşırdılar. 
Her ay düzgün 
olarak zamanda 
maaş alamadıkla 
rım söyleyen temiz
lik işçileri, "Biz, 
asgari ücretle

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

çalışan dar gelirli 
kişileriz.
Gemlik’in pisliğini 
topluyoruz. Ama 
zamanında maaş 
alamadığımız için 
evimize ekmek bile 
götüremiyoruz. 
Kiralarımızı ödeye 
miyoruz.
Patronumuza 
defalarca söyleme 
mize rağmen, ‘Bele 
diye bize para öde 
mediği için maaş 
larınızı biz de geç 
ödemek zorunda 
kalıyoruz’ diyorlar. 
Buradan Belediye 
Başkanımıza 
sesleniyoruz. 
Bizim halimizi 
görün. Gerçekten 
şirkete parasını 
geç ödüyorsanız, 
bizim durumumuz 
böyle ne olacak.

Belediyede çalışan 
memurlar bizim 
gibi geç maaş alı 
yorlar mı?
Hem ailemize karşı, 
hem de piyasaya 
karşı boynumuz 
eğik.” dediler.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın geçti 
ğimiz hafta 
Belediye temizlik 
işçileri ile yaptığı 
kahvaltılı toplantıda 
durumu kendisine 
bildirdiklerini 
söyleyen 
temizlik işçileri, 
belediyenin 
taşeron müteah
hide, temizlik fir- 
masınında çalıştır 
dıkları işçilere 
gününde maaşla 
rım ödemelerini 
istiyorlar.

Türkiye Muhtarlar 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nde uzun 
yıllar muhtarlık 
yapan İdris Kurt, 
yapılan genel kurul 
da aday olmayınca, 
arkadaşları kendi
sine veda yemeği 
düzenlediler. 
Sah günü akşamı 
Narlı Köyü 
Yakamoz Restau 
rant’ta düzenlenen 
veda yemeğine 
Gemlik merkez ve 
köy muhtarları yanı 
sıra, İlçemiz Kayma 
kamı Cahit Işık, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Mustafa Özdemir, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige, Orman 
İşletme Müdürü, il 
Genel Meclis 
üyeleri, muhtarlar 
katıldılar.
Veda yemeğinde 
konuşan Türkiye 
Muhtarlar Derneği 
Gemlik Şubesi’nin

yeni Başkanı 
Necmi Şanlı, uzun 
yıllar derneklerine 
yaptığı hizmetler

den dolayı İdris 
Kurt’a teşekkür 
ederek plaket 
verdi.
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Man» Mılilı Dil hrtiit mü
Bursa’nın Orhaneli 
ilçesine bağlı Çay- 
lanğa Mahallesi'nde 
Ömer Işık'a evin 
buzdolabı tüpünün 
patlaması sonucu 
çıkan yangında bir 
evin 2 katı da 
harabeye döndü. 
Patlama nedeniyle 
başlayan yangına 
itfaiye ekipleri kısa 
sürede müdahale 
etti. Kısa sürede

Minede basına kalas düştü
Bursa’nın İznik 
ilçesinde, müzede 
çalışan bir işçi, 
kafasına kalas 
düşmesi neticesin 
de yaralandı 
Geçen yıl restoras 
yon sebebiyle ziya 
retçilere kapatılan 
İznik Müzesi’nde iş 
kazası yaşandı. 
Müzenin teşhir 
bölümünün

Takla atan araçta muciıe kurtuluş
Bursa’nın İznik 
ilçesinde, yağmur 
sebebiyle kontrold
en çıkan otomobil 
takla atarak tarlaya 
uçarken, araçta 
bulunan 3 kişi 
kazayı burunları 
bile kanamadan 
atlattı.

Yaslı Katlını yardım hahanesiyle dolanılırılılar
Bursa'da kayma 
kamhktan geldik
lerini söyleyen 3 
kişi, yardım baha 
nesiyle kandırdık
ları yaşlı kadının 
altınlarını sakladığı 
yeri öğrenip 78 yıl
lık birikimini çaldı. 
Getirdikleri sözde 
erzakları bile geri 
götüren şüpheliler
den geriye, evin 
önünde bıraktıkları 
odun çuvalı kaldı 
Edinilen bilgiye

restorasyonunda 
çalışan işçilerden 
Sadettin Mete’nin 
(32) üzerine kalas 
düştü. İskeleden 
koparak düşen 
kalas Mete’nin 
başına isabet etti. 
Yaralanan işçi 
ambulansla İznik 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

Sabah saatlerinde 
34 TK 0248 plakalı 
otomobili ile 
İznik'ten Orhangazi 
istikametine giden 
Safi Dadacan, 
Çakırca köyü 
yakınlarında direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti. Havanın 

göre olay, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
geldi.
Kaymakamlıktan 
geldiklerini belirten 
3 kişi, kapısını 
çaldıkları 78 yaşın
daki Muzaffer 
Şaşkın'a yakacak 
ve erzak yardımı 
yapacaklarını 
söyledi. Bir kişi 
araçta beklerken 
diğeri malzemeleri 
indirmeye koyuldu.

yağışlı olması 
sebebiyle kontrol 
den çıkan araç 
takla atarak tarlaya 
uçtu. Takla atan 
araçta bulunan 3 
kişi kazayı yara 
almadan atlattı. 
Sağlık görevlileri 
kazazedelere olay

Görevli olduğunu 
ifade eden son 
şüpheli ise yaşlı 
kadına para 
yardımında da 
bulunacaklarını, 
fakat 50 lira para 
üstü vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Muzaffer Şaşkın 
parasının 
olmadığını söyledi 
ancak sözde kay
makamlık görevlisi
ni İnandıramadı. 
Kiler olarak kul

söndürülen yangın 
sonrası evin 2 katı 
kullanılamaz hale 
geldi.
Buzdolabı tüpünün 
neden patladığının 
araştırıldığı olayda, 
patlama esnasında 
evde kimsenin 
olmaması faciayı 
önledi.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

yerinde müdahale 
etti. Çevredeki 
vatandaşların 
getirdiği 
sandalyelere 
oturtulan yaşlı 
çift ise kazanın 
şokunu uzun süre 
üzerlerinden ata
madı.

landığı odadaki 
kavanozun içine 
sakladığı paralar
dan 50 lira alan 
yaşlı kadın, parayı 
şüpheli gence tes
lim etti.
Zanlı, yaşlı kadını 
evrakları da imzala
ması gerektiğini 
söyleyerek oyala
maya devam etti. 
Bu sırada 
hırsızlardan birisi 
kavanozdaki altın
ları çaldı.

Sanal Memılen 
Tanımadığınız 

Kişilerle Arkadaşlık 
Etmenin

Uzak veya yakın
daki arkadaşlarla 
sürekli temas 
halinde olma 
imkanı sunan ve 
beğenilenlerin 
paylaşıldığı sosyal 
ağlar güvenli kul
lanılmadığı zaman 
çeşitli sıkıntılara 
sebep olabiliyor. 
Bilgi Teknolojeleri 
ve İletişim 
Kurumu (BTK), 
"Sosyal ağlar 
kişisel bilgilerinizi, 
paylaşımlarınızı, 
arkadaşlarınızı 
herkesin görebile
ceği ortamlardır. 
Tanımadığınız kişi
lerin arkadaşlık 
tekliflerini red
dedin" uyarısında 
bulunuyor.
BTK tarafından 
hazırlanan 
'Guvenlinet.org.tr' 
adlı internet 
sitesinden yapılan 
açıklamada, 
sosyal ağlarda 
telefon numarası, 
ev, işyeri ve okul 
adresi ve TC kim
lik numarası gibi 
kişisel bilgilerin 
sanal alemden 
paylaşılmaması 
gerektiği belirtildi. 
Sosyal ağlarda

Bursa'da Cicili 
IMÜM

Bursa’nın 
Büyükorhan 
ilçesinde tamir 
edildiği sırada 
göçen evde bir 
kişi hayatını kay
betti, 2 kişi ise 
yaralandı. 
Olay, Burunca 
köyünde meydana 
geldi. Evlerini 
tamir eden 
Mustafa Korkmaz 
ile 16 yaşındaki 
oğlu Mehmet ve 
yeğeni 17 yaşında
ki Hüseyin 
Korkmaz, aniden 

paylaşılması iste
nilmeyen gönderi
lerin, aile bilgi
lerinin, ilişki duru
munun, dinin 
inanç ve siyasi 
görüşün iste
nilmeyen kişilere 
kapatılması 
tavsiye edildi. 
Açıklamada şu 
uyarılara yer veril
di: "Tanımadığınız 
kişilerin arkadaşlık 
tekliflerini red
dedin. Çünkü 
tanımıyorsunuz, 
niyetini bilmiyor
sunuz, zarar göre
bilirsiniz, 
üzülebilirsiniz. 
Güçlü şifreler 
oluşturun ve şif 
renizi kimseyle 
paylaşmayın. 
Çünkü sizin 
adınıza 
arkadaşlarınıza 
mesaj göndere
bilirler, zor durum
da kalırsınız. 
Profilinizde sizin 
istemediğiniz şey
leri paylaşabilirler. 
Profil resim ve 
ayarlarınızı 
değiştirebilirler. 
Profilinizi kullanan 
arkadaşınız olur, 
sorumlu ise siz 
olursunuz." 

göçen evin altında 
kaldı. Köylüler 
tarafından göçük 
altından çıkartılan 
Mustafa Korkmaz 
ile oğlu Mehmet 
Korkmaz ambu
lansla Büyükorhan 
Devlet 
Hastanesi’ne 
götürüldü.
Hüseyin Korkmaz 
ise yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Necdet Ersoy’un annesi öldü
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Ordan, burdan...
CHP’liler tam kadro cenazedeydi.
İl Başkanı Metin Çelik, yönetim kurulu 

üyeleri, belediye meclis üyeleri cenaze 
törenindeydi.

CHP milletvekillerinden yalnız Ilhan 
Demiröz’ün çelengi vardı cami avlusunda...

Kemal Ekinci, Sena Kaleli, Aykan Erdemir 
ve Turhan Tayan’ın çelenklerini aradı göz
lerim...

Kurumlardan da çelenk gelmemişti.
Bir tek Engelliler Okulu Müdürü Tamer 

Sivri’nin çelengi vardı orada...
MHP, SP, AKP’li siyasilerin bazılarını da 

gördüm cenazede...
Cenazeler eski dostların yıllar sonra 

karşılaşmalarına da neden oluyor.
Öğretmenlik yıllarımdan beri dostluğu

muz süren arkadaşlarla cenazede karşılaş
mak sevindirdi beni.

Cenaze törenlerinde hüzün vardır.
Usta Şair Nazım
“Cenaze Merasimim” şiirinde şöyle der:

Gemlik ve Bursa 
Belediye Meclis 
üyesi ve CHP Grup 
sözcüsü Necdet 
Ersoy’un annesi 
Hanash Ersoy (90) 
vefat etti. 
13 Mart 2013 
Çarşamba günü 
yapılan Belediye 
Meclis toplantısı 
sırasında Necdet 
Ersoy’a gelen tele
fon ile annesinin 
hastalanarak 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldığı haberi 
geldi. Ersoy, bunun 
üzerine meclis 
toplantısını terk etti. 
Gemlik’te tedavisi 
sürdürülen Hanash 
Ersoy daha sonra 
Bursa Medicalpark 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

Bizim avludan mı kalkacak cenazem?
Nasıl indireceksiniz beni üçüncü kattan?
Asansöre sığmaz tabut, 
merdivenler daracık
Belki avluda dizboyu güneş ve 

güvercinler olacak, 
belki kar yağacak çocuk çığlıklarıyla 

dolu,
belki ıslak asfaltıyla yağmur...”

Allah rahmet eylesin...

fiMCElHiler gezide buluştu
MHP ADAYLARI AÇIKLIYOR

Dün gazetelere ve internet haberlerine 
şöyle bir gözattım.

MHP yerel seçimlere 1 yıl kala belediye 
başkan adaylarını açıklamaya başladı 
bile...

Örneğin Orhangazi’de eski ANAP 
Belediye meclisi üyesi, DP’den istifa eden 
Mehmet Topçu’yu aday gösterecekleri 
açıklanmış bile..

Gemlik’te MHP’den kim aday olacak.
Bir ön seçim yapılacak mı, yoksa gönüllü 

birimi seçilecek, adayın kıstası ne olacak 
belli değil.

Ama eskiden beri bildiğim, “MHP’de aday 
olunmaz, aday gösterilir” tezi vardır.

Önümüzdeki pazar günü Milton Çay 
Bahçesi’nde MHP İstanbul Milletvekili 
Murat Başeskioğlu’nun katılacağı kahvaltılı 
sohbet toplantısı yapacakmış.

Bu toplantılar sıklaştıkça Gemlik Belediye 
başkan adayı da belli olur sanıyorum.

SP’de de başkan adaylığı sorunu yaşan
maz.

Birine görev verirler olur biter...
Asıl sorun AKP’de...
AKP iktidar partisi olduğu için her 

zamanki gibi bol aday adayı çıkacaktır.
Demokratik tercih yerine, genel merkezin 

tercihi son söz olacaktır her zamanki gibi.
Biraz beklersek adaylar ortaya tek tek 

çıkacağını görürüz.
Bir sıkıntı da CHP’de yaşanacak.
CHP sürpriz bir isim üzerinde durabilir 

mi?
Sanmıyorum.
Belediyede yaşanan yıpranmanın getir 

diği sıkıntı atlatılmış değil.
CHP adayı belki en son çıkan aday olur.

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi, etkinlikler
ine bir yenisini 
daha ekledi.
Kadınlar günü 
nedeniyle Bursa’ya 
gezi düzenlenen 
kadınlar, hem 
Dünya Kadınlar 
Günü’nü hep birlik
te kutladılar, hem 
de gezerek güzel 
bir gün geçirdiler. 
Bursa gezisinde 
buluşan

Mil İMİ IIUİ Ml İIIIIMI
Vı

Türkiye Emekliler 
Derneği Başkanlar 
Kurulu’nda 
emeklilerin sorun
ları değerlendin 
lerek, talep ve 
çözüm önerileri 
kamuoyuna duyu
ruldu.
Genel kurula 
katılan Gemlik 
Emekliler Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
genel kurulda 2000 
öncesi emeklileri 
kapsayan İntibak

3 gündür yoğun 
bakımda kalan yaşlı 
kadın tüm çabalara 
karşın kurtarılama
yarak vefat etti. 
Ersoy’un cenazesi, 
dün Merkez Solaksu 
başı Caminde öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazının ardından 

Konağı’nda kah
valtı ettikten sonra, 
Kaphkaya da

ANAÇEV’liler, 
Bursa’da 
Sümbülbahçe

ve kazanç pirim 
ödeme gün 
sayılarının emekli 
ler arasında fark
lılığın giderildiğini 
ancak, her emekli 
için intibak farkı 
oluştuğunu ve 
bunun da 2013 
yılında ödenmeye 
başlandığını, emek
li aylığı artışların
daki uygulamanın 
mevcut eşitsizlik
leri arttırdığını, 
seyyanen zamları 
da kapsayan 
seçenekli artışların 

sevenleri tarafından 
ilçe Mezarlığında 
toprağa verildi.
Cenaze nedeniyle 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Cumhuriyet Baş 
savcısı Zekeriya 

belirlenmesi gerek
tiğini belirtti.
Emeklilerin 
maaşlarını aldığı 
bankalar ile ilgili 
promosyon 
konusundaki çalış
maların hızla 
sonuçlandırılması 
emeklilere hak 
ettikleri paraların 
ödenmesi, katkı 
paylarının 
emeklileri zor 
durumda bıraktığı 
bu nedenle emeklil
erden katkı payının 
muaf tutulması

Bayazıt, CHP İl 
Başkanı Metin Çelik, 
belediye meclis 
üyeleri, il genel 
meclis üyeleri, 
siyasi partilerin tem
silcileri ve aile 
yakınları Solaksu 
başı Camiinde 
biraraya geldiler.

Yaşam Cazibe 
Merkezi, 
Akvaryum’u, 
Ördekli Hamamı 
Kültür Merkezi ve 
Özdilek gezdiler. 
ANAÇEV Gemlik 
Şube Başkanı 
Meziyet Tunalı, 
düzenledikleri 
geziye 41 kişinin 
katıldığını 
belirterek, bu tür 
etkinliklerin süre
ceğini söyledi.

V

gerektiği üzerinde 
görüşler ortaya çık
tığını söyledi.
Yener, hastanelerde 
emekliler için 
bölümler ve polik
linikler yapıl
masının ve 
emeklilere öncelik 
tanınması istendiği
ni belirterek, 
“Genel kurulumuz 
olumlu geçmiştir. 
Sonuç bidirgesinin 
iktidarca dikkate 
alınması gereğine 
inanıyoruz” 
dedi.
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' Sırası Geldikçe
İnan TAMER

14 Mart Tıp Bayramı

Bir zamanların en 
popüler gıpta edilen 
mesleği doktorluktu.

Her çocuk kendine 
“Büyüdüğünde ne 
olacaksın” diye 
sorulduğunda ah- 
nan cevap “doktor” 
olacağım idi.

Çocukluğumda, 
rahmetli anneciğim 
kadar bana hizmeti 
olan ev bitişik 
komşumuz Ayşe 
Teyze (Beşe-Oktay 
Ertür’ün Teyzesi) de 
sık sık ne olacağımı 
sorar “Doktor” ola
cağım diye cevap
lardım. Nasip olma 
dı doktorluk bize.

Doktorluk, en uzun 
süreli eğitim sonucu 
edinilen bir meslek. 
Bu süre ile edinilen 

bilgi ile yetinilmiyor. 
Sürekli tıpta ki yeni 
gelişmeleri farmo 
kolojiyi izlemekle 
mesleki başarı için 
gerekli yani devamlı 
öğrenim devamlı 
çalışma.

Bugün doktorlu ne 
hal aldı.

İnsanoğlu için en 
önemli varlık sağlıklı 
bir yaşam sürmek.

Sağlıklı bir yaşamı 
sürdürmek için 
uğraş veren derdine 
çare olan acısını, 
sızısını moral 
çöküntüsünü, zihin
sel ve ruhsat sıkın
tısını gideren doktor 
önce gözlerini para 
bürümüş niteleme 
leri ile gözden 
düşürüldü.

Hastanelerde görev 
yapan doktorların 
ve öğretim üyeleri 
nin özel muayehane 
açmaları yasa ile 
engellendi özel has- 
tanaler teşvik edildi.

Bir çok özel has
taneler açıldı.

Birkaç doktorun 
beraberce poliklinik 
açma girişimleri, 
ağırlaştırılmış 
koşullarla zor
laştırıldı. Genellikle 
özel hastahaneler 
nüfusun yoğun 
olduğu il merkez
lerinde kuruldu.

İşte verimlilik 
gözetilecek.

Böylece hasta 
müşteri hastahane 
işleri doktor emekçi 
oldu...

İlçeler ve belde 
lerde serbest tabip 
kalmadı.

Devlet hastaneleri 
tıklım tıklım.

Aile doktorları 
reçete yazan katip 
ler durumunda ve 
de belirli saatler 
içinde çalışıyor. 
Hastahanelerin acil 
servislerinde yoğun 
başvurular sonucu 
hakaret edilen tar
taklanan, dövülen, 
yaralanan ve 
öldürülen doktor 
haberleri yurdun 
dört bir yanından 
yansıtılıyor.

Bunun için sağlık 
Bakanlığı Stres 
yönetimi tükenmiş
lik sendromu ve zor 
insanlara başa 
çıkma eğitimi verme 
kararı aldı hekim
lere.

Ankara Tabip 
Odası’nın tespitleri 
ne göre 14 Mayıs 5 
Aralık 2012 tarihleri 
arasında ülke 
genelinde 4425 
sağlık çalışanına

yönelik şiddet olayı 
yaşanmış ne kadar 
acı bir durum.

Kıvır, kıvır 
kıvrandığın böbrek 
safra kesesi ağrısını 
bir iğne ile dindiren 
midendeki, 
kalbindeki ölümcül 
arızalan nazik 
elleriyle giderip seni 
hayata döndüren, 
bulanık dünyanı net 
gördüren doktora 
karşı kötülemek 
saldırı ve tecavüz 
gibi ne ahlaka ne 
insanlığa karşı 
olumsuz davranışlar 
üzücü çok üzücü.

Anlaşılıyor ki 
toplumun ruh 
sağlığı bozuk.

Devlet hekimliğin 
psikiyatr anabilim 
dalını cazip hale 
getirici önlemler 
almalı. Bugünkü 
anlayış normal 
insanlara hizmet 
etmek varken niye 
ruh sağlığı bozuk
larla uğraşayım, 
inancıyla psiki 
yatrımız yeterli sayı

da değil.
Tıbbın önemli 

hizmeti koruyucu 
hekimliktir.

İnsanı hasta 
etmemek önemlidir. 
Olaylardan anlaşılı 
yormki; toplumun 
ruh sağlığı büyük 
oranda bozulmuş
tur.

Cinayetler, yaralan
malar terör bunun 
sonucudur.

Bir müddet tıp 
fakültelerimizde 
ağırlıklı olarak 
psikiyatri ve 
psikolog eğitimine 
ağırlık verilmeli, aile 
hekimliği müesse 
sesinde psikiyatrlar 
okullarda fabrikalar
da psikologlar istih
dam edilmelidir.

Bugün 14 Mart 
Doktorlarımız 

bayramımız diye 
biliyorsa, kutlu 
olsun!

KUTSAL 
MESLEĞİN 
SAHİPLERİNE BEN
DEN SELAM 
OLSUN.

MİLTON
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE X 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Nf

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Püsfa Piyanist
Meşrubat SatenSandülye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canlı İfayın 
Sahne - Işıhyösferisi 
Servis ve ehipmanlar 

Sürpriz gösteriler
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Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
örgütü Başkan 
Mehmet Sertaslan 
beraberinde ilçe 
yönetimi ve meclis 
üyeleriyle birlikte 
Hamidiyeliler 
Derneği’ni ziyaret 
ederek, yurt günde- 
mi başta olmak 
üzere bir çok siyasi 
konular hakkında 
görüş alışverişinde 
bulunup dernek üye 
leriyle sohbet ettiler. 
Dernek başkanı 
Nuretttin Görücü, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek, tüm par
tililere teşekkür etti. 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
da geçtiğimiz gün
lerde tamamlana n 
kongre ile seçilen 
yeni demek yöneti
mini tebrik ederek 
başarılar dileğinde 
bulunduğu sözlerine 
şöyle devam etti. 
“Siyasi partilerin 
sadece halkın 
yanında olduğu 
izlenimini silmek 
istiyoruz. Ziyareti 
miz siyasi bir ziyaret 
değildir. Amacımız

sizlerin sorunlarını, 
dertlerini dinlemek 
ve çözüm ürete
bilmektir. Gemlik 
halkı hak ettiği 
huzüra, rahata 
kavuşmalıdır. Bİzler 
sizlerle birlikte el ele 
hareket etmeliyiz.
Çünkü; birlikte 
hareket edebilme 
yeteneğini kaybet
tiğimiz an başımıza 
her türlü felaket 
gelebilir. "Böl-Parça 
la-Yönet" Stratejisini 
bozabilmek ve 
Vatanımızın çatısını 
sağlam temeller 
üzerinde durabilme
si adına birlikte ola
bilme yeteneğimizi 
yeni nesillere anlat
mak zorundayız.
Yurt gündemiyle 
ilgili siyasi 
gelişmeleri de değer 
lendiren Sertaslan 
görev yaptığı il 
genel meclisinde bir 
vakıf ün i versitesine 
bedelsiz 25 yıllığına 

tahsis edilen 30 bin 
metre kare özel 
idarenin, 30 bin 
metrekarede hâzi
nenin olmak üzere 
60 bin metrekare 
yerin iktidar par
tisinin oylarıyla ver
ildiğini belirterek, 
değişen yerel yöne
timler yasasıyla da 
köylerin tüzel kişili 
ğini kaybetmesinin 
yanı sıra köy ortak 
mallarının* da elle 
rinden alınacağını 
kaydetti. Terörist 
Öcalan ile yapılan 
pazarlıklara da 
dikkat çeken Sertas 
lan, birlik ve bera 
berliğimizi bozmaya 
çalışanların olduğu 
nu vurguladığı söz
lerinde önümüzdeki 
2014 yerel seçim
lerinde önümüze 
anayasa değişik
liğiyle ilgili bir refe 
randum sandığı gele 
bileceğinin de altını 
çizdi.

Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
tarafından, başka 
okullara tayini çıkan 
Biyoloji öğretmeni 
Serpil Korkmaz, Din 
Kültürü ve Ahlâk 
Bilgisi öğretmeni 
Abdurrahman 
Tombul, Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni 
Aydın Meral, 
İngilizce öğretmeni 
Barış Kocaman ve 
emekli olan usta 
öğretici Yaşettin 
Saçlıoğlu için veda 
yemeği düzenlendi. 
Gemlik Atatepe 
Sosyal Tesisleri'nde 
düzenlenen veda 
yemeğine Okul 
Müdürü Hüseyin Er, 
Müdür Başyardım 
cısı Nurullah 
Şimşek, müdür 
yardımcıları ve 
öğretmenler katıldı. 
Yemeğin ardından 
yaptığı konuşmada, 
meslektaşlarına, 
yeni görevlerinde 
başarılar temen
nisinde bulunan 
Okul Müdürü 
Hüseyin Er, 
"Kuruntumuzda 
görev yaptıkları

süre içerisinde 
göstermiş oldukları 
fedakârlık, başarı ve 
samimiyetten dolayı 
öğretmenlerimizin '• 
hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 
Yeni okullarında da 
aynı şekilde başarılı 
olacaklarına yürek
ten inanıyorum. Biz 
öğretmen 
arkadaşlarımızla 
sadece resmî olarak 
ayrıldık. Kendilerine 
hem okulumuzun 
hem de gönlümüzün 
kapılan her zaman 
ardına kadar açıktır, 
Sizleri hiçbir zaman 
unutmayacağız.
Yeni neslimizi 
yetiştirecek öğret

men arkadaşlarıma 
canı gönülden 
başarılar diliyor, 
saygılar sunuyo
rum." dedi.
Duygusal anların 
yaşandığı veda 
yemeğinde tayini 
çıkan öğretmenler 
de yaptıkları 
konuşmalarda 
çalışma 
arkadaşlarından 
helallik istedi.
Okul idarecileriyle 
okulda görev yapan 
öğretmenlerin, tayi
ni çıkan öğretmen
lerle vedalaşmaları 
ve hatıra fotoğrafı 
çektirmelerinin 
ardından veda 
yemeği sona erdi.
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KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BESLENME D0SI1I OKUL 01D0
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı arasında 
yapılan çalışma ile 
ortaya çıkan 
"Beslenme Dostu 
Okul Projesi"ne 
başvuran Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi denetmenler- 
den tam puan 
alarak beslenme 
konusunda göster
diği hassasiyeti bir 
kere daha kanıt
lamış oldu.
Yaptığı proje gereği 
obezite ve sağlıklı

beslenme ile ilgili 
tüm eğitim ve 
faaliyetleri eksiksiz 
yerine getiren okul, 
aynı zamanda okul 
yemekhanesinde, 
kantininde, uygula
ma anasınıfı ve 
Yiyecek -İçecek 
Hizmetleri Alanı 
mutfaklarında 
hijyene .sağlıklı 
beslenmeye ve 
sürdürülebilir kalite 
anlayışına ne kadar 
önem verdiğini de 
göstermiş oldu.
Okul Müdürü Nazım

Hikmet Seren, "Tam 
puanla kazandığı 
mız Beyaz Bayrak 
tan sonra Beslenme 
Dostu Okul Proje 
sinde de gösterdiği 
miz başarı bizleri 
çok memnun etmiş 
tir. Tüm paydaşları 
miza sağlıklı ve 
hijyenik ortamda 
hizmet vermenin 
mutluluğunu duyu 
yoruz. Projenin 
başarılı olmasında 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
ederim" dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkprfezgazetesi.com

GEMLİK S.S. ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ 
VE KEFALET KOOPERATİFİ 

İLAN
Aşağıda dökümü yapılan gayrimenkuller kooperatifimiz tarafından 

15.04.2013 tarihinde kooperatif idari binasında pazarlık usulü ile satışı 
yapılacaktır.

Değerini bulmadığında satış yapıp yapmamak kooperatifimizin 
yetkisindedir.

İlgililere ilan olunur.

1- Bursa ili, Gemlik ilçesi Kayhan Mah. 267 ada, 10 parsel, 70,10 
m2 dubleks mesken (Satış Saati 10.oo)

2- Bursa ili, Gemlik ilçesi Osmaniye Mah. 83 ada, 36 parsel, 82,5 
m2 dükkan üstü 1. kat mesken (Satış Saati 10.30)

3- Bursa ili, Gemlik ilçesi Umurbey Mah. Arpalık mevkii 
H22A09CIC pafta, 196 ada, 5 parsel 332.72 m2 imarlı deniz görür arsa 
(Satış Saati : 11.00)

4- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Adliye Köyü, Yörükyatağı mevkii 3 
pafta, 622 parsel 6000 m2 zeytinlik (Satış Saati : 11.30)

GEMLİK ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ VE 
KEFALET KOOPERATİF YÖNETİM KURULU

SATILIK
MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE 

5 KAT İMARL11297 M2 
İNŞAATA HAZIR ARSA 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel : 
0 532 283 59 19

m
 Ağrı Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağım- 
- - - - - - - - dan eskisinin hükmü yoldur. YADİGAR AVCI

— ABONEOLDÜNUZIMI?
ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

KİBnilK İŞYEBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

(EiUrlı İn tlıılı ilmi cuheiI

İMAM ASLAN 
DİNLENME 

TESİSLERİNDE 
KİRALIK İŞYERLERİ 

(MAĞAZA) 

513 23 94

http://www.gemlikkprfezgazetesi.com
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Gemlik'te üç gün 
boyunca kamp 
yapan 3. Lig takım
larından Yimpaş 
Yozgat Spor'u 
antrenman yaptığı 
Kumla sahasında 
ziyaret eden Kumla 
Spor Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ekrem Taraklı, 
Kırmızı Siyahlı fut
bolcu ve teknik 
heyete Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Kumla 
Spor adına baklava 
ikram etti. 
Geçtiğimiz hafta 
Pazar günü oynanan 
Oyak Renault maçı 
öncesinde Atamer 
Turistik Tesisleri’nde 
konaklayan ve 
Gemlik Belediye 
si'nin yenilediği 
Küçük Kumla 
Sahasında antren
man yapan kırmızı 
siyahhlara misafir
perverlik örneği 
gösteren Ekrem 
taraklı ve Kumla

Spor yöneticileri, 
Yimpaş Yozgat'a 3. 
Ligde başarılar 
dileyip, yeniden 
Süper Lige dön
meleri temennisinde 
bulundular.
Gemlik ve Kumla'da 
gördükleri ilgiden 
etkilenen ve büyük 
memnuniyet duyan 
Yimpaş YozgatlI fut
bolcu ve teknik 
heyet de, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a gıyabında, 
Kumla Sporlu 
yöneticilere de 
antrenman sahasın

da teşekkür ettiler. 
Yimpaş YozgatlIlar, 
baklava jestine 
karşılık Kumlalı 
yöneticilere, 0-0 
biten Oyak Renault 
maçı sonrasında 
Atamer Turistik 
tesislerinde yemek 
vererek ağırladılar. 
Kumla Spor yöneti
cileri daha önce de 
Kumla sahasında 
antrenman yapan, 
Rize Pazar Spor, 
Antalya Tekirova 
Belediye Spor, 
Anadolu Üsküdar 
Spor ve Afyon

Sandıklı Spor'u ağır
layıp, baklava ikram 
etmişti.
Kumla Spor Başkanı 
Ekrem Taraklı, 3. 
veya 2. lig ayrımı 
yapmadan tüm spor 
kulüplerini Kumla'da 
ağırlayıp, ziyaret 
etmekten mutluluk 
duyduklarını 
belirterek, Kumla'nın 
Türkiye genelinde 
tanıtımına katkı 
koyup, dostlukları 
pekiştirdiklerini kay
detti.
Taraklı, sezon sonu 
kamplarına da pro
fesyonel takımları 
davet ettiklerini 
bildirerek, "İklim, 
saha, konaklama ve 
futbola olan ilgi 
açısından 
bakıldığında Kumla 
kamp için en ideal 
merkezlerden biri
sidir. Bu yıldan 
başlayarak 
Kumla'da çok sayı
da profesyonel 
takımı görüp, izleye
biliriz" dedi.

Iirelu dC 
KAMPANYA

ÖZKAYA
OTOMOTİVDE 

TÜM LASTİKLER
4AL3ÖDE
Hisar Mahallesi Körfez Baytaş 
Sitesi A Blok No : 2 GEMLİK

Tel: 0 224 514 40 44

GemlikKarfez
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

_ _ _ _ _ _ _ I Tarık TANIŞ
ADI YOK

Adı yok hala 
Günün bu saatinin 
Eşref diyelim 
Öyle kalsın 
Efkâr vururken duvarlara 
Başımla beraber kan damlar sokak 

çeşmesi gibi
Gözden düşen
Yaşa karışmış harami misali
Şarkının adı yok hala
Güftesi meczup
Dilim dönmüyor ki
Hani bir zaman ertesi
OsmanlI efendisi şairin dilinden düşen 

gibi
Daha önce nerelerdeydiniz
Ya da şairin dediği gibi
Vakit tamam
Abbas
Kur çilingiri
Dizlerime kadar denize
Loş bir masa
Bir dilim peynir
Bir parça kırkağaç
Bir duble rakı
Bir boş bardak
İkiye bölüp içeyim hayatı
Aman saki
Doldur da git hadi
Boşalt benden kalan ne varsa
Son defa
Ve bırak
Dalganın ayaklarımı döven hasretine
Yakamozun göz kırpan cilvesini
Sevişsin parmaklarım bembeyaz köpükler 

ile
Ben sarhoş
Zühre berduş
Mey dökülsün yıldızdan
Işık yerine
Kıralım dünün prangalarını
Kayalara sürterek ayaklarımızı 
Midye kesiklerinde okuyalım 
Yarının bilinmez masallarını 
Öyle bitsin gece 
Gecenin adı yok hala...

Bilgi Bahçesi Reha 
bilitasyon 
Merkezi’nda deprem 
tatbikatı yapıldı. 
Mahalle afet gönül
lüleri ve Sivil 
Savunma Arama 
Kurtarma Birliği İl 
Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekipleri ile iş 
birliği içinde 
öğrenci veli ve 
personele depremle 
ilgili bilgiler sunum 
şeklinde verilerek 
herkesin bilinçli 
olması konusunda 
yardımcı olduktan 
sonra personel 
tahliye tatbikatına 
geçilerek tatbikat 
başarıyla sonuç
landırıldı.

Mahalle afet gönül
lüleri başkanı Yusuf 
Yumru; “Sizleri 
duyarlılığınız ve bu 
konuya göster
diğiniz ilgi ve alak- 
dan dolayı kutlu 
yoruz.
Bu yıl içinde

uygulama yap
tığımız ilk burumlar
dan birisiniz.
Geçen yılda bu tat
bikatı yapmanıza 
rağmen aynı 
duyarlılığı bu yılda 
gösterdiniz" 
dedi.
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m m * ana mu
PTT Genel Müdürü 
Osman Tural, 
PTT'nin 13 ildeki 14 
baş müdürlük ile 
Ankara ve İstanbul'
da belirlenen 2 
Pttmatik'te pilot 
olarak gram altın 
satışına baş
landığını bildirdi. 
Tural, yaptığı açıkla
mada, PTT Genel 
Müdürlüğü ile İstan
bul Altın Rafinerisi 
AŞ (İAR) arasında 
gram altın satışına 
yönelik geçen yıl bir 
sözleşme imzaladık
larını belirterek, "Bu 
sözleşme, gram 
altınları, sertifikalı 
bir şekilde PTT 
Şube ve Pttma 
tiklerden satışının 
yapılmasını kapsı 
yor. 1,5 yıl içinde 
hem bizim hem de 
onların tarafında 
yazılımla ilgili çalış
malar tamamlandı” 
diye konuştu. 
Ankara, İstanbul, 
Antalya, Adana, 
Bursa, Diyarbakır, 
Eskişehir, İzmir, 
Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Sakarya ve 
Trabzon'da belir
lenen 14 baş 
müdürlük ile 
Ankara'da Ulus ve 
İstanbul'da 
Bakırköy'de pilot 
olarak seçilen 2 
Pttmatik'ten 
"Pttaltın" satışına 
başladıklarını anla
tan Tural, pilot 
uygulamada 
görülen eksikliklerin 
giderilmesinin 
ardından altın 
satışlarının ülke 
geneline yaygın
laştırılacağını ifade

etti. Tural, PTT'nin 
öncelikli olarak 0,50 
gram, 1 gram ve 1,5 
gram altın satışları 
yaptığını, ilerleyen 
süreçte 2,5 gram, 5 
gram ve 10 gram 
altın satışlarının da 
yapılacağını kaydet
ti. Sertifikalı olarak 
satılan gram altın
ların, PTT şubele 
rinden mesai saat
lerinde, Pttmatik 
lerde ise 7 gün 24 
saat alınabileceğini 
dile getiren Tural, 
sadece PTT müşter
ilerinin 
Pttmatiklerden altın 
alabileceğine dikkati 
çekti.
Tural, PTT'de satılan 
sertifikalı gram 
altınların yine PTT 
şubelerinde paraya 
çevrilebileceğini 
söyledi.
"Başkalarının işin
den pay almak gibi 
niyetimiz yok" 
PTT Genel 
Müdürlüğü'ne yöne
lik altın satışıyla 
ilgili gelen eleştir
ilere de değinen 
Tural, şöyle konuş- 
tu:”PTT niye altın 
satıyor, neden altın
la ilgileniyor? şek
lindeki değer
lendirmeler zaman 

zaman yapılıyor. 
Burada önemli olan 
insanların 
ihtiyaçlarının 
görülmesine yönelik 
hizmet sunabilecek 
mekanizmaların 
üretilmesidir. Altın 
alımı da insanların 
ihtiyaç duyduğu bir 
sistem. Aynı zaman
da altın yatırım 
aracı, PTT olarak 
biz bu anlamda 
vatandaşlara bir 
başka hizmeti 
sunuyor olmanın 
huzuru ve mutlu
luğunu yaşıyoruz. 
Hiç kimseye ya da 
başkaların işine 
engel olmak veya 
başkalarının işinden 
bir pay almak gibi 
niyetimiz söz 
konusu değil. Zaten 
bu, bankaların da 
yaptığı bir uygula
ma. Kuyumculara 
engel olacak bir 
uygulama değil." 
Tural, bu yıl sonuna 
kadar PTT şube ve 
Pttmatiklerden yak
laşık 5 ton altın sat
mayı hedefledikleri
ni dile getirerek, 
"İnşallah seneye 
tekrar röportaj yap
tığımızda amacımıza 
ulaştığını anlatırız" 
dedi.

;aiısiz fonlar fla Kullanılabilecek
Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK), 
Emeklilik Yatırım 
Fonları Kuruluş ve 
Faaliyetlerine İlişkin 
Esaslar Hakkındaki 
Yönetmeliği yürür
lükten kaldırdı. Yeni 
yönetmeliğe göre 
faizsiz fonlar da kul
lanılabilecek. 
SPK'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
emeklilik yatırım 
fonlarının port
föyünde alınabile
cek varlıklar 
çeşitlendirildi. Bu 
kapsamda bireysel 
emeklilik yatırım 
fonlarının altın fon
ları, kira sertifikası 
fonları ve fon sepeti 
fonları gibi yeni 
portföy yapıları ile 
kurulabilmesine, 
ayrıca mevcut fon
larında bu ürünlere 
yatırım yapabilme
sine imkan sağ
landı. Böylece yeni 
düzenleme ile faiz
siz enstrümanlardan 
oluşan yatırım fon
larının kurulması 
mümkün hale geldi. 
Y SPK açıklamasın
da yönetmelikteki 
yenilikler şöyle sıra
landı:
*Bireysel emeklilik 
sisteminin 
gelişimine katkı 
sağlamak ve 
emeklilik yatırım 
fonlarının maliyet
lerini azaltmak için, 
yatırım fonlarından 
alınan kurul kayıt 
ücreti, emeklilik 
yatırım fonları için 
yüzde 40 oranında 
azaltılarak yüz 
binde 3'e indirildi. 
*Deviet katkısının

değerlendirileceği 
katkı fonlarından, 
yine sisteme 
gereken desteği 
sağlamak amacıyla 
kurul kayda alma 
ücreti alınmamasına 
karar verildi.
‘Yıllık net getirisi ait 
olduğu fon 
grubunun yıllık orta
lama net getirisinin 
altında kalan birey
sel emeklilik fon
larının yönetiminin 
belirlenecek kriter
ler çerçevesinde 
başka portföy yöne
tim şirketine 
devrinin kurul 
tarafından talep 
edilebilmesine 
ilişkin düzenleme 
yapılmış olup, bu 
düzenleme ile port
föy yönetiminde 
rekabetin ve perfor
mansın artırılması, 
katılımcıların elde 
ettikleri getirinin ise 
artırılması hedeflen
di.
‘Emeklilik yatırım 
fonların maliyet
lerinin azaltılmasını 
ve kamunun etkin 
bir şekilde aydın
latılmasını sağlamak 
amacıyla, emeklilik 
şirketlerinin yatırım

cılarını bil
gilendirmelerinde 
Kamuyu Aydınlatma 
Platformu'nu kullan
malarına imkan 
tanındı.
‘Başvuru süreç
lerinin basitleştir
ilmesi ve kısaltıl
ması amacıyla 
emeklilik yatırım 
fonlarının kuruluş 
ve kayda alma, 
başvurularının bir
likte değerlendirilip 
sonuçlandırılmasına 
imkan sağlanmış, 
bu sayede emeklilik 
yatırım fonlarının 
katılımcılara sunul
ma süreci hız
landırıldı.
‘Yönetmelikte belir
lenen esaslar 
çerçevesinde fon 
portföyünün mevdu- 
at-katılma 
hesaplarında değer
lendirilebilecek 
oranı yüzde 25'e, 
tek bankada değer
lendirilebilecek oran 
ise yüzde 6'ya 
çıkarıldı.
‘Fon hesap ve 
işlemlerinin yıllık 
dönemler itibarıyla 
bağımsız dış dene
time tabi tutulması 
öngörüldü

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

VAPUR-FERİBOT

A
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

G 
E 
M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

ı Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110 
155
156

513 10 55
513 18 79
51312 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

121
186

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

■ KAYMAKAMLIK 513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42M

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

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

Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.
Mnlk Fnlfim Müd

513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

m ULAŞIM

R 
E

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

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

H HASTANELER
naı* cgııım rvıuu
İŞ-KUR _______

D Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYED
F

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokey Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

■■ TAKSİLER ______ BUSKİ
Körfez Tekel 
Çıner Tekel 
Güven Tekel 
Gemlik Tekel 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yezı Ifl. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

Gemlik K?rfez ninni

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 1O 79

513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI: 4522 
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)

M» 
HÜKÜMET 

KADIN: 11:30- 
14:00-16:15- 
18:30-20:30 

MUTLU AİLE 
DEFTERİ: 14:15 

16:15-18:15-20:15
TAŞ MEKTEP: 
11:30-13:30

REZERVASYON 5133321



14 Mart 2013 Perşembe ®zl Sayfa 10

ı4 MAR-T

&AYEAMINIZ 
IÛJTLU

tb^tastatarm sağdığına tdavuşması ve 

insan sağdğmın tcorunması için harcanan 

mesainin en mudtacdcdes %aman dtitimderincden 

oddduğu inancı ite tüm sağdîtdğörev^derinin

{[Bayramınıyönüdcden tdutdârı^.

ÖzdiVcVc
bir ademde

Hisar Mah. Ilıca altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: 0 224 513 68 00 513 32 46 GEMLİK



Bölge Hastanesinde zemin 
sondaj çalışmaları yapıldı 
Sağlık Bakanlığı tarafından Gemlik'e yapılacak olan 250 yataklı Bölge 
Hastanesi'nde zemin sondaj çalışmaları yapıldı. Gemlik Belediyesi, meclis 
kararıyla hâzineye ait 25 dönümlük araziyi, bölge hastanesi yapılması için plan
lara işleme kararı almıştı. Taş Ocakları mevkiinde 30 dönümlük alana inşa edile
cek olan modern hastanenin yapım ihalesinin de önümüzdeki günlerde yapıla
cağı açıklandı. İlçede önemli oranda eksikliği hissedilen bölge hastanesi 
konusunda son aşamaya gelindiğini belirtti. Haberi sayfa 10’da

15 Mart 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

TııSılâtiiOiıınııMile 
teıMelMî

Orhangazi’de, TIR şoförlüğü 
yapan 53 yaşındaki Refa 
Egel'in kullandığı otomobil 
yağmur nedeniyle kayganla 
şan yolda kontrolden çıkarak 
zeytinliğe uçtu. Haberi 3’de

MİM
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile eski Teknik 
Başkan Yardımcısı Özkan Ateşli, Fen İşleri Müdürü 
Adnan Güler ve İmar İşleri Müdürü İlyas Yüce 
Mühürlenen kaçak yapıları yıktırmadığı gerekçesiyle 
yargılandıkları Sulh Ceza Mahkemesi’nde beraat ettiler.
Dün saat H.oo’de 
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 
yapılan duruşma
da, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
eski Teknik 
Başkan Yardımcım 
Özkan Ateşli, Fen

İşleri Müdürü 
Adnan Güler ve 
İmar İşleri Müdürü 
İlyas Yüce, kaçak 
yapılan yapılan 
yıktırmayarak göz 
yumdukları ve 
görevlerini ihmal 
ettikleri gerekçe
siyle haklarında

açılan davada 
beraat ettiler. 
Bu dava, İçişleri 
Bakanlığı tarafın
dan Fatih Mehmet 
Güler'in görevden 
uzaklaştırılma 
gerekçelerinden 
birisiydi.
Haberi syf 2’de

tayta 
planlan taııtılacak
Gemlik Belediyesi 
tarafından yap
tırılan ilçemizin 
Kuzey Planları 
olarak adlandırılan 
planların bugün 
plancı tarafından 
tanıtılacağı 
öğrenildi.
Gemlik 
Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada

bugün saat 11.00 
de Belediye Meclis 
Salonu’nda 
Belediye Meclis 
üyelerine, sivil top- 
plum kuruluşlarına 
ve basına planı 
hazırlayan plancı 
tarafından Kuzey 
imar planlarının 
anlatılacağı açık
landı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Kuzey Planları
Bugün Belediye Meclisi’nin toplandığı 

salonda, Kuzey Planlarının tanıtımı yapıla
cağı haberi verildi.

Planların ihale edilmesinin üzerinden çok 
zaman geçtiğini sanmıyorum. Bu kadar kısa 
sürede planların hazırlanması bir başarıdır.

Geçtiğimiz günde kuzey planlarının 18 uy 
gulamaları ihale edildi.

Bu demektir ki, birkaç ay içinde kuzey 
planlan uygulamaya geçecektir.

Planlar konusunda kaybedilen 2 yılın açı 
ğının kapatılması için düğmeye basıldığını 
görmek sevindirici.

Sırada, Serbest Bölge ve Kurtul Köy yolu 
üzerinin planları beklemede...

Devamı sayfa 4’de

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler 
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı 

Ve Daha fazlası için; İJİTCy jpşof 
2013-2014 O facebook/gemlikbirey @ gemlik@b®^, 

ZUI4J □tw.tterZgeml.kb.rey www.gemiikbirey.com

Jd: 022fy 51 lı 1515

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemiikbirey.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yolculuk sohbetleri....
ı Bursa Büyükşehir ve Gemlik 

Belediyesi Meclis Üyesi Necdet 
Ersoy'un sevgili annesi Hanash Teyze'yi 
Gemlik'te son yolculuğuna uğurladık. 

Bursa'ya dönüyoruz.
Bursa Siyasetinin akil adamlarından 

Şahin Gencal ve...
Bursa Büyükşehir ve Gemlik 

Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Gencer'le 
birlikte...

Dolayısıyla sohbet ulusal siyasete dek 
uzanıyor...

Gencal'a bir soru yöneltiyorum.
"Güzel ve aydınlık ülkemiz başına ge 

lenlerden kurtulabilir mi, üzerine çörek
lenen kara bulutları dağıtır mı?" diye...

Çok net ve yalın bir ifadeyle yanıtlıyor 
sorumu;

"Şu anda Türkiye'yi yöneten zatı 
görevlendirenlerin kararına bağlı...

Onlar deliğe süpürme zamanını bilirler. 
Yoksa Türk seçmeninin vereceği oylar 
yetmez." diyor ve sürdürüyor.

"Sonra kendisine aydın süsü verenler 
ya... Onlar da şimdiki yönetim tarafın
dan süpürülecekler. Zaten süreç de 
başladı.

Bu işler böyledir. Önce işbirlikçiler 
ayıklanır."

ABD...
Emperyalist güçler...
Bölgedeki petrolü emmek için kana 

doymazlar.
Onlar için en önemlisi obez toplum- 

larının "yüksek çıkarlarıdır”
Ne yazık ve acı ki bizim politikacılar ve 

kendilerine "entelektüel" dedirten aydın
lar bu gerçeği bir türlü göremezler.

Yoksa bu körlüğü Soroz'un ulufeleri mi 
yaratır?

Ama nereye kadar?
Tarihin çöplükleri satılmış aydınlar ve 

politikacılarla dolu...
Bir soru da Gencer'e hafta sonu 

SODEV'in TÜYAP Bursa Kitap Fuarı 
çerçevesinde düzenlediği "Başkanlık 
Sistemi ve Türkiye" konulu panel 
hakkındaki izlenimlerine dair.

Ercan Karakaş ve Ertuğrul 
Yalçınbayır'ın konuya egemen olduğunu 
ve izleyenleri yeterince aydınlattığını 
söyledikten sonra...

Yalçınbayır'ın kendisine yöneltilen "Siz 
çok güzel çok hoş anlatıyorsunuz ama 
AKP'yi kuranlardan biri de sizsiniz... 
Bugün yaşadıklarımız için ne diye
ceksiniz?" biçimindeki bir soruya 
verdiği yanıtın altını özellikle çiziyor.

"Burada biz de onu anlatıyoruz zaten. 
Değişimi...YenilenmeyLHatalardan dön
meyi..."

Yalçınbayır...
Özellikli bir "düşünce ve hukuk 

adamı"...
Bu niteliği onun politik kimliğinin çok 

çok önüne geçiyor.
Kaldı ki O'nun politik duruşu da çok 

ilkeli ve kemiklidir...
Bu arada SODEV'in hakkını da teslim 

etmek gerek.
Doğru bir konuyu doğru insanlarla 

BursalIlara sunduğu için.

Giiltüimaııaflanılahalıeraııteıii
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile eski Teknik Başkan 
Yardımcısı Özkan Ateşli, Fen İşleri Müdürü Adnan Güler ve İmar İşleri 
Müdürü llyas Yüce Mühürlenen kaçak yapıları yıktırmadığı gerekçe
siyle yargılandıkları Sulh Ceza Mahkemesi’nde beraat ettiler.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, eski Teknik 
Başkan Yardımcısı 
Özkan Ateşli, Fen 
İşleri Müdürü 
Adnan Güler ve 
İmar İşleri Müdürü 
llyas Yüce, 
kaçak yapılan 
yapıları yıktırma
yarak göz yumduk
ları ve görevlerini 
ihmal ettikleri 
gerekçesiyle hak
larında açılan dava
da beraat ettiler. 
Dün saat H.oo’de 
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 
yapılan duruşmaya 
Belediye Başkanı 
Fatih Güler, eski 
Başkan Yardımcısı 
Özkan Ateşli, eski 
Fen İşleri Müdürü 
Adnan Güler ve eski 
İmar ve Şehircilik 
Müdürü llyas Yüce 
katıldı.

bazı binaların 
yıkıldığını, kamu 
zararı doğmadığını 
belirterek beraatını 
istedi.
Dosya içeriğini 
inceleyen ve bilirkişi 
raporlarını değer
lendiren mahkeme 
sanıkların beraatına 
karar verdi.
Gemlik'te yaklaşık 
8.000 kaçak bina 
olduğu bilinmesine 
karşın, bu konuda 
bugüne kadar 
yargılanan ilk ve 
tek Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler oldu. 
Ayrıca, bu dava İçiş
leri Bakanlığı 
tarafından Fatih 
Mehmet Güler'in 
görevden uzaklaş 
tırılma gerekçe 
terinden birisiydi. 
Fatih Mehmet Güler 
daha önce de Balık 
çı Barınağı davasın
dan beraat etmişti.

Bunun üzerine, 
Cumhuriyet Savcılı 
ğına suçduyurusun- 
da bulunulmuş ve 
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 
2011/797 sayılı 
dosya ile Güler ve 3 
belediye görevlisi 
hakkında dava 
açılmıştı. Dün 
yapılan son duruş
mada hakim sanık
lardan son savun
malarını istedi.

BERAAT 
ETTİLER 
Güler, daha önce 
verdikleri ifadelerini 
tekrarladığını, 
belediyenin ogünkü 
imkanlarının bu 
kaçak yapıları yık
maya elverişli 
olmadığını, Valilik ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
yardım istediklerini, 
ancak gelmediğini, 
imkanlar gücünde

MÜFETTİŞ 
YARGILANMA 
İSTEMİŞTİ 
2009-2011 yılında 
İçişleri Bakanlığı 
Müfettişleri Fatih 
Mehmet Güler'in 
belediye başkanlığı 
yaptığı dönemde, 
kaçak yapıldığı için 
mühürlenen binalar
dan 135 adetinin 
yıkılmayarak, kamu
nun zarara uğratıldı 
ğı ve kişilere men
faat sağlandığını 
iddia etmişti.

■ ıı ı ı ■ m ı ■■ un ■■■ ■■ 11Mıllıiı im Iiiiim sıiıllı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Dörtyol Kavşa 
ğı’na yaptırılan 
yaya üst geçidinin 
tamamlanması 
nedeniyle, yanında 
bulunan BORUSAN 
Köprüsü sökülerek 
kaldırıldı. 
Gemlik’te büyük 
tartışmalara neden 
olan Büyükşehir 
Belediyesi Yaya 
Üst Geçidinin 
hizmete girmesi 
ile geçtiğimiz gün
lerde Borusan 
tarafından eski 
Belediye 
Başkanlarından 
Nezih Dimili döne
minde 1990 yılında 
yapılan yaya üst 
geçidi, sökülerek, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi önündeki 
belediye arsasına 
kondu. 
Sökülen köprünün 
başka bir yerde
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hsOlUM
Orhangazi’de, TIR 
şoförlüğü yapan 53 
yaşındaki Refa 
Egel'in kullandığı 
otomobil yağmur 
nedeniyle kaygan
laşan yolda kon
trolden çıkarak 
zeytinliğe uçtu. 
Kazada Refa Egel 
yaşamını 
yitirdi.Kaza, dün 
akşam saat 24.30 
sıralarında 
Orhangazi Yeniköy 
yolu üzerinde mey
dana geldi. 
Orhangazi TIR 
Kooperatifi'nde 
(ORTIR) şoförlük 
yapan Refa Egel, 
16 GT 112 plakalı 
otomobiliyle 
Orhangazi'ye bağlı 
Yeniköy beldesinde 
yaşayan ağabeyine

Basanın danasına M te W ölü
Gaziantep 
Adliyesi’nde 
otopark girişinde 
düzenlenen silahlı 
saldırıda, 4 kişi 
hayatını kaybetti. 
Saldırıyı gerçek
leştirdiği öne 
sürülen Adem 
Çetin gözaltına 
alındı.
Sık sık kavga ve 
çatışmaların 
yaşandığı adliyeler- 
den bir kez daha 
ölüm haberi geldi. 
Adres bu kez

Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde, bir 
vatandaşın altın
larını satarak 
dolandırıcılara kap
tırdığı parayı 
polisler son anda 
kurtardı.
Alınan bilgiye göre, 
Yenikaraağaç 
köyünden 155 polis 
imdat telefonunu 
arayan bir kadın, 
eşinin telefonda

BM ABONE OLDUNUZ MU?
Kiilrlı lıı Mili ıhııiunıtıl

gitti. Burada akşam 
boyunca sohbet 
eden Refa Egel 
daha sonra otomo
biliyle Orhangazi'ye 
dönüş için yola 
çıktı. Refa Egel'in 
kullandığı otomobil 
Yeniköy yolu eski 
Emaye fabrikası 
yakınlarında hafif 
yağan yağmurdan 
dolayı kayganlaşan 

Gaziantep 
oldu.Gaziantep 
Adliyesi’nde 
görülen bir boşan
ma davasının

ardından silahlar 
konuştu.
Otopark girişinde 
bir otomobilden 
uzun namlulu

biriyle konuştuktan 
sonra evdeki altın 
ve bilezikleri alarak 
Karacabey'e gittiği
ni, dolandırıla- 
cağından kork
tuğunu belirterek 
polisten yardım 
istedi. Bunun üzer
ine araç plakasını 
alan polis ekipleri, 
belirtilen aracı ilçe 
çıkışında durdurdu. 
Başta polis

ABONEOLUN OKUYUN OKUTUN
TBAâ

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

yolda kontrolden 
çıktı. Takla atan 
otomobil yol 
kenarındaki zeytin
likteki bir ağaca 
çarptıktan sonra 
durabildi. Araç için
den fırlayan Refa 
Egel olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Kaza yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis ekipleri 2 

ekiplerine inan
mayan A.D. (24), 
daha sonra evden 
aldığı altın ve 
bilezikleri bozdur
duğunu ve 15 bin 
800 lirayı telefonda 
kendisini polis 
olarak tanıtan 
kişinin verdiği 
hesaba PTT'den 
havale ettiğini 
söyledi. Hemen 
harekete geçen 

çocuk babası Refa 
Egel'i hayata 
döndürmek için 
uğraş vermelerine 
rağmen Egel kur
tarılamadı.
Acı haberi alan 
Refa Egel'in oğlu 
Volkan ile kızı 
Deniz ise kaza yer
ine geldi. 
Babalarının ölüm 
haberini alan 
çocuklar sinir kriz
leri geçirdi. Refa 
Egel'in cenazesi 
Polis ve 
Cumhuriyet 
Savcısının ilk 
incelemesinin 
ardından Orhangazi 
Devlet Hastanesi 
Morguna kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruş
turma devam 
ediyor.

silahlarla açılan 
ateş sonucu 4 kişi 
yaşamını yitirdi. 
Saldırının aile içi 
bir problemden 
kaynaklandığını 
belirten Gaziantep 
Valisi Erdal Ata, 
saldırıyı gerçek
leştiren Adem 
Çetin adlı kişinin 
gözaltına alındığını 
söyledi.Saldırganın 
kaçtığı otomobil 
çevre yolunda 
terkedilmiş olarak 
bulundu.

polis ekipleri, A.D. 
ile birlikte PTT 
şubesine giderek 
havale işlemini dur
durdu. Polisin hızlı 
hareket etmesi 
sayesinde 
dolandırılmaktan 
kurtulan A.D., 
bankadan aldığı 
parayla altınlarını 
geri alırken, 
polislere teşekkür 
etti

Hastanede 
Sağlık Çalışanına 

Darp iddiası
İnegöl’de, bir 
sağlık çalışanının, 
psikolojik sorun
ları olduğu iddia 
edilen hasta 
tarafından darp 
edildiği öne 
sürüldü.
İddiaya göre, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi acil 
servisine gelen ve 
psikolojik sorun
ları olduğu ileri 
sürülen E.B, acil 
servis hekimi 
tarafından psikiya
tri bölümüne gön
derildi.
Psikiyatrisi 
Günseli Yavaş 
Alpay'ın odasına 
gelen E.B, sıra 
beklemeden içeri 
girmek isterken, 
sağlık personeli

Torhacının giildüren 
savunması

Bursa’da polisin 
yaptığı şafak 
operasyonunda 41 
torbacı göz altına 
aldı. Zanlılardan 
birisinin, "Hasta 
yım iyileşmek için 
ada çayı içiyorum, 
onlar esrar değil" 
dediği öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü, 
Beyazıt Mahalle 
si'nde Kartal ve 
Kıbrıs sokaklar 
başta olmak üzere 
Hacivat, Dekirmen 
likızık, Ulus, Ana 
dolu, Piremir, 
Yavuzselim, Orta 
bağlar, Yeşilyayla, 
Baruthane, 
Davutkadı, Meh 
met Akif Ersoy ve 
Şükraniye mahal
lerinde sabah 
05.30’da belirlenen 
evlere baskın 
düzenlendi.
Ekipler, torbacı 
diye tabir edilen 
uyuşturucu 
satıcılarını takibe

‘Gemlik Körfez' www.gemlikkorlezgazelesi.com

Ö.N tarafından 
uyarıldı.
Uyarıları dikkate 
almayan E.B ile 
Ö.N arasında 
çıkan tartışma 
kavgaya dönüştü. 
Ö.N, yüzüne aldığı 
darbeler sonucu 
yaralandı.
Güvenlik 
görevlileri tarafın
dan hastane dışı
na, çıkarılmak iste
nen E.B'nin dokto
ra da sözlü 
hakarette bulun
duğu iddia edildi. 
Gözünde morluk
lar oluşan sağlık 
personeli Ö.N, acil 
serviste tedavi 
altına alındı.
Olayla ilgili soruş
turmanın sürdüğü 
bildirildi.

aldı. 4 ay süren 
çalışmanın ardın
dan şehir 
merkezindeki 13 
mahallede toplam 
47 adrese eş 
zamanlı ope 
rasyon yapıldı. 
Şahısların 
evlerinde yapılan 
aramada 4 silah ile 
çok miktarda 
satışa hazır esrar 
ve uyuşturucu 
madde ele 
geçirildi. 
Şahısların, polis
ten kurtulmak için 
ilginç yöntemler 
denediği öğrenildi. 
Hasta olduğunu 
belirten bir 
kadının, “Onlar 
ada çayı, uyuştu
rucu değil. 
İyileşmek için 
içiyorum” derken, 
bir başkasının ise, 
“Aç olursam 
satarım” dediği 
belirtildi.
Zanlılar, 
ifadelerinin alın
masının ardından 
uyuşturucu sat
mak suçundan 
adliye sevk 
edildi.

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

Kuzey Planlan...
Plan bir kentin Anayasasıdır.
Plansızlık ise rezalettir.
Planların gecikmesi, kaçak yapılaşmanın 

ana kaynağıdır.
Gemlik ovasında inşaatın olmadığı 196O’lı 

yıllarda, Hisartepe Mahallesi’nde kaçak 
inşaatlar başladı.

1970’li yıllarda ise önce mezarlık civarın
da sonra yavaş yavaş ovaya doğru evler 
yapıldı.

Planlar hep arkadan geldi.
Çevre yolunun ilerisi Nurettin Avcı zama 

nında dolmaya başladı.
Odun depolarının etrafında mahalleler olu 

şurken, buradaki evlere elektrik su bağla 
nırken de Gemlik’te Belediye vardı.

Kaçak yapıların önlerine kadar belediye 
tarafından asfalt kaplandı.

Düzlükler yetmedi kömür depolarının 
tepelerine bile konutlar yapıldı.

1990-2002 arasında ise çevre yolundan 
daha içerlere, Karsak Deresi ile Çarşı 
Deresinin içlerinde yüzlerce kaçak inşaat 
yapıldı.

Bu kaçak yapılar, Doğu planları ile Fatih 
Mehmet Güler zamanında yasal hale geldi.

Serbest Bölgeye doğru giden yol çevre 
sindeki tüm depolar, TIR parkları kaçak...

Bursa yolu, Engürücük Kurtul arasındaki 
tüm kereste depoları kaçak...

Şimdi bu kaçak yapıları yasal hale getir
menin çabası var...

Sizin anlayacağınız belediyeler uyumuş...
Gemlik’in büyümesi karşısında kafasını 

kuma gömmüşler..
Yine de sen ben kavgasıyla 2 yıl heba edil 

di.
Gemlik’in ilçe sınırlarının tamamı plan 

kapsamına alınmalı.
Kulağımıza hiç hoş olmayan sözler gel i 

yor.
Kentin doğuya doğru büyümesi, TOKİ 

sözleri, kentsel dönüşüm lafları sonucu, 
Cihatlı Köyü sınırlarındaki arazilerin büyük 
kısmı spükilatörlar tarafından kapatılmış..

Bunlarla ilgili bize ulaşan bilgileri Gemlik 
kamuoyuyla paylaşacağız.

Kimlerin Yalova yolu üzerinde, taşocak- 
lan mevkiinde yerler kapattığını anlata
cağız zamanı geldiğinde...

Söz planlardan ve kaçak yapılardan açıl 
mışken, dün Gemlik Sulh Ceza Mahkeme 
sinde görülen bir dava vardı.

Fatih Mehmet Güler döneminde yapıldığı 
iddia edilen kaçak 135 binanın yıktırılmama 
sı nedeniyle müfettiş raporuna dayanıla 
rak açılan davada, Güler, Özkan Ateşli, 
Adnan Güler ve llyas Yüce beraat ettiler...

Gemlik’in her yeri kaçak yapı ile dolu.
Bunun sayısının 8 bin olduğu iddiaları 

var.
Geçenlerde planlan meclisten geçen 

Kumsaz’ın plan içinde kalan alanın yüzde 
65‘inin kaçak olduğu resmen duyuruldu.

Yukanda sözünü ettiğim alanlar hala 
kaçak yapılarla dolu.

Ama, ne rahmetli İbrahim Akıt, ne Hakkı 
Çakır, ne rahmetli Nezih Dimili, ne Nurettin 
Avcı, ne de Mehmet Turgut zamanında 
yapılan kaçak yapılar nedeniyle yargılanan 
belediye başkanı olmadı.

Nedense bir tek Fatih Mehmet Güler yar 
gıç karşısına çıktı.

Bu ayrıcalığın nedenini kendi kendinize 
sorun. Belki bir cevap bulursunuzl

BİLKAR DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
2012 YILI GENEL KURUL GÜNDEM KARARI

Karar Tarihi : 14.03.2013
Karar No : 1
Toplantıya katılanlar : Muhittin Karataş

2012 Yılı Olağan Genel Kurulunun Azot Sanayi Yolu Sertkaya Çeşmesi Yanı No : 272 Gemlik / BURSA 
adresinde 29 Mart 2013 tarihinde ve saat 10.oo’da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1- 2012 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
2-2012 yılı mali raporlann görüşülmesi
3- Ortak Ahmet Ayhan Bilek ait 100 paydan oluşan 2.500,00 TL. sermaye payının ortak Muhittin Karataş a 

devri
4- Muhittin Karataş’ın 10 yıl süre ile şirket müdürü olarak atanması 
Muhittin Karataş TCKN : 12143156520 ,

KARATAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi : 14.03.2013
Karar No : 2
Toplantıya katılanlar : Muhittin Karataş

2012 Yılı Olağan Genel Kurulunun Azot Sanayi Yolu Sertkaya Çeşmesi Yanı No : 268-272 Gemlik / BURSA 
adresinde 29 Mart 2013 tarihinde ve saat 14.oo’de aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oy çokluğuyla 
karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1- 2012 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
2- 2012 yılı mali raporlann görüşülmesi
3- Dilek ve temenniler
Müdürler Kurulu Başkanı
Muhittin Karataş TCKN : 12143156520

KARATAŞ SAÇ VE BORU TURİZM SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi : 14.03.2013
Karar No : 2
Toplantıya katılanlar : Muhittin Karataş

2012 Yılı Olağan Genel Kurulunun Azot Sanayi Yolu Sertkaya Çeşmesi Yanı No : 272 Gemlik / BURSA 
adresinde 29 Mart 2013 tarihinde ve saat 13.oo’de aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oy çokluğuyla 
karar verilmiştir.

GÜNDEM :
1- 2012 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
2- 2012 yılı mali raporların görüşülmesi
3- Dilek ve temenniler
Müdür
Muhittin Karataş TCKN : 12143156520

KARATAŞ PANEL SAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi : 14.03.2013
Karar No : 2
Toplantıya katılanlar : Muhittin Karataş

2012 Yılı Olağan Genel Kurulunun Azot Sanayi Yolu Sertkaya Çeşmesi Yanı No : 269 Gemlik / BURSA 
adresinde 29 Mart 2013 tarihinde ve saat 11.oo’de aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oy çokluğuyla 
karar verilmiştir.

GÜNDEM :
1- 2012 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
2- 2012 yılı mali raporların görüşülmesi
3- Dilek ve temenniler
Müdürler Kurulu Başkanı
Muhittin Karataş TCKN : 12143156520

Türkar Demir Çelik Plastik Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları Elektrik Elektronik 
Akaryakıt Otomotiv Nakliye Emlak Inş. Dış Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Müdürler Kurulu Kararı
Karar Tarihi : 14.03.2013
Karar No : 2
Toplantıya katılanlar : Muhittin Karataş

2012 Yılı Olağan Genel Kurulunun Umurbey Sanayi Bölgesi No : 19/B Gemlik I BURSA adresinde 29 Mart 
2013 tarihinde ve saat 16.oo’da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1- 2012 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
2- 2012 yılı mali raporların görüşülmesi
3- Müdürler Kurulu Başkanlığına özcan Türüdü’nün seçilmesi

' 4- Dilek ve temenniler
Müdür
Muhittin Karataş TCKN : 12143156520

RAYIP
AZOT SANAYİ YOLU SERTKAYA ÇEŞMESİ YANI NO : 272 İSLAMKÖY / GEMLİK / BURSA 
ADRESİNDE KURULU BULUNAN ŞİRKETİMİZE AİT PAY DEFTERİ KAYBOLMUŞTUR.

HÜKÜMSÜZDÜR.
BİLKAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE LTD.ŞTİ. GEMLİK V.D. 170 004 6732

İM ABONE OLDUNUZ MU?
ciiılrlı lıı coıılı ılım utıtııi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA I LmA @ HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

i
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Tıp Bayramı kahvaltıda Kutlandı

14 Mart Tıp 
Bayramı Gemlik'te 
de coşkuyla kut
landı.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
organize edilen 
etkinlikte, 
Kaymakam Cahit j 
Işık ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Başhekim 
Dr. Metin Eski, has' 
tane doktorları,

hemşireler ve 
sağlık çalışanları 
yla birlikte kahvaltı 
yaptı.
Samimi bir ortamda 
gerçekleşen 
organizasyonda 
Başhekim Dr. Metin 
Eski* hastanenin 
eskhbaşhekimi Dr. 
Mehmet Küçükke 
çe'ye başarılı 
hizmetlerinden 
dolayı plaket verdi. 
Slayt gösterisiyle

hastanede yapılan 
yenilikler ve veri 
len hizmetleri 
anlatan Başhekim 
Dr. Metin Eski, bu 
çalışmaların büyük 
bölümünde Mehmet 
Küçükkeçe'nin 
katkısı olduğunu 
ifade ederek, 
kendisine hizmet
lerinden dolayı 
teşekkür etti. 
Küçükkeçe'nin 
plaket jestinden

haberi olmadığını 
bildiren Eski, 
hastanedeki birlik, 
beraberlik ve 
dayanışmanın 14 
Mart Tıp Bayra 
mında bir kez daha 
pekiştiğini sözleri 
ne ekledi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, tüm dok' 
torların ve sağlık 
çalışanlarının 14 
Mart Tıp Bayramını

kutlayarak, Bölge 
Hastanesi konu 
sunda yaşanan 
gelişmeleri aktardı. 
Taşacokları 
Mevkiinde 30 
dönümlük araziye 
yapılacak olan has
tane zemininde 
sondaj çalış
malarının tamam
landığını vurgu
layan Refik 
Yılmaz, 250 yataklı 
Bölge Hastanesinin

yapım ihalesinin de 
önümüzdeki 
günlerde Sağlık 
Bakanlığı tarafın
dan gerçekleştirile
ceği söyledi. 
Kaymakamı 
Cahit Işık'da, 
sağlıkçıların Tıp 
Bayramını kutla
yarak, personele 
nice bayramlar 
geçirmelerini 
diledi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

■r RA/ IKMIlif Yeni düzenlememizleA l[UI\rC£BnLII[^ILII[ Atatürk Kordonu nda 
✓ ÇARLI’NIN YGRI hizmetinizdeyiz.

GÜNLÜK 
TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 
KALAMAR * KARİDES , 
GÜVEÇ' LAKERDA : 

MEVSİM SALATASI
SİPARİŞ KABUL EDİLİR

teı

W

Atatürk Kordonu Çelebi Apt. Altı GEMLIKTel: 0 224 514 42 49

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Umut Damlası 
Engelliler 
Derneğinin 
Haftasonu Dilek 
Aile Çay 
Bahçesinde 
Düzenlemiş 
Oldukları Moral 
Kahvaltısına,Chp 
Gemlik ilçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve 
Yönetiminin Vermiş 
Oldukları 
Destekten Dolayı, 
Chp Gemlik ilçe 
Örgütüne Ziyarette 
Bulundular. 
Misafirlerini ilçe 
Başkanlığında 
Ağırlayan Mehmet 
Sertaslan'a; Umut 
Damlası Engelliler 
Derneği Bursa 
Şubesi Başkan,4, 
Yardımcısı Kadir , 
Ömür İriş'i tepi
şilen Demet İriş, 
Teşekkür Plaketini 
Sundu.
Ziyaretten duy

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazeiesi.com

duğu onuru dile 
getiren Sertaslan, 
“Sîzlerin sıkıntısı 
bizim sıkıntımız, 
Türkiye'nin sıkın
tısı,sîzlerin sıkın
tılarınızın, sorun
larınızın , 
ihtiyaçlarınızın 
giderilmesi için sık 
sık yanınızda 
olmaya çalışıp, 
yaşam profilinizi 
daha iyi anlaya
bilmek adına bire
bir görüşmek için 
elimizden geleni 

yapacağız. Her 
daim engelli vatan
daşlarımızın yanın
da olacağız,engelli 
vatandaşlarımız 
hayatın her alanın
da olacaklardır, 
bizler bunun 
mücadelesini, 
çalışmasını 
fazlasıyla 
yapacağız.” dedik
ten sonra ziyaret 
samimi bir ortam 
içerisinde sohbet 
havasında son 
buldu.

Bursa Valiliği, 15 
Mart Dünya Tüketi 
çiler Günü dolayı 
sıyla bir mesaj 
yayımladı.
Yapılan yazılı açıkla
mada şu ifadelere 
yer verildi: "Tüketi 
ci, 'Bir mal veya 
hizmeti ticari veya 
mesleki olmayan 
amaçlarla edinen 
kullanan veya yarar
lanan gerçek veya 
tüzel kişi" olarak 
tanımlanmaktadır. 
Dolayısıyla toplum
da yaşayan tüm 
insanlar birer tüketi
cidir. Günümüzde 
tüketici hakkı en 
temel insan hakkı 
olarak algılanmakta, 
bu hakların ne sure
tle olursa olsun 
ihlali de insan hak
ları ihlali olarak 
değerlendirilmekte
dir. Tarihimize bak
tığımızda günümü 
zün popüler tüketici 
hakları kavramının 
Bursa'da Yıldırım 
Beyazıt döneminde 
ortaya çıktığını 
görürüz. Malların 
doğallığının korun
ması, hile karıştırıl
maması, temizlik 

gibi konuları içeren 
Kanun name-i İhti- 
sab-ı Bursa (Bursa 
Belediye Kanunu) 
tarihimizde övünçle 
tanık olduğumuz 
tüketici haklarına 
saygının bir ifade
sidir. Cumhuriyet^ 
dönemimiz de ilk; 
defa 1982 
Anayasasının 172. 
Maddesinde "Devlet 
tüketicileri koruyucu 
ve aydınlatıcı tedbir
leri alır, tüketicilerin 
kendilerini koruyucu 
girişimlerini teşvik 
eder” ifadesi yer- 
almıştır. Bu 
anayasal buyruk 
çerçevesinde 4077 
sayılı "Tüketicinin 
Korunması 
HakkındaKanun" 
1995 yılında yürür
lüğe girmiştir. Bu 
Kanun 2003 yılında 
4822 sayılı kanunla 
değiştirilerek daha 
modern bir hale 
gelmiştir. Tüketici 
lerin haklarını kul
lanması aynı zaman
da işletmelerin 
denetlenmesi anla 
mına gelmektedir. 
İşletmeler mallarının 
vereceği zararlardan 

doğrudan doğruya 
kendilerinin sorum
lu tutulabilecekleri 
kaygısıyla daha 
özenli davranmak 
zorunda kalacak
larından mal ve 
hizmetlerini daha 
kaliteli hale getire
cektir. Küresel reka
bet koşullannda bir 
firmanın ayakta kal
abilmesi, gelişip 
güçlenmesi, pazarın 
lideri olabilmesi için 
ürün kalitesinin 
yanında satış son
rası hizmet kalitesi 
de zorunluluk haline 
geldiğinden tüketici
lerimizin bilinçlen
mesi firmalarımızın 
da ayakta kalabilme
si, dünyada aranan 
marka olabilmesi 
açısından son 
derece önemlidir. 
Tüketiciler karşı 
taştıkları sorunların 
çözümü amacıyla 
illerde Ticaret il 
Müdürlüklerinde, 
ilçelerde kaymakam
lık bünyesinde kuru
lu bulunan Tüketici 
Sorunları İlçe 
Hakem Heyetlerine 
müracaatta bulu 
nabilirler.”

MİLTONjı
L. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

PüSfa PilfîHİSt
Meşrubat Suten Scvufalıje Giydirme
Çerez Nik^hMususı

İnternetten Cnnh %ıpn 
Sahne - Işılçgösterisi 
Servis ve e/çiprnnn/nr 

Sürpriz gösteriler

İMİ l ■HM' Mtt EECE.
! .. ... :-.*** - F
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TİJRKIYE NİN İLK İPEK MÜZESİ BURSfl Dfi
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Merinos 
Tekstil Sanayi Müzesi 
bünyesinde izlenime 
sunulan Türkiye'nin ilk 
‘İpek Müzesi’, ipeğin 
kozadan kumaşa 
dönüşümüne kadar tüm 
aşamalarını gözler 
önüne seriyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
ipek kültürünün yaşatıl
ması amacıyla hazır
lanan İpek Müzesi ile 
Bursa'nın sembolleri 
arasında bulunan 
Merinos Fabrikası’nın 

tarihinin önemli 
öğelerinden ipeği de 
gelecek nesillere tanıta
cağını söyledi. Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi Tekstil Sanayi 
Müzesi bünyesinde 
faaliyete başlayan ipek 
Müzesi’nin açılışına, 
Büyükşehir Belediyesi 
bürokratlarının yanı sıra 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile UNESCO 
temsilcileri ve İpekyolu 
Sempozyumu'nun 
konukları katıldı.
Bursa’ya hizmetleriyle 

ilkleri yaşatan

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
geçmişte en önemli üre
tim maddelerinden biri 
olan ipeğin Bursa'yla 
özdeşleştiğini söyley
erek, 1938'den 2000'li 
yıllara kadar faaliyet 
gösteren Merinos 
Fabrikası'nın da kentin 
sembolleri arasında 
bulunduğunu hatırlattı. 
İpek Müzesi ile hem 
ipeğin hem de Merinos 
Fabrikası'nın tarihinin 
gelecek nesillere sağlık
lı bir şekilde aktarıla
cağı belirtildi

fGem/ifc Körfez1 2 3 4 www.gemlikkorfezgazetesi.com

1- Bursa ili, Gemlik ilçesi Kayhan Mah. 267 ada, 10 parsel, 70,10 
m2 dubleks mesken (Satış Saati 10.oo)

2- Bursa ili, Gemlik ilçesi Osmaniye Mah. 83 ada, 36 parsel, 82,5 
m2 dükkan üstü 1. kat meşken (Satış Saati 10.30)

3- Bursa ili, Gemlik ilçesi Umurbey Mah. Arpalık mevkii 
H22A09CIC pafta, 196 ada, 5 parsel 332.72 m2 imarlı deniz görür arsa 
(Satış Saati : 11.00)

4- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Adliye Köyü, Yörükyatağı mevkii 3 
pafta, 622 parsel 6000 m2 zeytinlik (Satış Saati : 11.30)

GEMLİK ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ VE 
KEFALET KOOPERATİF YÖNETİM KURULU

GEMLİK S.S. ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ 
VE KEFALET KOOPERATİFİ 

İLAN
Aşağıda dökümü yapılan gayrimenkullar kooperatifimiz tarafından 

15.04.2013 tarihinde kooperatif idari binasında pazarlık usulü ile satışı 
yapılacaktır.

Değerini bulmadığında satış yapıp yapmamak kooperatifimizin 
yetkisindedir.

İlgililere ilan olunur.

SflTlUK
MANASTIR TAYTÜYDÜ’DE 

5 KAT İMARL11297 M2 
İNŞAATA HAZIR ARSA 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat Tel: 
0 532 283 59 19

UIUIR *9rı Müdürlüğünden aldığım nüfus 
İli f cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağım- 

dan eskisinin hükmü yoktur. YADİGAR AVCI

ABONEOLDUNUZMU?
■nmm™ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KİBftLIK İŞYEBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

KİR AKİK İŞYERİ^■■■■■■■afiHÛfinİfiÜ■■■ 
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA)

513 23 94

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Lale Kemal Kılıç 
Ortaokulu 8.sınıf 
öğrencileri TÜYAP 
Bursa Kitap Fuarını 
gezdiler 
Okul Müdür 
Yardımcısı Rezzak 
ARSLAN, öğret
menleri Mustafa 
SARI ve Umut 
ÇAKAL ile birlikte 
60 kişilik kafile 
TÜYAP Kitap 
Fuarında kitaplar 
arasında hoşça 
saatler geçirirken, 
bazı yazarları da 
görüp, tanıma şansı 
elde etti. 
Öğrenciler, bu yıl 
11.'si yapılan fuara, 
gelecek yıl da 
gelmek için sabırsız 
olduklarını kaydet
tiler. Canan Tan, 
Mavisel Yener, Ayşe 
Kulin, Gülten

IRELLI UO
KAMPANYA

Dayıoglu, Can 
Dündar, Muzaffer 
Izgü, Halit Ertuğrul, 
Ahmet Günbay 
Yıldız, Nur içözü, 
Nihat Genç, Yusuf 
Halaçoğlu, Vural 
Savaş ve daha 
birçok yazarı görüp 
tanımaktan mutlu 
olduklarını kayde
den öğrenciler, 
aldıkları kitapları 
imzalattı, hatıra 
fotoğrafları çektirdi. 
Organizasyonu 
yapan Sosyal 
Bilgiler öğretmeni 
Mustafa SARI, 
bu geziden 
herkesin mutlu ve 
memnun ayrıldığını 
belirtti. Katkısı 
bulunan okul idare
cileri ile diğer 
meslektaşlarına da 
teşekkür etti.

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Görsel Sanatlar 
öğrencileri ilçemize 
örnek olacak çalış
ma gerçekleştirdi. 
Öğrenciler çok sayı
da çeşitli ebat ve 
güzellik de kitap 
ayracı yaptılar.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONEOLUN
OKUYUN OKUTUN

Yaptıkları kitap 
ayraçlarını okuldaki 
öğretmenlerine ve 
öğrenci arkadaşları
na satan görsel 
sanatlar dersi öğren
cileri toplam 555.00 
TL gelir elde ettiler . 
Elde ettikleri geliri 
de Topluma karşı

Sosyal sorumluluk 
gerçekleştirme 
adına Lösemili 
Çocuklar Vakfı Ziraat 
bankası şubesine 
yatırdılar. Okul 
Müdürü Nazım 
Hikmet SEREN ; 
Okulda kazandırılan 
sosyal sorumlu-

luğun ülke için çok 
önemli olduğunu 
belirtirken, yapılan 
çalışmada emeği 
geçen öğretmen ve 
öğrencilerini kutladı. 
Gösterilen 
duyarlılığın okulu
muza ve ilçemize 
yakıştığını belirtti.

ÖSYM, 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı'na 
(YGS) başvuran ve 
heyecanla beklenen 
sınava giriş belgesi
ni saat 14.00'ten 
itibaren internet 
sitesinden erişime 
açtı.
ÖSYM’den yapılan 
açıklamada, 
daha önce 16.00 
olarak duyurulan 
YGS’ye giriş bel
gelerine erişim saa
tinin öne alındığı 
belirtildi.
YGS'ye başvuran

W

adaylar sınava giriş şifreleriyle 
belgesini, TC kimlik ÖSYM'nin internet
numaraları ve aday sitesinden alıyor.

» 0ZKAYA
"W OTOMOTİVDE

TÜM LASTİKLER

4AL3 0DE
Hisar Mahallesi Körfez Baytaş 
Sitesi A Blok No : 2 GEMLİK

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GUND€ DAV6TI Y€ BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin ...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Tel: O 224 514 40 44 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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M Mi t; msı Laikti
Maliye, kamu şirket
lerinin büyüklüğünü 
ortaya çıkartacak 
çalışmada sona 
geldi.
Çalışma ile kamuda 
artık tüm veriler şef
faf olarak izlenebile
cek ve kamuoyu ile 
paylaşılacak. İlk 
elde edilen rakam
lara göre, İstanbul'
da sadece otopark 
uygulamasının ciro
su 52 il belediye 
sinin bütçe gelirin 
den, Ankara'daki 
halk ekmek uygula
ması cirosunun ise 
33 il belediyesinin 
bütçe gelirinden 
daha büyük.
Edinilen bilgiye 
göre, Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
talimatı ve geçen yıl 
çıkan tebliğ kap
samında Muhasebat 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 
başlatılan ve yak
laşık 1 yıldır 
belediye şirket
lerinin de mali 
yapılarının derlen
mesi çalışmalarda 
da sona gelindi. 
Bakanlık uzmanları 
tarafından yapılan 
envanter çalış
masının ilk 
sonuçlarına göre, 
Türkiye'de çoğun
luğu büyükşehir ve 
il belediyelerine 
bağlı olarak kurul
muş toplam 328 
adet belediye şirketi 
olduğu tespit edildi. 
Sayı ve türlere 
ilişkin derlenen bil
giler çerçevesinde, 
belediye şirket
lerinin doğrudan 
Maliye Bakanhğı'na

hesaplarını gön
derebileceği bir 
yazılım, belediye 
lerin işbirliğiyle 
geliştirildi. 
Geliştirilen yazılım 
aracılığıyla belediye 
şirketlerinin 
hesapları üçer aylık 
dönemlerde Maliye 
Bakanhğı'na 
aktarılacak. Bu 
çerçevede kamunun 
gerçek büyüklüğü 
ortaya konacak ve 
kamuda şeffaflığı 
sağlamak amacıyla 
ortaya çıkan veriler 
Bakanlık tarafından 
yayınlanacak. 
Ispark geliri 52 
belediyeden fazla 
Tespit edilen 
belediye şirket
lerinin özellikle 
otopark işletmeci 
liği, halk ekmek 
işletmeciliği, doğal- 
gaz ve enerji gibi 
alanlarda faaliyet 
gösterdiği, bazı şir
ketlerin mali büyük
lüğünün çok sayıda 
il belediyesinin 
bütçesinden fazla 
olduğu belirlendi. 
Örneğin İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
şirketlerin toplam 
cirosunun, tüm 
belediyelerin toplam 

bütçesinin yüzde 
18'ine yaklaştığı 
görüldü. İstanbul'
daki sadece otopark 
uygulamasının ciro
sunun ise 52 il; 
belediyesinin bütçe 
geliri tutarından, 
Ankara'daki halk 
ekmek uygula
masının cirosunun 
ise 33 il 
belediyesinin bütçe 
geliri tutarından 
daha büyük olduğu 
ortaya çıktı.
Konuyla ilgili açıkla
malarda bulunan 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Nisan ayı sonuna 
kadar tamamlan
ması planlanan 
çalışmayla, belediye 
şirketleriyle birlikte 
mahalli idarelerin de 
toplam mali büyük
lüğünün ortaya 
konulabileceğini 
bildirdi.
Şimşek, Ayrıca 
kamuoyunun yıl
lardır merak ettiği, 
belediyelerin 
otopark geliri, halk 
ekmek satış geliri 
gibi gelir türleri ve 
bunların harcanma 
alanları bilgilerinin 
açıklığa kavuşmuş 
olacağına işaret 
edildi

Bankalardan ticari 
işletmelere alınan 
veya işletme adına 
kefil olunan kredik 
erdeki eş rızası 
uygulaması kalktı 
Bankaların tüketici, 
konut ve araç gibi 
bireysel kredilerinde 
ve kefaletlerinde ise 
eş rızası istenmeye 
devam edecek. 
İŞ dünyasında 
tartışılan ‘eş rızası’ 
uygulaması 
Meclis’te bir son 
dakika operasyo 
nuyla esnetildi, 
‘işadamlarını boşan
manın eşiğine getir
di’ diye gayri resmi 
gerekçelendirilen bu 
değişiklikle, eş rıza
sı ticari kredilerde 
kaldırıldı. Buna 
göre, ticaret siciline 
kayıtlı ticari işlet
menin sahibi, 
ticaret şirketinin 
ortak ya da yöneti
cisi tarafından 
işletme veya 
şirketle ilgili olarak 
verilecek kefaletler, 
esnaf ve sanatkarlar 
siciline kayıtlı esnaf 
veya sanatkar 
tarafından mesleki 
faaliyeti ile ilgili ve 
tarım kredi koope 
ratiflerince kullan 
dırılacak kredilerde 
verilecek kefaletler 
ve kullanılacak 
kredilerde eş rızası 
aranmayacak. 
Tüketici, konut ve 
araç gibi kişisel 
kredilerde ve kefalet 
lerde eş rızası aran
maya devam edile
cek. ‘Eş rızası’ ile 
ilgili değişiklikte, 
işadamlarından 
gelen şikayetler etk
ili oldu. Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Hüseyin Şahin, 
yaşadığı iki örneği

Hürriyet ile şöyle 
paylaştı:

ABD’DEN İMZA İÇİN 
GELDİ
“Bu konuda bizlere 
ulaşan şikayetler 
var. Ben de iş 
dünyasından 
geldiğim için, 
şu iki konuda bizzat 
telefon aldım. Bir 
işadamı aradı, 
‘Şirketim burada 
ama eşim 
Amerika’da okuyan 
çocuğumun yanında 
kalıyor. Bankadaki 
bir imza için onu ta 
oradan getirtmek 
zorunda kaldım’ 
dedi. Bir başkası da, 
‘Eşim yatalak hasta, 
kredi kullanacağım 
ama onu bankaya 
nasıl götüreceğim’ 
dedi. Aslında 
bugün limited, 
anonim şirketlerin 
bir çoğunda 
işyeri sahipleri 
eşlerini de işlerine 
ortak ediyorlar. 
Mesela bizim şirke
timiz bir aile şirketi, 
eşim de ortaktır. İş 
dünyasından 
geldiğim için de 
biliyorum, bir çok 
arkadaşımız da bu 
şekilde davranıyor. 
Doğrusu da bu.

Çünkü, hepimizin 
çoluk çocuğu var, 
ileride bir sıkıntı 
yaşanmaması için 
bunun yapılması 
gerekiyor. Bu aynı 
zamanda yüksek bir 
sadakat duygusudur 
da.

OKEY
MASASINDA 
KEFİLLİK
Yapılan değişiklikle 
şahsi kredilerle 
şahsi kefaletlerde eş 
rızası korundu. 
Şahsi kefalette 
üçüncü bir kişiye 
kefil oluyorsunuz, 
eşin rızasının alın
ması doğru bir 
uygulamadır.
Çünkü, bazen bakı 
yorsunuz kahvede 
okey oynarken bir 
arkadaşınız gelip, 
‘bana kefil ol’ diyor, 
siz de oluyorsunuz. 
Sonradan, hiçbir 
şeyden haberi 
olmayan eşiniz 
evde yemek 
yaparken icra 
memurlarını 
kapısında görebili 
yor. Bu yüzden 
evini, işini kaybe- H 
denler oluyor. Belki 
eşinin haberi olsa o 
imzayı atamayacak.”

G 
E 
W 
L 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

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

OTOBÜS

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

F DAĞITICILAR

I 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

II 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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5İ3 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Manaetır Takei 517 33 94

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4523 
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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİISİMIİ
VENÜS SİNEMASI
KELEBEĞİN 

RÜYASI: 11:30- 
14:00-17:00-20:00

ÇANAKKALE 
YOLUN SONU: 

11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:45 

HÜKÜMET 

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

REZERVASYON 5133321
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Böl ge Hasianesinıle zemin sondaj calısmalan yapılılı
Sağlık Bakanlığı 
tarafından Gemlik'e 
yapılacak olan 250 
yataklı Bölge 
Hastanesi'nde zemin 
sondaj çalışmaları 
yapıldı.
Taş Ocakları mevkiin 
de 30 dönümlük 
alana inşa edilecek 
olan modern hasta
nenin yapım ihalesi 
nin de önümüzdeki 
günlerde yapılacağı

açıklandı.
Gemlik Belediyesi, 
meclis kararıyla 
hâzineye ait 25 
dönümlük araziyi, 
bölge hastanesi 
yapılması için plan
lara işleme kararı 
almıştı.
Bunun üzerine 
Sağlık Bakanlığı 
yetkilileri bölgede 
incelemelerde bulun
muş ve gerekil

raporları bakanlığa 
sunmuştu.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 14 Mart Tıp 
Bayramı Kutlamaları 
nedeniyle gittiği 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesinde 
konuyu gündeme 
getirerek, ilçede 
önemli oranda eksik
liği hissedilen bölge 
hastanesi konusun

da son aşamaya Gemlik'in gelecekte-
gelindiğini belirtti. ki potansiyeline ve

nüfusuna da hizmet 
verecek olan hasta
nenin sondaj çalış
malarının tamam
landığını açıklayan 
Refik Yılmaz, 
modern bölge has
tanesi yapım 
ihalesinin de 
önümüzdeki gün
lerde Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
ihaleye çıkarılacağım 
vurguladı.

Seriaslan, Tiirt Adaletine menimiz artmıştır"
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
hakkında Gemlik 
Sulh Ceza Mahke 
mesi’nde kaçak 
yapılara göz yum
mak ve kamuyu 
zarara uğrattığı için 
açılan davanın 
sonuçlanarak 
mahkemeden beraat 
karan çıkması

Sertaslan, müfettiş 
raporlarına 
dayandırılarak ilk

üzerine, “Adalete 
olan güvenimiz 
kanıtlandı” dedi.

kez Fatih Mehmet 
Güler hakkında bir 
Belediye Başkanına 
kaçak yapılara göz 
yummaktan dava 
açıldığına dikkat 
çekerek, şunları 
söyledi:
“Gemlik’in büyük bir 
bölümü kaçak 
yapılarla doludur. 
Bunun en önemli 
nedeni planların 
kentin gelişmesine 
ayak uydurama

masıdır.
Bizim dönemimizde 
planlara önem 
verdik.
Kuzey ve Serbest 
Bölge, Hisartepe 
bölgesi planlarını 
bitirdik.
Ancak, bu planlar 
bizden sonra durdu
ruldu. Belediye 
başkanımız ve 
görevliler adına 
açılan davaların bir 
çoğu siyasidir.

Davanın beraat ile 
sonuçlanması yüce 
Türk adaletine olan 
güvenimizi arttır
mıştır. Bu konuda bu 
güne kadar yargıla 
nan ilk belediye 
başkanı Fatih Meh 
met Güler olmuştur. 
Ayrıca bu dava 
Gemlik Belediye 
başkanının görevin
den uzaklaştırılma 
gerçeklerinden birisi 
sayılmıştır.”

M in ühb içil im hwı Milli
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Gülerin görevine iade edilmesi için facebook ve twitter paylaşım siteleri 
üzerinden “Gemlik Belediye Başkanı Fatih Güler göreve iade edilsin” diye imza kampanyası başlatıldı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Kolları tarafından 
dün facebook ve 
tvvitter internet pay
laşım siteleri aracı 
lığıyla 
2 yıl önce içişleri 
Bakanlığı tarafından, 
yargılama sırasında 
tanıklık yapacak 
belediye görevlile 
rine baskı uygulaya
bilir gerekçesiyle 
görevinden uzak
laştırılan Gemlik
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in göreve 
iadesi için imza kam
panyası başlatıldı. 
Dün akşam saat
lerinde facebook ve

imzala (İJBağeo D Ente Çnar, Cengaver Yetim w39.339diğer kip !um beğendi. 0ye Ol Yap

Gemlik Belediye Başkanı Fatih Güler Göreve İade Edilsin.
QFacebook Üa Tmtter 43 kişi imzaJo'dı

Hüküm giymiş, suçluluğu tescil edilmiş belediye baştanları halen görevlerinin başındayken, 397 yılla 
yargılanan belediye başkanı görevden uzaklaştınlmamışken, Zimmet ve rüşvet alma iddiasıyla 3,5 
ay tutuklu talan Belediye Baştanı tahliye edilir edilmez görevine iade edilirken, terör örgütü üyesi 
olduğu iddiasıyla KCK davasından 6 ay tutuldu talan BDP'li ilçe belediye baştanları yine tahliye 
edilir edilmez görevlerine iade edilirken, aleyhine tek bir mahkeme taran olmayan, tek bir gün bile 
tutuklu kalmayan Gemlik Belediye Baştanı Fatih Mehmet Güler'in 2 yıldır görevinden uzak olmasının 
kabul edilebilir hiçbir haklı, mantıklı ve hukuki gerekçesi yoktur..! Gemlik Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler bir an önce görevine iade edilmelidir..!

I imza Formu ! İmza Listesi Yorumlar İstatistikler

tvvitterlara düşen 
imza kampanyasına 
ilgi büyüyor.
Imza.la rumuzlu 
kampanyanın 
tanıtımında şu 
görüşlere yer

veriliyor:
“Hüküm giymiş, 
suçluluğu tescil 
edilmiş belediye 
başkanlar/ halen 
görevlerinin başın
dayken, 397 yılla 

yargılanan belediye 
başkanı görevden 
uzaklaştırılmamış 
ken, zimmet ve 
rüşvet alma iddiasıy
la 3,5 ay tutuklu 
kalan Belediye

Başkanı tahliye edilir 
edilmez görevine 
iade edilirken, terör 
örgütü üyesi olduğu 
iddiasıyla KCK 
davasından 6 ay 
tutuklu kalan BDP'li 

ilçe belediye 
başkanlar! yine 
tahliye edilir edilmez 
görevlerine iade 
edilirken, aleyhine 
tek bir mahkeme 
kararı olmayan, tek 
bir gün bile tutuklu 
kalmayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in 2 yıldır 
görevinden uzak 
olmasının kabul 
■edilebilir hiçbir haklı, 
mantıklı ve hukuki 
gerekçesi yoktur..! 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler bir an 
önce görevine iade 
edilmelidir..”



Kuze^ planlan sil baştan ııeniden yanılıyor
Manastırın kuzeyinin imara açılması için Fatih Mehmet Güler döneminde 
yapılan 1/1000 ölçekli imar planlannın yargı tarafından iptal edilmesin
den sonra, planların yeniden yapılması için düğmeye basıldı. Planların 
ihalesini alan A sınıfı Şehir Plancısı Gülay Bozkurt, Büyükşehir 
Belediyesi’nin hazırladığı 1/5000 ölçekli planlara sadık kalacaklarını ve 
bölgede düşük yoğunluklu 2-3 katlı yapılaşma olacağını söyledi. 
Toplantıya katılan bazı vatandaşlar birşey anlamadıklarını belirtirlerken, 
bir dinleyici ise Belediyeyi suçladı. “Gemlik Belediyesi olarak zayıf 
ekipsiniz” diyerek, Refik Yılmaz’/ sert eleştirdi ve “Siz, o koltuktan 
ineceksiniz. Sizinle sandıkta görüşeceğiz” dedi. Haberi sayfa 2’de
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2. imam Hatip 
Lisesinin 

temeli atıim
RODA Limancıhk A.Ş. tarafın
dan yapımı üstlenilen Gemlik 
İmam Hatip Lisesi'nin temeli 
atıldı, haberi sayfa 7’de

Camcı, cam Mm düşüp Mi
Dün akşam saat 
18.oo sıralarında, 
Bahkpazarı Mahallesi 
1 Nolu Cadde’de 
Arda Apartmam’nın 
dış kapı camlarını 
değiştiren camcı 
Haydar Badur (40) 
düşerek yaşamını 
yitirdi.
Apartmana takılan 
yeni demir kapıların 
camlannı değiştiren 
Haydar Badur, dış 
cephedeki camlan 
sökerken, giriş

üzerindeki bölümden 
geçerken profil 
çerçevenin kırıl
masıyla başının

üzerine yere 
düşerek olay yerinde 
can verdi.
Polis, olay yerinde

inceleme yaparak 
apartman yönetici 
sinin ifadesine baş 
vurdu. Camcının 
düşterek öldüğünü 
gören yönetici ise 
fenalaştı.
Nöbetçi Cumhuriyet 
savcısının olay yeri 
ne gelip, inceleme 
yapmasından sonra 
Camcı Haydar 
Badur’un cesedi 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kuzey Planları.. Fatih Mehmet
Güler halk arasında...

doka. cuuıyıuı&uuL

bireye
7-8 kişilik sınıflar r '

Hani bir söz vardır.
"Dağ Fare Doğurdu" diye..
Dün, Belediye Meclis Salonunda Manastır 

ın kuzeyindeki arazilerin imar planlarının bil 
gilendirilmesi toplantısı vardı.

Bizlere gelen bilgi, planların tanıtılacağı 
doğrultusundaydı.

Bizde bunun üzerine, planların kısa 
zamanda hazırlanmasından dolayı olumlu 
bir yazı yazdık.

Kaybedilen zamanın telafisinden söz 
etmiştik.

Meğer yanılmışız.
Biz değil, gelen vatandaşlarda yanıldık

larını söyledi. Devamı sayfa 4’de

Esnek çalışma saatleri
Daha özel yayınlar
Daha özel denemeler

Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı 

Ve Daha fazlası için; fc>İFey JDlgf 
2013'2014 2 facebook'9emli,<birey ®9emlik@biCZm 

□ twitter/gemlikbirey www.aemıikWrey.coın 

0 22lf 51 1515

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kuzey planları sil tosun yeniden yapılıyor
Manastır’ın kuzeyinin imara açılması için Fatih Mehmet Güler döneminde yapılan 1/1000 ölçekli imar planlarının 
yargı tarafından iptal edilmesinden sonra, planların yeniden yapılması için düğmeye basıldı. Planların ihalesini 
alan A sınıfı Şehir Plancısı Gülay Bozkurt, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı 1/5000 ölçekli planlara sadık kala
caklarını ve bölgede düşük yoğunluklu 2-3 katlı yapılaşma olacağını söyledi. Toplantıya katılan bazı vatandaşlar 
birşey anlamadıklarını belirtirlerken, bir dinleyici ise Belediyeyi suçladı. “Gemlik Belediyesi olarak zayıf ekipsiniz” 
diyerek, Refik Yılmaz’ı sert eleştirdi ve “Siz, o koltuktan ineceksiniz. Sizinle sandıkta görüşeceğiz” dedi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
döneminde hazır
latılan Kuzey Planları 
olarak adlandırılan, 
planlann yeniden ya 
pılmasına başlandı. 
Dün, Belediye Meclis 
Salonu’nda yeniden 
yapılmasına 
başlanacak planlar 
konusunda Belediye 
Meclis üyeleri ve 
sivil toplum kuru
luşları ile vatan
daşların görüşlerinin 
alınması için bilgilen 
dirme toplantısı 
düzenlendi.
Toplantıya Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclis üyeleri, 
Mimarlar Odası 
Başkanı Kenan 
Çakır, bazı muhtarlar 
ve bölgede arazisi 
olan vatandaşlar 
katıldı.
Fatih Mehmet Güler 
döneminde planları 
hazırlayan A Grubu 
Şehir Plancısı Gülay 
Bozkurt tarafından 
Büyükşehir Belediye 
si Belediyesi tarafın
dan 1/5000 ölçekli 
imar planlarının slayt 
gösterimleri ile 
katılımcılara yapıla
cak planlar hakkında 
bilgi verdk 
BÜYÜKŞEHİR 
PLANLARINA 
UYULACAK 
Plancı Bozkurt, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce hazır
lanan 1/5000 ölçekli 
planlara uyularak . 
hazırlanması duru
munda yine zaman 
kaybı yaşanabile
ceğini söyledi. Bu 
bölgede düşük 
yoğunluklu yapılaş
manın yapılacağını, 
2 ve 3 katlı inşaat 
yapılaşması uygula- 
cağını söyleyen 
Gülay Bozkurt, 
"Planların analiz 
çalışmalarını tamam
ladık. Kurumlardan 
görüş alıyoruz. Bir 
kısmından görüş 
gelmedi. Raporların 
tamamlanmasından 
sonra çalışmalara 
başlayacağız.” dedi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise yaptığı 
konuşmada, 2007

yılında hazırlanan ve dere yatağı
1/5000 ölçekli plan
ların 1/25000 lik 
Nazım imar planları
na aykırı hazır
landığını iddia eden 
Bursa Barosu 
tarafından Bölge 
İdare Mahkeme 
si’nde iptal davası 
açılması nedeniyle 
planların durdurul
duğunu söyledi. 
Yılmaz, Bursa 3. 
Bölge İdare 
Mahkemesi tarafın
dan 2009 yılında 
iptal edilen planların, 
2011 yılı sonunda 
Danıştay tarafından 
iptal edildiğini 
belirterek, "Bu plan
lar yeni yapılacak bir 
plan değildir. Zaruret 
nedeniyle, mahkeme 
sürecinde bekleyen 
kesinleşmiş mevcut 
planlardır" dedi.
2-3 KATLI 

YAPILAŞMA 
5373 Sayılı Zeytin 
Islahat Kanunu 
nedeniyle yapılaşma
da yüzde 10'un üze 
rine çıkılamadığını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, "Burada yeni 
yapılacak planlan 
değil, mevcut kesin
leşmiş ve mahkeme 
sürecinde askıya alı
nan Kuzey Nazım 
İmar Planlarını 
tartışacağız. Zaten 6 
yıl kaybettik, bir 6 yıl 
daha kaybetmemek 
adına bu toplantıyı 
düzenledik" dedi. 
A Grubu Şehir 
Plancısı Gülay 
Bozkurt'ta, İmar 
Planının yoğunluk 
oranlarına göre bun
dan sonraki dönem 
de 2-3 katlı yapılaş
ma öngördüğünü 
bildirdi.
Yol eğimlerinin yanı 
sıra Orman alanları

çevresindeki sosyal 
donatı alanlarının 
değiştirilebileceğini 
kaydeden Gülay 
Bozkurt, "Yoğunluk 
alanlarının tespitine 
göre, yapılaşma 5 
kata çıkabilir mi" 
sorusuna da, "Buna 
Gemlik ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisleri karar vere
cek. Ancak Zeytin 
Islahat Kanunu ve 
İmar Kanunu dikkate 
alınarak bu yapıla
bilir" şeklinde 
konuştu.
Mevcut 5 binlik 
plana göre konuşa
bildiğini açıklayan A 
Grubu Şehir Plancısı 
Gülay Bozkurt, 
1/5000 bin ölçekli 
planların kabulünün 
ardından, 1/1000'lik 
planların çalışması
na başlanacağını 
sözlerine ekledi.
8-10 KATLI 
YAPILAŞMA 
OLACAK 
YERLER 
VAR 
Gemlik Mimarlar 
Odası Başkanı Ke 
nan Çakır'da, mev
cut planların daha iyi 
hale getirilmesi 
gerektiğini hatır
latarak, Gemlik'in 
sıkışmış imar yapısı
na karşın beklenti
lerin çok büyük 
olduğunu vurgula
yarak, "Plan yapmış 
olmak için plan yap
mayalım. Sıfır kot 
uygulamasına göre, 
yoğunluklu bölge 
lerde 8-10 katlı 
yapılaşma olabilir. 
Bunun örnekleri 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nde de 
var. Mevcut plana 
dokunulmadan, bu 
tür plan notları

düşülerek, sıkıntının 
önüne geçilebilir. 
Gemlik'in önünün 
açılması gerekir. 
Manastır’ın üst 
kısımları, şehircilik 
kurallarına uy mu 
yor" dedi.
CHP Grup sözcüsü 
Necdet Ersoy ise 
konuşmasında, bilim 
sel olarak ne 
gerekirse onun 
yapılması gerektiğini 
hatırlatarak, “Plan 
yaparken planı 
geçiktirecek riskleri 
almamalıyız. Bugün 
Manastır ve Ovada 
çok katlı yapılaş
malar nedeniyle 
sorunlar yaşıyoruz. 
Bu planlar yaptıktan 
10 yıl sonra yeni 
sorunlar yaşanma
malı.” dedi.
Plancı Bozkurt ise 
1/5000 ölçekli plan
ların bu bölgede 5 
bin kişilik bir nü 
fusu kapsadığını 
devlet eliyle kent *. 
içinde dönüşüm 
çalışmaları yapılarak 
yeni imar alanların
dan çok mevcut 
alanları elden geçir
ilmesinin gerektiğini 
söyledi.
Konuşmacıları 
izleyen Ali Altıntaş . 
ise konuşmasında, 
anlatılanlardan 
halkın birşey anla
madığını, toplantıya 
sunum yapılacağını 
söyledikleri için 
geldiklerini belir- 
tiriken, "Ortada 
sunum mumum yok” 
dedi.
O KOLTUKTAN 
İNECEKSİNİZ 
Bu arada arazi 
sahiplerinden 
genç bir izleyici İse 
"10 yıldır konuşulu 
yor. Bir neticeye 
varılmıyor. Belediye

Başkanı Fatih 
zamanında, sizin 
zamanınızda imar 
konusunda verilen 
hiçbir sözünüz yer
ine getirilmedi. 
Bunun hesabını 
sizler sandıkta göre
ceksiniz. Gemlik 
Belediyesi olarak 
zayıf ekipsiniz. Siz, o 
koltuktan 
ineceksiniz.” dedi. 
Bu konuşma üzerine 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
dinleyiciye siyaset 
yapmamasını, görüş 
bildirmesini istedi. 
Bir anda gerginleşen 
ortam, katılımcının 
salondan ayrılmasıy
la son buldu.
Refik Yılmaz, 5193 
sayılı Zeytin Islahat 
Kanunu durduğu 
sürece yüzde 10'luk 
yapılaşmanın dışına 
çıkılmayacağını 
bildirdi. Revizyon 
imar planları ile 
ileride kat artışının 
mümkün olup, 
olmadığının 
araştırılacağını anla
tan Yılmaz, "Takdir 
hakkımızı keyfi kul
lanamayız.
2007'de hazırlanan 
bu mevcut plan 
nedeniyle 82 bele 
diye meclis üyesi 
yargılanmaktadır. 
Davalar halen sürü 
yor. Sonsuz takdir 
hakkımız yok, 
yasalara uymak 
zorundayız. İsteyen 
istediği partiye oy 
verir. Biz, burada 6 
yıllık zaman kaybının 
önüne geçmeye 
çalışıyoruz. Burası 
şov yeri değildir. 
Kurumların, kuralları 
vardır. Yasalar var. 
Manastır Bölgesine, 
Kuzey bölgelerine 3 
katı biz vermiyoruz.

5 kat olsun dedik, 
yargılandık, 
yargılanıyoruz. 
Siyasiler risk almalı, 
kabul ama Gemlik 
bu süreçte zaman 
kaybediyor.
6 yıllık zaman kaybı
na yazık değil mi? 
Kararlar yargı dene
timine tabi iken, 
siyaseten kimse biz
den söz vermeyi 
beklemesin.
Zaman kaybının 
önüne geçip, beklen
tilerin önünü açmak, 
sorunları aşmak 
istiyoruz" dedi.
CHP'li Mahir 
Gencer'de, zeytinlik 
alanlann hangi alan
lar olduğunun yanı 
sıra, zeytinlik alan
larda ne kadar kat 
artışı yapılabilece 
ğinin de belirlen
mesini isteyerek, 
"Bunlar önümüze 
gelsin, 1/1000'lik 
planlar öncesinde 
son değerlendirme 
leri yapalım" diye - 
konuştu.
Bir dinleyici de 
"Mevcut planlarımızı 
önce cebimize ko 
yalım. Henüz bir 
imar planımız bile 
yok. Zeytinliklerimiz, 
arsalarımız, araziler 
ne olacak belli değil. 
10 yıldır bekliyoruz, 
tam çözülecek diyor
duk, mahkeme 
sürecine girildi. 
Bizce de önce mev
cut planlann kabul 
edilmesi gerekiyor. 
Bu plansızlıktan iyi 
dir. İleride revizyon 
imar planı veya 
yasalann öngördüğü 
neyse, kat sayısı ona 
göre artabilir" dedi 
ler.
Toplantı bir 
sonuca varılmadan 
dağıldı.
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Mm ImUi il liji MM
Bursa'da ’torbacı' 
diye tabir edilen 
uyuşturucu 
satıcılarına yönelik 
düzenlenen 
operasyonda 
gözaltına alınan 52 
zanlıdan 50'si 
çıkarıldıkları 
nöbetçi mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine konuldu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube

TıHEserfaafciMtoMlfftıeStııiMMIC!
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Daire 
Başkanhğı'nın 
koordinasyonunda 
yapılan operasyon
da, tarihi eser 
kaçakçılarının 
'baronları* olarak 
nitelendirilen ve 
yurt dışına 
kaçırdıkları tarihi 
eser paralarıyla 
lüks içinde 
yaşadıkları iddia 
edilen 12 şüpheli 
Kocaeli Adliyesi'ne 
sevk edildi.
Emniyet Genel 
Müdürülüğü'nün 
kordinaşyonunda 
Kocaeli İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Mali

HU İl Mili İMlt İl!IİlI M
Bursa'nın merkez 
Yıldırım İlçesi'nde, 
psikolojik tedavi 
gördüğü öne 
sürülen 17 yaşında 
ki Dilek Ayhan, 
evdeki doğalgaz 
borusuna kendini 
asarak yaşamına 
son verdi.
Merkez Yıldırım

BHÎBI ABONE OLDUNUZ MU?
«ınli'lı lıı tiniı ilmi tıuıtıl

Müdürlüğü 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 4 
ay süren çalış
manın ardından 
şehir merkezindeki 
13 mahallede 
toplam 47 adrese 
eş zamanlı 
operasyon düzenle
di. Yıldırım ilçesi 
Beyazıt Mahallesi 
Kartal ve Kıbrıs 
Sokak başta olmak 
üzere, Hacivat, 
Değirmenlikızık, 
Ulus, Anadolu,

Büro ekipleri 
tarafından 3 gün 
önce tamamlanan 
tarihi eser 
kaçakçılığı 
operasyonunda, 
aralarında ünlü 
antikacı Fuat 
Aydıner'in de 
bulunduğu 37 kişi 
gözaltına alındı. 
Kocaeli başta 
olmak üzere İstan
bul, Gaziantep

İlçesi Vatan Mahal 
leşi 5'inci Dutlu 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda, uzun 
süredir psikolojik 
tedavi gördüğü 
iddia edilen Dilek 
Ayhan, sabah saat
lerinde odasında 
doğalgaz borusuna 
kendisini çamaşır

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
TFBffl * A “SUYUNU BOŞA MA H HARCAMA"

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

Piremir, 
Yavuzselim, 
Ortabağlar, 
Yeşilyayla, 
Baruthane, 
Davutkadı, Mehmet 
Akif Ersoy ve 
Şükraniye 
Mahallesi'nde 
düzenlenen 
operasyonlarda 
toplam 52 kişi 
.gözaltına alındı. 
Zanlıların evlerinde 
yapılan aramada, 4 
adet silah ile bir 
miktar satışa hazır

Sakarya,, Antalya, 
Manisa, İzmir, 
Hatay, Adana, 
Bursa, Muğla ve 
Aydın illerinde eş 
zamanlı operasyon
lar düzenlendi. 
Şüphelilerin 
evlerinde yapılan 
aramalarda tarihi 
olduğu değer
lendirilen 82 obje 
ve sikkeler, 8 tarihi 
eser aramada kul

ipi ile astı. 
Odasından uzun 
süre çıkmayan 
genç kızın kapısını 
çalan kardeşleri, 
içeriden ses 
gelmeyince kapıyı 
kırdı. Dilek Ayhan, 
dogalgaz borusun
da asılı olarak 
bulundu. 112 Acil 

uyuşturucu madde 
ele geçirildi 
Emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 
11'i yaşı küçük ve 
13'ü kadın olmak 
üzere 50 kişi tutuk
lanarak cezaevine 
konuldu. Zanlılar, 
emniyetteki 
ifadelerinde, "Onlar 
ada çayı, uyuşturu
cu değil. İyileşmek 
için içiyoruz" 
dedikleri öğrenildi.

landığı değer
lendirilen metal 
arama dedektörü, 1 
ruhsatsız av tüfeği, 
1 ruhsatsız 
tabanca ve 28 
mermi, 8 tarihi 
değeri olan ta 
banca ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 37 
kişiden ünlü 
antikacı Fuat 
Aydıner ile birlikte 
N.Y., E.Y., E.Ç., 
A.Ç., A.T., S.G.G., 
Z.H., H.P.S., B.D., 
M.S., M.C. Kocaeli 
Adliyesi'ne sevk 
edildi.
Gözaltına alınan 
şüphelilerin tarihi 
eserleri karayolu ile 
Edirne üzerinden 
yurtdışına kaçırdık
ları ve burada 
satarak Türkiye'de 
lüks içerisinde 
yaşadıkları öne 
sürüldü

Servis ekipleri, 
genç kızın yaşa
manı yitirdiğini 
belirledi.
Cesedi otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırılan Dilek 
Ayhan'ın ölümü ile 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

Kaza Yapan 
Gençlerin Yalanı

Yatsıya Kadar Sürdü

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kaza 
yaptıktan sonra 
trafik polislerine 
farklı yerler tarif 
eden yaralı genç
lerin yalanı yatsı
dan hemen sonra 
ortaya çıktı. İki 
kişinin yaralandığı 
kaza, 'Yalancının 
mumu yatsıya 
kadar yanar' ata 
sözünü hatırlattı. 
Avarlar'dan gelip 
OSB kavşağı 
istikametine doğru 
seyir halinde olan 
23 yaşındaki 
Özcan Ç. idaresin
deki tescilsiz 
motosiklet, iddi
aya göre yanından 
geçen otomobilin 
rüzgarından et 
kilenerek kontrol 
den çıktı.
Motosiklet, yoldan 
çıkıp Kozluca alt 
geçidinin çatısına 
çarptı.
Motosikletten 
düşen genç 
sürücü ile arkasın
da bulunan 
arkadaşı 20 yaşın
daki Yusuf Emre 
M. yaralandı. 
Yaralı gençler, 
olay yerine gelen 
112 ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralıların kendine 
geldikten sonra 
ifadesi alındı.
Gençler, emniyet 
ekiplerine ilk önce 
kazanın Kozluca 
alt geçidi mevki
inde meydana 
geldiğini, ardın- 
dansa Özdilek alt 
geçidinde kaza 
yaptıklarını 
söyledikleri 
bildirildi. Verilen 
ifadelere göre 
harekete geçen 
trafik ekipleri, söz 
konusu yerlerde 
araştırma yap
malarına rağmen 
motosiklete ulaşa
madı. Bunun üzer
ine polis acil 
servise giderek 
yaralılardan tekrar 
bilgi aldı. 
Motosiklet 
sürücüsü genç, 
daha fazla dayana
mayıp, başka bir 
arkadaşının moto
sikleti kaza 
yerinden alıp 
götürdüğünü 
söyledi. Tescilsiz 
motosiklet daha 
sonra emniyet 
ekiplerine teslim 
edildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP’liler Kars, Ardağan, İğdır ve Hacı Bektaş-ı Veli Derneği’ni ziyaret etti

Güler, CHFlilerle dernek 
ziyaretlerine katıldıKuzey Planları.. Fatih Mehmet 

Güler halk arasında...
Toplantı, plancının geç gelmesiyle 30 daki

ka sonra başladı.
Kuzey Planlarını Fatih Mehmet Güler döne

minde hazırlayan plancı yeni planları da hazır
layacak A Grubu Şehir Plancısı Gülay 
Bozkurt’tu.

Bozkurt, kuzey planları konusunda dene 
yimli bir plancı.

Daha önce yaptığı planların yargıya takıl 
dığını bu toplatıda öğrendik.

Planlar konusundaki gecikmenin hukuksal 
olduğu yapılan konuşmalarda ortaya konuldu.

Oysa, bu konuda kamuoyuna gerekli bilgi 
verilmemiş olsaydı, yanlış yorumlara neden 
olunmazdı.

Plancının hazırlıksız geldiğini anladık 
toplantıda..

Plancının Kuzey planlarıyla ilgili kurumlara 
yazdığı yazıdan başka bir girişiminin 
olmadığını Öğrendik.

Gülay Bozkurt sorular üzerine, Büyükşehir 
Belediyesinin 1/5000 ölçekli planlara göre 
kuzey planlarının hazırlanacağını söyledi.

Bu planlarda, Manastırın üst kısımlarındaki 
zeytinliklerde yoğunluğu düşük 2-3 katlı 
yapıların yapılacağını, 5 bin kişilik bir nüfu 
sun bu yapılarda barınmasının düşünüldü 
ğünü söyledi.

Bunun dışına çıkıldığında yeniden bir 
hukuksal süreçle planların gecikebileceğinin 
altını çizdi.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz ve 
konuşan CHP’Hlerde aynı görüşte olduklarını 
dile getirdiler.

Mimarlar Odası Başkanı Kenan Çakır ise 
Gemlik’in sağlam zeminlerinin ovada değil, 
zeytinlikler olduğunun bilindiğini söyledi.

Burada düşük yoğunluktaki yapılaşmanın 
Gemlik’in ihtiyacına cevap vermeyeceğini 
belirtti.

Arazi sahiplerinden genç bir izleyici ise, 
planların gecikmesine sert tepki göstererek, 
doğrudan Belediye başkanvekili Refik Yılmaz’ı 
hedef aldı.

Belediyeyi beceriksizlikle suçladı.
Verdikleri sözleri tutmadıklarını, halkı oyala 

dıklarını belirterek,
“Bunun hesabını sizler sandıkta göre

ceksiniz. Gemlik Belediyesi olarak zayıf 
ekipsiniz. Siz o koltuktan ineceksiniz.11 dedi.

Ortalık gerildi.
Sonuç olarak, kuzey planlarına yeni baş

landığını ne zaman biteceğinin belli olmadığını 
öğrendik dün.

GÜLER DERNEK TOPLANTISINA KATILDI
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 2 yıl 

aradan sonra ilk kez partisiyle buluştu ve Hacı 
Bektaş-ı Veli Derneği’ne gitti.

Bursa Milletvekili Kemal Ekinci, parti yöneti 
çileri ve belediye meclis üyeleri ile gerçekleşen 
bu buluşmadan sonra Fatih Mehmet Güler’i 
artık derneklerde ve toplantılarda göreceğiz 
demektir.

Güler, hakkında yürütülen hukuksuzluğu 
vatandaşa anlatacak sanırım.

Gelişmeleri birlikte izleyeceğiz.
Yerel seçimlere doğru Gemlik’te yeni bir 

süreç başlıyor.

CHP’liler, Hacı 
Bektaş Veli Derneği 
ile Kars Ardağan ve 
İğdırlılar Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği’ni ziyaret 
ettiler.
Bursa CHP 
Milletvekili Kemal 
Ekinci, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, CHP 
ilçe yönetim kurulu 
üyeleri ve belediye 
meclis üyelerinin 
de katıldığı kala
balık bir partili 
grubu önce Cem 
Evi Başkanı Ahmet 
Gazi Memiş ve 
arkadaşları tarafın
dan karşılandı. 
Memiş, her zaman 
aralarında görmek
ten mutluluk duya
caklarını belirterek, 
"Kapımız tüm 
siyasi partilere 
açıktır. Her ziyaret 
siyasi amaç taşıma
malı." dedi. 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise ziyaretlerinin 
siyasi olmadığını, 
ortak sorunların 
çözümünde fikir 
üreterek, sorunların 
giderilmesine katkı 
koymak istedikleri
ni söyledi.
Sertaslan, "Burada 
Gemlik için neler 
yapabileceğimizi, 
sizlerin de görüş
lerini alarak bir 
yapılacak projelerin 
ortaya çıkacak ve 
önem kazanacak
tır." dedi.

GÜLER HALK 
ARASINDA 
Uzun süredir 
hukuksal süreçle 
uğraştıklarını 
söyleyen Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
görevden alınma 
sının hukuksuz 
olduğunu 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
"Bugünden sonra 
partimle birlikte 
belirlenen her yerde 
halkımıza yaşadık
larımızı anlata
cağım. Partim 
adına, CHP’ye oy 
verenler adına, 
oylarımızın korun
ması adına Sayın 
Kemal Ekinci’den 
bu hukuksal

sürecin Ankara da 
takibini istiyorum. 
Tekrar sizlerle bir
likte olmaktan mut
luluk duydum. 
Belirleyeceğiniz bir 
gün sizlerle birara 
ya gelip bütün 
sorularınızı cevap
layabilirim." dedi. 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Ekinci ise siyasi 
kimliği ile araların
da olmadığını 
belirterek, "Burada 
insan kimliğimle 
sizlerin arasında 
yım. Demek içinde 
siyaset yapmak, 
derneklerin yapısını 
bozar. Bizler, bu bi 
linçteyiz.
Şu an sizlerle birlik
te olmaktan mutlu 
ve huzurluyum." 
dedi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, ilçe 
yönetim kurulu ve 
belediye meclis 
üyeleriyle birlikte 
akşam saatlerinde 
de Artvinliler 
Derneği’ni ziyaret 
ettiler.
Dün, Artvinliler 
Dernek merkezine 
giden CHP’liler, 
Dernek yöneticileri 
tarafından karşı
landılar.
CHP’liler dernek 
üyeleri ve partililer
le kaynaşarak 
sohbet edip, fikir 
alışverişinde bulun
dular.
Artvinliler Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Torun, önümüzdeki

yerel seçimlere 13 
ay gibi uzun bir 
zaman olmasına 
rağmen, ziyaretiniz 
kendilerini memnun 
ettiğini söyledi. 
Torun, "Seçim 
dönemindeki çalış
malarda biz de bu 
çemberin içinde 
olmalıyız." dedi 
CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise konuşmasında, 
"Sadece seçim za 
manı yapılan ziya 
retler makbul değil 
dir. Biz, her gün 
seçim yapılacakmış 
gibi halkımızla 
beraber, içi içe ola
cağız. Asıl 
amacımız sîzleri 
dinlemek, katkı 
koymak istediğiniz 
noktada vereceği 
niz katkıları elbette 
ki değerlendirece 
ğiz.
Bizleri bir evladınız, 
kardeşiniz olarak 
görüp, her türlü 
eleştiriyi yapabilir 
siniz. Ortak fikir 
ortaya koyup, pay
laşmada da her 
görüşe açığız." 
dedi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Gemlik’ 
Belediyesinde 
uğradığı hukuksuz 

lukların tüm ülke 
genelinde tek örnek 
olduğunu dile 
getiren Sertaslan, 
konunun genel 
merkez düzeyinde 
de takipçisi olduk
larını söyledi.
Gemlik için 
herkesin bir şeyler 
üretmesi gerektiği
ni belirten 
Sertaslan, bu güne 
kadar vizyonu 
olmayan Gemlik’in 
oluşturulacak pro
jeleri değer
lendirmek gerek
tiğini, halka 
danışarak seçilecek 
düzgün projelerin 
hayata geçirilmesi 
için tabana inerek 
herkesin katkısını 
sağlayacak çalış
maları oluşturacak
larını söyledi.
Artvinliler Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Torun ise konuş
masında Gemlik’in 
vizyonu için oluştu
rulacak her türlü 
katkıyı koymaya 
hazır olduklarını 
belirterek, "Bunun 
için elimizden 
geleni birlikte yapa
bilmek adına her 
zaman yanınız
dayız. ” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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icraatın başı...
Ordunun başı... 
Cumhurun başı...
Sonra eş başkanlar var. 
BOP'un eşbaşı... 
BDP'nin eşbaşı..
Bir de...
Terörist başı var...
Ki o da bugünler de ne 

yazık ki ve acı ki oldu 
bunca başın tacı...

Şimdi...
Türkiye'yi bölüp parçala

mak için taşeronluk 
görevini layık-ı veçhile yer
ine getiren terör örgütü 
daha önce kaçırdığı 8 
kamu görevlisini tutanakla 
teslim etti ya...

Artık düzülmedik methiye 
neredeyse kalmadı.

Ne oluyor ya?
Kim nerede kime 

tutanakla ve garip bayrak
ların gölgesinde kimi tes
lim ediyor.

Gürhan ÇETİNKAYA
Bunun adı oyun...

Yok, sevindirici bir 
gelişme...

Yok, sürece hizmet eden 
olumlu bir yaklaşım...

Bir zil takıp oyna
madığımız kaldı...

Yakında Imralı'ya tebrik, 
takdir, teşekkür turları da 
düzenlenirse hiç şaşır
mam.

Ey bizi yaradan, akıl, fikir 
ihsan eyleyen ey güzel 
Allahım ne günlere kaldık?

Ne hallere düştük.
Başlar başımızı kuma 

soktu...
Eş başlar yataklara 

düştü...
Terörist başı barışın baş 

aktörü seçildi.
Memleketin başı 

"dert"ten çıkmaz iken bir 
AKP Milletvekili de yeni 
yasa teklifi hazırlamış;

AKP Grubunun 
toplandığı Eski

Cumhuriyet Senatosu 
Toplantı Salonu'nun adının 
"Kanuni Sultan Süleyman 
"olarak değiştirilmesine 
dair...

Gerekçesi de;
"Tarihimizden ilham 

almak ve gelecek kuşak
lara da en doğru biçimde 
aktarmak"mış.

Bir oyun oynanıyor...
Görünenlere bakınca çok 

değişik bir tarzı var...
Melodram desen değil... 
Trajedi desen değil... 
Komedi desen hiç değil... 
Aksiyon da değil...
Buldum...
Traji komik içinde dram 

da olan aksi yonu bol bir 
bilim kurgu...

Kurgulayan memnun...
Oynayan memnun... 
İşin acısı seyreden de 

memnun...

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından olumsuz 
hava şartlarına 
karşı uyarı yapıldı. 
Hava değişim
lerinin olumsuzluk
larına karşın 
Kırşehirlilerin 
önlem almaları 
istenirken kuvvetli 
hava hadisilerinin 
olması bekleniyor. 
Kırşehir Valiliği 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada 
yaşanacak 
değişken hava 
koşullarının fırtına 
ve kar 
erimelerinden kay
naklanabilecek 
olumsuzluklara 
neden olabileceği 
öngörülmektedir 
Bu çerçevede 
Yaşanabilecek

olumsuzluklara 
karşı gerekli tedbir
lerin alınmasının 
gerekli olduğu 
belirtildi 
Kuvvetli hava 
hadiselerinin etkili 
olmasının bek
lendiği iller, fırtı
nanın etkili olacağı 
iller, İstanbul, 
Bursa, Edime, 
Tekirdağ, KIrklareli, 
Çanakkale, 
Balıkesir, Yalova, 
Bilecik, Kocaeli, 
Sakarya, İzmir, 
Muğla, Aydın, 
Denizli, Uşak, 
Afyon, Kütahya, 
Ankara, Eskişehir, 
Konya, Aksaray, 
Karaman, Nevşehir, 
Niğde, Kirşe hir, 
Kırırkkale, Yozgat, 
Çankırı, Kayseri 
denildi.

İnternetten Canlı ^kyın 
Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz göstenler

GEMLİK KÖRFEZI’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA T7 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giyilirine 
Çerez Nikah Masası

MİLYON
L. DÜĞÜN SALONU

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Traftöine Nwrii Itjarı
Bursa'da Nevruz 
kutlamaları 
dolayısıyla şehir 
merkezindeki bazı 
yolların trafiğe 
kapatılacağı 
bildirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre, Nevruz kutla
maları dolayısıyla 
17 Mart 2013 Pazar 
günü Gökdere 
meydanında açık 
hava toplantısı 
düzenleneceğini 
duyurdu.
Kutlamalar sebe
biyle bazı 
yollar trafiğe 
kapatılacak. 
17 Mart 2013 
Pazar günü saat 
08.00 ile 18.00 
arasında 
miting süresince, 
Gökdere Meydanı 
ile Ankara yolun
dan Gökdere 
Meydanı'na çıkış,

Atıcılardan 
Gökdere 
Meydanı'na çıkış, 
Haşimişcan 
Caddesi Gökdere 
Meydanı'na gidiş, 
Gökdere 
Meydanından 
Acemreis Cami 
Lambalara kadar 
gidiş ve geliş, 
Meydancık 
kavşağından 
Gökdere 
Meydanı'na iniş ve 
çıkış ve Beyazıt

Caddesi, 
Kurtuluş Caddesi 
Mahmutbey 
Caddesi'nin araç 
trafiğine kapatıla
cağını bildirildi. 
Araç sürücüleri 
miting süresince, 
Gençosman 
kavşağından, 
İstanbul yolu, 
Ankara yolu, 
İzmir yolu 
istikametlerini 
kullanabilecekleri 
öğrenildi.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
"Yaşlılar Haftası" 
kapsamında öğret
men ve öğrenci
lerin katılımıyla 
huzurevini ziyaret 
ettiler, 
ilçe Kaymakamı 
Cahit Işık'ın eşi 
Hanife Işık'ın da 
katıldığı ziyarete 
Gemlik Halk Eğitim

Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar ın 
sorumluluğunda 
Kurum öğretmen
leri ve sınıflardan 
öğrenci temsilci
lerinin katıldığı 
yaklaşık 30 kişilik 
grup Huzurevi 
Sakinlerini ziyaret 
edip, yaşlılarla soh
bet ettiler, 
öte yandan, 

yaşlılar için hasta 
bezi, çamaşır, ıslak 
mendil, paket süt 
ve pijama armağan 
ettiler. Ziyaretten 
memnun kalan 
Huzurevi Sakinleri 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen müzik eşliğin 
de de neşeli bir 
gün geçirdiler.
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2. İmam Hatip Lisesi nin temeli atıldı

RODA Limancılık 
A.Ş. tarafından 
yapımı üstlenilen 
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi'nin temeli 
atıldı.
Gemlik'in 2. İmam 
Hatip Lisesi olan ve 
hem ortaokul hem 
de lise olarak eğitim 
ve öğretim vermesi 
planlanan okul 9 
dönüm arazi üzerine 
inşa edilecek.
24 derslikli, modern 
laboratuarlı ve mo 
dem kütüphaneli 
okulun temeli 
Hamidiye Mahallesi 
283. Sokak No:2'deki 
alanda atıldı.
Temel atma törenine 
Ak Parti Bursa Millet 
vekilleri.Mustafa 
Öztürk, İsmail Aydın 
ve İsmet Su, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye Baş 
kanvekili Refik 
Yılmaz, İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe, 
RODA Limancılık 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergün 
Kağıtçıbaşı, Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, Belediye ve 
İl Genel Meclisi üye 
leriyle, sivil toplum 

örgütü yöneticileri, 
daire müdürleri, 
öğretmenler ve 
öğrenciler katıldılar. 
İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başla 
yan törenlerde Bursa 
Kur-an okuma 
şampiyonu, Gemlik 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Abdullah 
Doğan, Kuran Tila 
yeti sundu. Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de yaptığı 
açış konuşmasında, 
ilçenin 2. İmam Hatip 
Lisesi olan okulun 
bölgede bulunan 
Çınar, Şehit Ethem 
Yaşar ve Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okullarının yükünü 
azaltacağını söyledi.

KAĞITÇIBAŞI; 
ÇAĞIMIZ 
TEKNOLOJİ ÇAĞI 
RODA Limancılık 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergün 
Kağıtçıbaşı'da 
konuşmasında böyle 
bir eserin kazandırıl
masında aktif rol 
oynadıkları için 
ortaklarıyla birlikte 
büyük mutluluk duy
duklarını belirtti. 
Günümüzde toplum- 
ların sosyal, ekono 
mik ve teknolojik 
olarak geliştiğini ve 

bu alanlarda ülkeler 
arasında büyük ve 
acımasız bir rekabet 
geliştiğini anlatan 
Kağıtçıbaşı, taş, 
tunç, tarım, sanayi 
çağlarından sonra 
günümüzün bilgi, 
eğitim öğretim ve 
teknoloji çağı 
olduğunu kaydetti. 
Bu acımasız yarışta 
yarınları kucaklamak 
için, evlatlarımıza 
sahip çıkılması 
gerektiğini vurgu
layan Kağıtçıbaşı, 
"Bizler evlatlarımıza 
en doğru bilgi, en 
kaliteli eğitim, en iyi 
öğretimi vermek 
zorundayız. Bunlar 
evlatlarımızın en 
doğal hakkı olduğu 
kadar bizlerinde bir
inci görevidir. 
Ülkemize, ülkemizin 
geleceğine, ilkeler
imize sahip çıkacak
sak, bunu önce evlat 
lanmızdan başlatma 
hyız. Gidemediğin 
yol nasıl senin 
değilse, yetiştireme 
diğin evlat da senin 
değildir. Eğitim ve 
Öğretime yapılan 
yatırım, ülkemizin 
geleceğine, evlat
larımıza yapılan 
yatırımdır. Ülke ve 
kamu adına en 
yararlı yatırımdır. 
Ortaklarımız ve şir

ketimiz adına, fazilet 
II, bilgili, görgülü ev 
tatların yetişeceğin
den şüphe duyma
yarak, hayırlı uğurlu 
olsun diyorum" dedi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, kendi 
dönemlerinde 4 adet 
protokol imzalanarak 
ilçeye 120 derslik 
kazandırılacağını 
söyledi.
Hayırsever kurum, 
kuruluş ve işadam 
larına teşekkür eden 
Refik Yılmaz, 
GEMPORT'un 
yapacağı yeni Lise 
temelini Önümüzdeki 
günlerde atacakları 
nı, Ali Kütük 
Ortaokulu ve Roda 
İmam Hatip Lisesi ile 
birlikte BORUSAN 
A.Ş.'nin yapacağı 
ortaokulu da 2013- 
2014 eğitim ve öğre
tim yılına yetiştire
ceklerini açıkladı. 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Biz hizmet 
için buradayız.
Milletimizin hizmetçi 
si olmak için bura
dayız. Allah herkese, 
milletine hayırlı işler 
yapmayı, hayırlı 
tesisler inşa etmeyi 
nasip etsin. Ben Ro 
da Limancılık ve di 
ğer hayırsever ku 
rum, kuruluş ve iş 

adamlarımıza teşek 
kür ediyorum" dedi. 
İl Milli Eğitim Müdü 
rü Atilla Gülsar'da, 
2003 yılında 
Bursa'da 8 bin 300 
olan derslik 
sayısının günümüz 
de 13 bin 500'e çık
tığını ancak Bursa' 
nın 7 bin derslik 
açığının daha bulun
duğunu bildirdi. 
Roda Limancılığın 
Bursa'da da eğitim 
ve öğretime katkı 
sunduğunu hatırla
tan Gülsar, okul ve 
derslik yatırımların
da emeği geçen 
herkese teşekkür 
etti.
Bursa Milletvekili 
Mustafa Öztürk'te, 
28 Şubat sürecinde 
sadece İmam 
Hatiplerin değil, 
meslek liselerinin ve 
Türkiye'nin önünün 
kapatıldığına dikkat 
çekti. Mustafa 
Oztürk, "Karanlık 
düşüncelerimizi 
sürdürüp, Türkiye’ 
nin kaynaklarını 
sömürelim istediler. 
Bunlara dur diyecek 
olan, faziletli, ahlaklı, 
bilgili gençliğin önü 
nü kapattılar.
Artık o günler geçti. 
Türkiye'nin gelece 
ğinin inşa edildiği 
dönem başladı. Üni 

versitelerin artırıl
ması, bedava kitapla 
rın verilmesi, burs 
lar, yurtlar bunun bir 
başlangıcı dır. Dünya 
ile rekabet eden bir 
gençlik geliyor" dedi 
4+4+4 sistemini 
eğitim reformu 
olarak nitelendiren 
Mustafa Öztürk, bu 
sistemle öğrencilerin 
yetenekli oldukları 
alanlara göre yetişti 
rileceğini savundu. 
Öztürk, sadece İmam 
Hatiplerin değil, 
meslek liselerinin de 
önünü açtıklarını 
ifade ederek, Roda 
Limancılık Yöneticile 
rine teşekkür etti. 
Gemlik Kaymaka mı 
Cahit Işık'da, veciz 
sözler ve Atasözleri 
ile renklendirdiği 
konuşmasında, tarih 
bilincine, eğitim ve 
öğretimin önemine 
vurgu yaptı.
Kurban kesiminin 
ardından, protokol 
üyeleri temel atma < 
butonuna hep birlik
te basarak, ilk harcı 
döktüler. Gemlik 
Müftüsü Muammer 
Turan'da dua okuttu. 
24 Derslikli okulun 
yaz aylarında tamam 
lanıp, 2013-2014 
eğitim ve öğretim 
yılına yetiştirileceği 
açıklandı.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

41 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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İlRELLİ d6 
KAMPANYA

ÖZKAYA
OTOMOTİVDE 

TÜM LASTİKLER
4AL3ÜDE
Hisar Mahallesi Körfez Baytaş 
Sitesi A Blok No : 2 GEMLİK

Tel: O 224 514 40 44

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
(MEB) yurtdışında 
görevlendireceği 
öğretmenler için 
başvurular 18 
Mart'ta başlıyor. 
Çeşitli branşlarda 
391 öğretmen ve 1 
okul müdürünün 
gönderileceği yurt
dışı için başvurular 
http://www.meb.go 
v.tr ve 
http://abdigm.meb. 
gov.tr internet 
adreslerinden 
yapılacak.
Milli Eğitim Bakan 
lığı, Avrupa Birliği 
ve Dış İlişkiler 
Müdürlüğü Yurt 
Dışında Görevlen 
dirilecek öğret
menlerin Mesleki 
Yeterlilik Sınavı ile 
Temsil Yeteneği 
Mülakatı Kılavu 
zu'nu yayımladı. 
Bakanlığın http:// 
www.meb.gov.tr 
ve http://abdigm. 
meb.gov.tr internet 
adreslerinden 
yapılacak başvuru
lar, 18-25 Mart tar

ihleri arasında alı
nacak. Fotoğraflı 
sınav giriş belgesi 
29 Mart 2013'den 
itibaren www.meb. 
gov.tr ‘den alına 
bilecek. 6 Nisan'da 
yapılacak sınavın 
sonuçları 19 Ni 
san'a açıklanacak, 
öğretmenler, 
Almanca, Fransız 
ca ve İngilizce 
konuşulan ülkeler 
ile Belçika, Suudi 
Arabistan, Kuveyt, 
İran, Lübnan, Türk 
Cumhuriyetleri ve 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde 
görev yapacak. 
Almanca konuşu
lan ülkelerde 
(Almanya, İsviçre, 
vb.) Türkçe ve Türk 
kültürü dersi öğret
meni olarak 122,

Fransızca konuşu
lan ülkelerde 
(Fransa, Belçika, 
İsviçre, 
Lüksemburg, vb.) 
Türkçe ve Türk 
kültürü dersi öğret
meni olarak 64, 
İngilizce ve Diğer 
Dillerde Konuşulan 
ülkelerde (İngiltere, 
Belçika, İtalya, vb.) 
Türkçe ve Türk 
kültürü dersi öğret
meni olarak 62, 
Belçika ibn-i Sina 
imam Hatip 
Lisesi'nde görevlen 
dirilmek üzere 
matematik,tarih- 
coğrafya ve Türkçe 
branşlarından 7, 
Suudi Arabistan'a 
matematik, müzik, 
tarih, Türk dili ve 
edebiyatı olmak 
üzere 59, Kuveyt'e 
5, İran'a 2, 
Lübnan'a 6, 
KKTC'ye 46 ve 
Türk 
Cumhuriyetlerine 
18 olmak üzere 
toplam 391 öğret
men görevlendirile
cek.

Şükrü Şenol Ortaokulu öğrencilerine 
sağlıklı beslenme eğitimi

Şükrü Şenol 
Ortaokulu Çok 
Amaçlı Salonunda 
Gemlik Toplum 
Sağlığı Merkezi per
sonellerinden ebe 
Perihan Özdemir ve 
sağlık memuru 
Güven Sönmez 
tarafından "Sağlıklı 
Beslenme ve obezi 
te ile mücadele" 
hakkında eğitim 
verildi.
Okul müdürü 
Mehmet Yavuz, “Bu 
yararlı eğitimin 
gerçekleştiren 
toplum sağlığı 
merkezine ve 
eğitime katılan tüm 
öğrencilerimize 
teşekkür eder,

başarılarının deva 
mini dilerim." dedi.

KİTAP FUARINA 
GEZİ
Şükrü Şenol 

Ortaokulu öğrenci
leri Türkçe öğret
menleri Ali özdemir 
ve Arzu Öztürk

sorumluluğunda 
"kitap okumanın 
önemini kavramak 
ve kitap dünyasına 
farklı bir pencere
den bakmak" 
amacıyla Bursa 
Buttim'deki Tüyap 
kitap fuarına bir 
gezi düzenledi.

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

■CİRARJK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

513 23 94

http://www.meb.go
http://abdigm.meb
http://www.meb.gov.tr
http://abdigm
meb.gov.tr
http://www.meb
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Trafik cezasında yeni dönem
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, trafik 
cezalarının, elek
tronik ortamda 
yazılarak e-posta 
yoluyla sürücülere 
bildirileceği sisteme 
geçiş için çalışma 
başlattı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü yet 
kililerinden alınan 
bilgiye göre, mevcut 
uygulamada trafik 
kuralı ihlali 
nedeniyle 
sürücülere yazılan 
cezalar, sürücünün 
en son beyan ettiği 
adrese gönderiliyor. 
Kesilen ceza mak
buzlarının bulun
duğu posta, 
sürücüye adresinde 
ulaşılamaması 
durumunda muhtar
lığa, muhtarlığın dâ '

En geç 1 ay icinıle hesaplara gececelt!
Emeklilik şirket-' 
terinin Devlet; # 
Katkısı ödeme süre
ci ile ilgili alt yapı ■ 
hazırlıklarında son 
aşamaya gelindi. '• 
Bireysel Emeklilik ■ 
Sisteminde Devlet 
Katkısı ödemeleri ile 
ilgili olarak açıklama 
yapan Türkiye 
Sigorta Birliği Hayat 
ye Emeklilik 
Yönetim Komitesi 
Başkanı ve Anadolu 
Hayat Emeklilik 
Genel Müdürü Mete 
Uğurlu, Emeklilik 
Gözetim Merkezi ve 
emeklilik şirket
lerinin Devlet 
Katkısı ödeme süre
ci ile ilgili alt yapı

kabul etmemesi 
halinde emniyet 
müdürlüklerine 
bırakılıyor. Bu 
nedenle cezadan 
haberi olmayan 
birçok sürücünün, 

'zamanında ödeme 
yapmadığı için de 
borcu iki katına 
'çıkabiliyor.
Henüz taslak halin- > 
deki düzenlemeye 

hazırlıklarında son 
aşamaya geldikleri . 
bilgisini paylaştı. 
Uğurlu, ilk öde? 
menin önümüzdeki 
15 gün ila 1 aylık 
sürede hesaplara 
geçmiş olacağını, ilk 
ödemeyi takiben her 
ay ödemelerin 
düzenli şekilde 
yapılacağını ve.

göre, polis bundan 
sonra trafik 
cezalarını 
elektronik ortamda 
yazacak. Böylece, 
kağıtlara 
yazılan ve daha 
sonra vergi 
dairelerinde tek 
tek sisteme girilen 
cezalar, anında 
elektronik sisteme 
aktarılmış olacak.

süreçte sorun 
yaşanmayacağını 
sözlerine ekledi. 
Devletin 2013 yılı 
bütçesine bu 
amaçla 1,25 Milyar 
TL ödenek koy
duğunu ve 
gerekirse bu tutarın 
artırılabileceğinin de 
yetkililerce açık
landığını belirtti.

M mı siMılmlııı miiiıit
Geliştirilen yeni bir 
sistemle dizel 
araçlar da LPG gibi 
ucuz ve çevreci olan 
doğalgaz kullanıla
bilecek.
Akaryakıt fiyatları, 
araç sahiplerinin en 
büyük sorunu.
Benzinli araç sahip
lerinin tercihi LPG. 
Dizel araç sahip
lerinin ise böyle bir 
imkanı yok.
Çözüm, ilk den
emeleri Antalya'da 
yapılan "Çift Yakıt 
Sistemi" ile geldi. 
Sistem, dizel ile 
doğalgazın aynı 
oranda yanması 
prensibine dayanı 
yor. Habere göre, 
firma Satış 
Direktörü Fehmi 
Küçükler, "Motor 
bloğunda hiçbir 
değişiklik yapılmak
sızın yüzde 50 dizel, 
yüzde 50 CNG ilave 
edilmektedir.
Ve bu sayede yüzde 
25 bir net yakıt 
tasarrufu sağlamak
tayız" dedi. 
ÇEVRECİ SİSTEM 
Fehmi Küçükler,

Yurttiışınılan telelon getirenlere uyarı
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
(BTK), cep telefonları 
ve elektronik kimlik 
bilgisine sahip ciha
zların kayıt işlem
lerinde usule aykırı 
işlemlerle vatandaş 
ların mağdur edildiği
ni bildirdi. BTK'nın 
internet sitesinde 
yayımlanan basın 
açıklamasında, yurt 
dışından yolcu bera 
berin de getirilen cep

"LPG'li araç yüzde 
40 tasarruf ederken, 
CNG'li bir araç 
yüzde 70 tasarru
flara ulaşıyor.
Doğalgaz sayesinde 
daha temiz bir fosil 
yakıt olduğu için 
çevreye de çok 
önemli bir etkisi var. 
Ekzoz emisyon 
değerlerini, karbon
dioksit değerlerini 
aşağı çekiyor" dedi.

Sistem, uzun yol 
yapan kamyon, 
kamyonet ve ticari 
araçlar için ideal.

TEK SORUN 
DOLUM 
İSTASYONU 
Sistemin altyapısı 

telefonları ve simkart 
takılarak kullanılan 
elektronik kimlik bilgi 
sine sa hip diğer ci 
hazların kullanılabil 
mesi için kayıt işlemi 
yaptırılması gerektiği 
belirtildi. Söz konusu 
cihazların IMEI kayıt 
işlemleri, e-devlet 
kapısı (www.turki
ye.gov.tr) üzerinden 
ve mobil işletmeci
lerin abone kayıt 
merkezleri tarafından 

hazır. Tek sorun, 
doğalgaz dolum 
istasyonu ağı. 
Firma Satış 
Direktörü Fehmi 
Küçükler, "Bugüne 
kadar bu sistemin 
yaygınlaşmamasının 
nedeni gerekli ista
syon ağlarının oluş- 
mamasıydı. 
Bu da gün geçtikçe 
devam etmekte. 
Bursa'da açıldı, 
Sakarya, 
Bolu, Kayseri'de de 
var ve bu süreç 
hızla ilerlemekte" 
dedi. Yakın zamanda 
LPG logolu araçların 
yanında CNG 
logolu araçları da 
görmek mümkün 
olacak.

gerçekleştirildiğinin 
ifade edildiği açıkla
mada, sim kart takı 
larak kullanılan cihaz 
larının mobil sistem 
de kullanabilmesine 
imkan veren kayıt 
işlemi için yurda 
giriş tarihinden itiba 
ren 1 ay içinde pasa 
portun aslıyla mobil 
işletmecilerin abone 
kayıt merkezlerine 
başvurulması gerek
tiği kaydedildi.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4524 
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)

HİİISİUİİ
VENÜS SİNEMASI
KELEBEĞİN 

RÜYASI: 11:30- 

14:00-17:00-20:00
ÇANAKKALE 

YOLUN SONU: 
11:30-14:00- 

16:15-18:30-20:45 
HÜKÜMET 

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

REZERVASYON 513 33 21

http://www.turkiye.gov.tr
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Gemlik Körfez 
Gezeği’nin Atamer 
Otel’de yaptığı gezek 
yine ilgi odağı oldu.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği korosu ele
manları tarafından 

kurulan ve 
uzun yıllardır Türk 
Sanat Müziğinin 
sevilerek yaşatıl

masını ilke edinen 
Gemlik Körfez 
Gezeği, her ayın ilk 
haftasında düzen

ledikleri etkinliğe bu 
ay da büyük katılım 
sağlandı.
Salim Celayir ve 
arkadaşlarının saz 
heyetinin fasih ile 
başlayan gecenin 
organizasyonunu 
Fikri Daniş yaptı.

BURS 
VERİYORLAR 
Gezekte satılan milli 
piyango biletleri ve 
kazı kazanlarla yok
sul çocuklara burs 
verdiklerini söyleyen 
Fikri Danış, kendi
lerini yalnız bırak

mayan konuklarına 
teşekkür etti.
Gezek gecesinde 
Fikri Danış, Haşan 
Yıldırım, Rana 
Yıldırım, Sadettin 
Çiçek, Hayriye Gör 
ve Türk Sanat 
Müziği severler 
sahne alarak 
geceye katılanlann 
hoş anlar 
yaşamasına 
neden oldular.
Nisan ayı gezeğinin 
8 Nisan 2013 
Pazartesi günü 
yapılacağı 
duyuruldu.



18 M Şehitler Günü törenlerle kutlanacak
18 Mart Şehitler Günü bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan program ile kutlanacak. Saat OO.oo’da 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak olan tören
ler, dahna sonra Belediye Kültür Merkezi’nde saat 10.30’da 
hazırlanan programın sunumuyla devam edecek. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra açılış konuşması, 
Çanakkale Savaşları sinevizyon gösterisi, Haşan Ethem’in 
son Mektubu, ‘Haşan Çavuş’un anasından’ sunumları 
yapılacak, orotoryo kahramanları türküleri söyleyecek.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

18 Mart 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Hacinleaınıkatın 
kıiıııııMiMi 
Bursa'da bir kişi, iş yerine 
hacze gelen avukatın maket 
bıçağıyla boğazını kesti. İcra 
memuresi şoka girerken, kan
lar içinde kalan avukatı, saldır 
ganin elinden hacizde görevli 
polisler kurtardı. Sayfa 3’de

Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Turğrul 
Türkeş ve Adana 
Milletvekili 
Muharrem Varlık, 
cumartesi günü 
Gemlik’e gelerek, 
partililer ile buluştu. 
Türkeş, 23 Mart 2013 
Cumartesi günü 
Bursa Kent 
Meydam’nda yapıla
cak olan “Kurtuluş 
Mitingi”ne Gemlik 

lilerin katılmasını 
istedi. Türkeş, MHP 
İlçe merkezinde yap
tığı konuşmada, 
“İhanet ve bölünme 
sürecine karşı çık
mak adına mitingler 
gerçekleştirerek, 
meydanlara ineceğiz. 
Devlet, terörist 
başı ile müzakere 
ediyor” dedi. 
MHP’nin ağır topla 
rından eski İçişleri 
Bakanı Murat Esgioğ

lu ve eski Kadın 
Kolları Başkanı 
Hediye Akdere’nin 
katılımıyla düzenle
nen sabah kahvaltısı 
büyük ilgi gördü. 
Başesgioğlu, burada 
ki konuşmasında, 
“Biz kaybettik, terör 
örgütü kazandı. AKP 
dönemine kadar 
hiçbir hükümet 
terörü muhatap 
almadı” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

MHP sahaya indi...
23 Mart Cumartesi günü Bursa’da 

yapılacak olan MHP mitingi hazırlıkları 
başladı.

Bursa, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’yi ağırlayacak.

Bunun için miting gününden 10 gün ön 
ce, MHP’nin ağır topları Bursa’ya .gelerek 
örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını 
ziyaret ediyor.

Hükümetin “Atan kanı durdurmak 
adına” PKK ile silah bırakma anlaşmaları 
başlatması için, Imralı ile doğrudan 
temasa geçmesiyle, MHP’de karşı atağa 
geçti. w

Cumartesi günü, MHP’nin ağır topu, 
Alpaslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş 
Gemlik’teydi. Devamı sayfa 4’de

dalat atayaaCata 

^7birey ö&d 
" 7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar 
Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler

Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı 

Ve Daha fazlası için; birey Ö2£İ 
2012’2014 O facebook/gemlikbirey @gemllk@biJ^>

Jsd: 0 22lf 511 1515

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

Önce O'nu kentin 
dinamikleriyle kur
duğu olumlu 
diyaloglarla tanıdık.

Sonra kentin değer
lerine verdiği özel 
önemle...

Eğitime... İpeğe... 
Turizme... Otomoti 
ve... Tekstile...

Bir de Doğanbey 
konutlarına karşı 
çıkışıyla...

Şimdi de tarım alan
larının yok edilmesi 
karşısında kalkan...

Anlaşılan o ki 
Bursa'nın Valisi kentin 
hem içine hem de 
çevresine en büyük 
mülki amir konumuyla 
ama esas yurttaş bil
inciyle sahip çıkıyor.

Örneğin...
Nilüfer'in İnegazi 

Köyü'ne kurulması 

planlanan çimento 
fabrikasına tepkisini 
dile getirirken 
gerekçesini de ortaya 
koyuyor;

"O fabrika Inegazi'ye 
□elemez. Çünkü biz 
Inegazi'ye 3 kilometre 
uzaklıktaki Dağyeni 
ce'ye termal tatil köyü 
kurmayı planlıyoruz."

Bizim Vali çok 
değişik.

Nasıl tanımlanır bi 
linmez ama şu söyle
mi de çok düşündü 
rücü; "Doğanbey'in 
Bursa'ya yakıştığını 
söyleyen bir Allah'ın 
kulunu duydunuz mu 
hiç? Bursa'nın kim
liğini korumak bizim 
birinci görevimiz.Bu 
biçimde Bursa'ya bir 
şeyler kazandırabili
riz."

Bizim Vali o değişik 
yapısıyla Myrlia Antik 
Kenti üzerine yapıl
ması düşünülen alış 
veriş merkezi ve ben
zin istasyonuna dair 
tepkisini dile getirir 
ken de önemli bir ger 
çeğe daha vurgu 
yapıyor. "Birinci dere
cede SİT alanı olarak 
görünen bir bölgenin 
üçüncü derece Sit 
alanına düşürülme
sine bir anlam vere 
miyorum. Bu kararı 
kim verebilir?"

Daha da önemlisi 
Bizim Vali adının 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı için 
geçmesinden de çok 
rahatsız...

Hani kente bu denli 
sahip çıkan bir valiye 
rastlanınca arkasında 
hep bir şeyler aranır 
ya...

Kimileri de valinin 
aklında başkanlık 
olduğunu düşünmüş 
olacaklar ki ortaya 
yuvarlayıvermişler 
topu...

Ama Bizim Vali'nin o 
taraklarda da bezi

yok...
Gerçekten de yok 

ki...
Çok önem ve değer 

verdiği Başbakan bile 
dese aday olmaya
cağının altını çiziyor.

Koca koca bakan
ların, milletvekillerinin
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı koltuğuna 
oturmak için uykusuz 
geceler geçirdiği dü 
şünüldüğünde bizim 
valinin yaklaşımı daha 
da anlam kazanıyor.

Bu söylem ve yak
laşımlarından yola 
çıkarak Bizim vali nin 
önyargısız ve beklen- 
tisiz kentine sahip çık
tığı kanısı uyanıyor 
ben de...

Sayın valinin yolu 
açık olsun...

Umarız ve dileriz 
önüne ardına konulan 
engellere yüreğiyle, 
hukuka saygısıyla, 
inancıyla, şehir 
sevgisiyle göğüs 
gerer ve Bursa 
kazanır.

Önemli bir haber... 
Aşağıda okuya-

cağınız haber bir 
yönüyle Bursa'yı da 
ilgilendiriyor.

Gemlik'in seçilmiş 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
bilindiği üzere hakkın
da açılan davalar ne 
deniyle içişleri Bakan
tığı tarafından görev 
den alınmış yerine de 
bir kişi koltuk vekili 
olarak oturtulmuştu.

Güler...
İki yıldır görevinden 

uzak. Bu arada hiç 
tutuklanmadı.

Sonuçlanan davalar
dan da beraat ediyor.

Dolayısıyla O da her 
T.C.Yurttaşı gibi
hukukun eşitliği ilke
sine güvenerek 
koltuğuna oturacağı 
günü bekliyor.

VAN'da KCK'ya 
yönelik operasyonlar
da gözaltına alındık
tan sonra tutuklanan 
ve haklarında terör 
örgütü üyeliğinden 
dava açılan BDP'li 
Edremit Belediye 
Başkanı Abdulkerim 
Sayan ve Özalp 
Belediye Başkanı

Murat Durmaz, tahliye 
edilmelerinin ardından 
görevlerine iade edil
di.

Hazırlanan iddia 
name ile haklarında 
Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce 'terör 
örgütü üyeliği'nden 
dava açılan BDP'lile 
rin 25 Ocak 2013'te 
yapılan ilk duruş
masında Edremit İlçe
si Belediye Başkanı 
Abdulkerim Sayan ve 
Özalp İlçesi Belediye 
Başkanı Murat 
Durmaz tahliye edildi. 

Bunun üzerine Van 
Valiliği'nin görüşüyle 
İçişleri Bakanlığı, 6
Mart 2013 tarihli onayı 
ile BDP'li Belediye 
Başkanları Sayan ve 
Durmaz görevlerine 
iade edildi. Onay yazı 
sini belediye başkan- 
larına ulaşmasıyla 
Edremit Belediye 
Başkanı Abdulkerim 
Sayan ve Özalp 
Belediye Başkanı 
Murat Durmaz bu 
sabahtan itibaren 
görevlerine yeniden 
başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı Gemlik MHP ilçe örgütünü ziyaret etti

Milliyetçi Hareket 
Partisi Kurucu 
Genel Başkanı 
Alparslan Türkeş'in 
oğlu, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Tuğrul Türkeş ve 
Adana Milletvekili 
Muharrem Varlı 
Gemlik MHP ilçe 
örgütünü ziyaret 
ederek, 23 Mart 
günü Bursa’da 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin 
yapacağı mitingine 
Gemliklileri davet 
etti.
Bursa’dan Gemlik’e 
gelen Tuğrul Tür 
keş, önce Umur 
bey’e giderek, 3. 
Cumhurbaşkanı 
merhum Celal 
Bayar'ın Anıtını 
ziyaret etti, fatiha 
okudu.
Anıt ziyareti sonrası 
Umurbey halkı ile 
sohbet eden 
Türkeş, Celal 
Bayar'ı 12 Eylül 
döneminde tanıdı 
ğını, Bayar'ın ken
disinin nikah şahidi 
olduğunu hatırlata 
rak, 23 Mart tarihin 
de Bursa’da yapıla
cak olan mitinge 
Umurbeylileri davet 
etti.
Umurbey ziyareti

aradından Gemlik’e 
gelerek, ilçe teşki
latında, partililer ile 
bir araya gelen 
Türkeş, Türkiye 
deki yaşanan süreç 
ve ilki Bursa’da 
gerçekleştirilecek 
olan 9 mitingden 
söz etti.
Tuğrul Türkeş, MHP 
ilçe merkezinde 
partilere seslenerek 
şöyle konuştu: 
"Bu defa oy için 
değil, devletimizin 
bekası için meyda 
nlardayız. Birçok 
konuda MHP olarak 
fikir üretiyor, çalış
malar yapıyoruz, 
fakat millete bunu 
aktarmakta sorun
lar yaşıyoruz.
İktidar partisinin 
mensupları bizle TV 
programlarına çık

maya korkuyor. 
Geçmişte iktidar ve 
muhalefet mensup 
lan programlara 
çıkardı, bunun da 
faydaları olurdu. 
Vatandaş iki tarafı 
da dinler ona göre 
kanaat oluştururdu. 
Şimdi ise meclis 
televizyonuna bile 
kısıtlama geliyor. 
Grup toplantıların
da sayısız konuyu 
gündeme getiri yo 
ruz, cımbızla çekip 
yayınlanıyor. Bizler 

de bu sebepten bu 
ihanet ve bölünme 
sürecine karşı çık
mak adına mitingler 
ger çekleştirerek 
meydanlara inece 
ğiz. Imralı süreci 
adı altında terörist 
ile Başbakan müza
kere ediyor. 40 bin 
insanını katleden, 
uyuşturucu ve silah 
kaçakçılığı ile ser
maye oluşturan ör 
güt ne hakkı arıyor. 
Terörü bitirmenin 
tek yolu başını

ezmektir.
Bunlar Türkiye'yi 
bölmek ve ayrıştır
mak istiyor. Bölmek 
onların demokratik 
hakkıysa, bizim de 
böldürmemek de 
mokratik hakkımız 
dır. Kürt sorunu 
diye bir sorunumuz 
yok. Bölgenin 
kalkınma sorunu 
var. Teröristlerin 
taleplerini değil, 
bölgenin sorun
larını görüşün.
Orada tarım ve hay
vancılığı geliştir, 
teşvik et zaten so 
run kalmaz. Seçim 
kaygımız yok. Oy 
istemek için mey
danlara inmiyoruz. 
Eli kanlı terörist ile 
devlet meselelerini 
görüşenlere karşı, 
millet için 23 Mart 
ta başlayan mitin
gler ile sürece 
'DUR' demek için 
meydanlara ini 
yoruz."
ÜLKÜ OCAKLARINI 
ZİYARET ETTİ 
Tuğrul Türkeş, daha 
sonra Ülkü Ocakla 
rı'nı ziyaret etti. 
Gemlik Ülkü Ocak 
lan Başkanı Meh 
met Emin Özcan- 
baz, Türkeş’e 
‘‘Sîzleri aramızda 

görmekten büyük 
mutluluk duyduk" 
dedikten sonra 
Ocakta bulunan 
ülkücü gençleri 
Türkeş’e birer birer 
tanıttı.
Tuğrul Türkeş, Ülkü 
Ocağı’nda Hukuk 
öğrencilerini 
görünce, 12 Eylül 
döneminde yaşa 
nan hukuksuzluk
ları anlattı.
Türkeş, şöyle 
konuştu: “12 Eylül 
döneminin hukuk
suzluğu, bugünün 
hukuksuzluğundan 
daha iyiydi. 5 yıldır 
iddianame hazırlan
madan tutuklu olan 
insanalar var. Bizim 
milletvekillinizde 
daha tutuktular 
arasında. AKP git
tikten sonra iktidara 
geldiğimizde 
Türkiye de yeniden 
hukuk sistemi oluş
turacağız. Vatanda 
şın devlete olan 
inancı hukula 
başlar. 12 Eylül’ün 
bile bir hukuk man
tığı vardı.
Hakimlerin karşısı
na delil sunduğun
da dosyaya koyu 
yorlardı. AKP ikti
darı hukuku 
kendine benzetti."
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Polise salflırm parmağını Ma
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
bir kahvede olduk
ları belirlenen 
çeşitli suçundan 
aranan 30 yaşında
ki E.K., 31 yaşında
ki T.G. ve 21 yaşın
daki M.G.'yi yakala
mak için baskın 
düzenledi
Ekiplere saldırıp bir 
polisin parmağını 
kıran, sandalyeler 
ile polis ekip oto
mobillerine zarar 
veren şüpheliler 
yakalandı. 3 şüphe
li sevk edildikleri 
mahkeme tarafın
dan tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Merkez Yıldırım

Mi IWMIW Mı Mil
Bursa'da bir kişi, iş 
yerine hacze gelen 
avukatın maket 
bıçağıyla boğazını 
kesti. Dehşete şahit 
olan icra memuresi 
şoka girerken, kan
lar içinde kalan 
avukatı, saldırganın 
elinden hacizde 
görevli polisler kur
tardı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Bağlarbaşı 
Mahallesi Huzur 
Sokağı üzerinde 
meydana geldi. 
Eskişehir Barosu 
avukatlarından 23 
yaşındaki Erhan 
Aksoy, bir müvekki
line olan 7 bin 500 
liralık borcunu öde
meyen nalburiye 
firması sahibi 
M.Ç.'nin işyerine 
hacze gitti. Bursa 
7. İcra

ilçesi Yavuzselim 
Mahallesi'nde hırsı
zlık, bıçakla yarala
ma, konut dokunul
mazlığını ihlal 
suçlarından aranan 
T.G., M.G. ve 
E.K.'nin bir 
kahvede olduğunu 
belirleyen ekipler 
baskın düzenledi. 3

Müdürlüğü'nde 
görevli memur 
haciz işlemlerine 
başlarken, işyeri 
sahibi M.Ç. ile 
Avukat Aksoy 
arasında tartışma 
çıktı. Yanındaki 
maket bıçağını 
çıkaran M.Ç., 
avukat Aksoy'un 
boğazını kesti. 
Kanlar içinde kalan 
genç avukatı ölüm
den hacizde görevli 
polis memurları 
kurtardı. İlk müda

şüpheli kendilerini 
yakalamak isteyen 
polis ekiplerine 
saldırdı.
S.T. adlı polis 
memurunun sağ 
işaret parmağını 
kıran, ellerine 
geçirdikleri sanda
lye ile kahvedeki 
masaları kırıp cam

halesi olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından icra 
keşif aracında 
yapılan Aksoy, 
daha sonra Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

HACİZ MEMURU 
ŞOKE GİRDİ 
Yaşadıkları 
karşısında şoka 
giren Bursa 7. İcra 

ları indiren, 3 polis 
aracına zarar veren 
şüpheliler takviye 
güçlerle etkisiz 
hale getirilip 
gözaltına alındı. 
Arandıkları suçların 
yanı sıra, 'Görevli 
memura hakaret ve 
darp', 'Kamu malı
na zarar vermek' 
suçlarından da 
adliyeye çıkartılan 
zanlılar nöbetçi 
mahkemece tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. 
Şüpheliler, adliye- 
den ayrılırken 
polislere, "Araçları 
yaptırmayı, kırılan 
farlarını taktırmayı 
unutmayın” dedi.

Müdürlüğü'nde 
görevli memure ise 
saldırganın elinden 
polis tarafından 
kurtarıldığını söyle
di. Dehşet anlarını 
anlatırken kendini 
ifade etmekte zor
lanan mamurenin 
şahit olarak ifadesi 
alındı.
Hacizde görevli 
polis ekipleri 
tarafından gözaltı
na alınan M.Ç., 
ifadesinde kimseye 
borcu olmadığını 
söyledi. Söz 
konusu kişiye olan 
borcunu ödeme
sine rağmen 
hakkında haciz 
işlemi yapıldığını 
kaydeden M.Ç. 
sakin tavırlarıyla 
dikkat çekti.
Zanlının alınan 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk 
edilmesi bekleniyor

Tehmt alan genç 
vurulmuş haille 

bulundu

İnegöl’de bir 
süredir tehdit 
aldığı iddia edilen 
genç, evinde kar 
nından vurulmuş 
halde bulundu 
Kendi kendini vur
duğu iddia edilen 
gencin hayati 
tehlikesinin bulun
duğu belirtildi.
Edinilen bilgilere 

göre, Alanyurt 
Fatih Mahalle 
si’nde ikamet 
eden Uğur K. (24), 
bir süreden beri 
tehditler almaya 
başladı. Bunu 
öğrenen baba 
Seyfet K., durumu 
emniyet ekiplerine 
bildirdi.
Babanın olayı 
anlatması 
üzerine emniyet 
ekipleri, tehdit 
alan gencin 
ikamet ettiği eve 
gitti. Evin dış 
kapısının kapalı 
olması nedeniyle 
emniyet ekipleri 
gencin ikamet 
ettiği zemin katta
ki evin pencere 
sinden içeri bak
tıklarında, genci 
koltuğun üzerinde 
kanlar içerisinde 
ve yanında da 
silah gördüler.
Söz konusu eve 

giden ekipler 
durumu hemen 

merkeze 
bildirirken, olay 
yerine gelen 
sağlık ekipleri, 
silahla karnından 
yaralanan gence 
ilk müdahaleyi 
yaptıktan sonra 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
getirdiler. Eşi bir 
süreden beri 
Orhangazi’de olan 
gencin iddiaya 
göre kendi kendini 
vurduğu belir
tilirken, karnından 
yaralanan genç ilk 
müdahalenin 
ardından ameliya
ta alındı.

“ÖLMEDİM Mİ 
BEN” 
Bir süreden beri 
işsiz olduğu 
bildirilen yaralı 
gencin bilincinin 
açık olduğu, 
emniyet ve kendi
sine müdahale 
eden sağlık ekip
lerine “Ölmedim 
mi ben ya«.’? diye 
seslendiği öğrenil
di. İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü Olay 
Yeri İnceleme 
ekipleri, olayın 
yaşandığı eve 
gerekli inceleme 
leri yaparken, olay 
la ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Bursa'da kaza:3 yaralı
Bursa’da bir otomobille halı yüklü kamyonetin çarpışması sonucunda 3 
kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, merkez 
Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Ali K. idaresinde
ki 16 JDS 28 plakalı otomobil, seyir halindeyken Ahmet M. idaresindeki halı 
yüklü 16 LFK 80 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı gören bir vatandaş, 
yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay 
yerine gelen 112 ekipleri, kamyonet sürücüsü Ahmet M. ile otomobilde 
bulunan Musa Y. ile bir kişiyi Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hasta 
nesi'ne götürdü. Kamyonette bulunan Yakup M. ile otomobil sürücüsü Ali 
K. kazayı yara almadan atlattı.
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Kadri GÜLER 
kadri_g ulerghotmail.  com

MHP sahaya indi...
MHP Genel Merkezi, Imrah sürecinin 

başlamasıyla halkla buluşmak için 9 ilde 
miting düzenleyecek.

Bu mitinglerin ilki 23 Mart 2013 Cumar 
tesi günü Bursa’da yapılacak.

Bu nedenle, Partinin Genel Merkezi 
Bursa mitingini önemsiyor.

Neden mitinglere ilk Bursa dan baştanı 
yor derseniz, Imrah’ya gidiş geliş Bursa 
İlinden (Gemlik’ten) sağlanıyor.

MHP Genel Başkanı Bursa meydanından 
Imrah’ya ve AKP’ye mesaj yollayacak...

Bunun için Cumartesi günü Tuğrul 
Türkeş ve Adana Milletvekili Muharrem 
Varlı Gemlik’teydi.

Pazar günü ise bir tanınmış isim daha 
geldi Gemlik’e..

Murat Başesgioğlu..
Başesgioğlu, sabah kahvaltısında MHP 

İlçe örgütüyle biraraya geldi.
Yerel dernekleri ziyaret etti..
Sizin anlayacağınız MHP cumartesi 

günkü mitingi önemsiyor.
Tuğrul Türkeş, MHP ilçe merkezinde 

yaptığı konuşmada, süreci ile ilgili şu söz
leri söyledi: "İhanet ve bölünme sürecine 
karşı çıkmak adına mitingler gerçek
leştirerek meydanlara ineceğiz.

Imrah süreci adı altında terörist ile 
Başbakan müzakere ediyor.

40 bin insanını katleden, uyuşturucu 
ve silah kaçakçılığı ile sermaye oluştu
ran örgüt ne hakkı arıyor.

Terörü bitirmenin tek yolu başını 
ezmektir.

Bunlar Türkiye'yi bölmek ve ayrıştır
mak istiyor.

Bölmek onların demokratik hakkıysa, 
bizim de böldürmemek demokratik 
hakkımızdır."

MHP’nin terörü bitirme konusunda 
AKP ve ana muhalefet partisiyle 
düşünceleri ayrı.

“Bu iş müzakere ile olmaz.
Terörün başı ezilmelidir” diyor 

MHP’liler.
Dün, Milton Çay Bahçesi Salonu’nda 

Murat Başesgioğlu ile kahvaltı toplantı 
sında, ilçe örgütü görkemli bir kahvaltı 
verdi.

Yerel seçimlere 1 yıl kala, MHP’nin 
bu toplantıları ve ziyaretler, seçim hazır
lığı.

Ayrıca örgütü canlı tutmak için 
düzenleniyor.

Kahvaltı daha çok ilçe kongresi hava 
sındaydı.

MHP seçim havasına girdi.
Seçimden önce Anayasa değişikliği 

ile Anayasa’dan Türk sözcüğünün 
çıkarılmasına sert tepkilerini sürdürü 
yor MHP..

Gemlik'e dognı kontennerleri 
göreceksiniz sakın şaşırmayın

Bursa’dan Gemlik’e 
gelirken, şair Orhan 
Veli’nin ünlü 
“Gemlik’e doğru 
denizi 
göreceksin 
Sakın şaşırma” 
dizeleri artık geçer 
liliğini korumuyor. 
Hisartepe Mahallesi 
Küçük Sanayi Sitesi 
çıkışından Gemlik’e 
doğru gelirken, 
Gemlik
De'ıeuîyesV nûfe yap
tırılan tabelada 
Orhan Veli’nin ünlü 
şiirini görürsünüz. 
Artık, bu şiirde 
anlatılan Gemlik’e 
doğru denizi değil, 
bir TIR firmasınca 
kiralanan arsaya 
konan yüzlerce boş 
konteyner 
görülüyor. 
Gazetemizi arayan 
duyarlı Gemlikliler, 
Orhan Veli’nin 
tabelasının oradan 
kaldırılmasını isti 
yorlar.

Gemlik’in simgesi Orhan Veli’nin ünlü bu görüntüden
haline gelmiş olan dizeleri gerçerliliğini sonra yitirdi.

MıııllkMIıMlııllııiıİılılı

BAHARA ALDANMAK
Dün sabah, Barış’i dershaneye 

yetiştirmek için dışarıya çıktığımda, kar 
atıştırıyordu Umurbey’de..

Bahar geldi, çiçekler, toprak canlandı 
derken, Mart Martlığını yaptı yine...

Oysa bahçeye dikmek üzere yeni 
çiçekler almıştım.

Balkondaki boş saksılara diktim 
bazılarını..

Arabaya bindiğimde sıcaklık 2 dere
ceydi.

Siz siz olun Mart ayındaki bahara 
aldanmayın.

Mart’ın ‘kazma kürek yaktırır’ sözünü 
boşuna söylememişler.

CHP Gençlik Kolu 
üyeleri parti 
binasında düzen
ledikleri kahvaltıda 
TGB’li gençlerle bir 
araya geldi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet
Sertaslan’ın da 
katıldığı kahvaltılı 
toplantıda konuşan 
Sertaslan
“Bu organizasyon
dan mutluluk duy
dum. Örgütlü 
mücadelenin ve 
birlikteliği özellikle 
bugünlerde çok 
önem var. Yaşanan 
bu karanlık günler 
de Cumhuriyete ve

ülkenin bölünmez 
bütünlüğüne 
yapılan saldırılara 
karşı güç birliği 
yaparak, birlik
teliğimize sahip 
çıkmamız gerek

mektedir.” dedi. 
CHP Gençlik Kolu 
Başkanı Sevcan 
Çavdar ise konuş
masında, Türkiye 
Gençlik Birliği 
Gemlik şubesi

üyeleriyle bir 
araya gelmenin 
nedeninin genel ve 
yerel siyaset 
hakkında bilgi 
alışverişinde bulun
mak olduğunu 
söyledi.
Sevcan Çavdar, 
şöyle konuştu: 
“Karanlıktan aydın
lığa çıkabilmek 
için, ortak 
payda da hareket 
etmeliyiz. Yapılacak 
ortak çalışmalar 
için görüşmeleri 
sürdürmeliyiz.
Bunun için 
yeniden uygun bir 
tarihte biraraya 
gelelim.”

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

o SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE HURAFELER
Çanakkale'ye mut

laka yolunuz 
düşmüştür.
Olanaklarınız 
elverip de 
savaşların olduğu 
yerleri, siperleri 
görmüşseniz 
yaşanan olayın 
vahametini hayal 
etmekte pek zorla n- 
mamışsınızdır.

Bursa'da 
çalıştığım yıllarda 
okulda yılsonu 
gezileri düzen
lenirken tarih öğret
menlerinin de 
katkılarıyla 
Çanakkale'ye 
birkaç kez öğrenci
leri götürmüştük. 
Gezi sırasında tarih 
öğretmenlerimiz 
Çanakkale 
Savaşlan'mn Türk 
tarihi açısından 
önemini ve

Atatürk'ün askeri 
başarılarını öğren
cilere anlatırlardı. 
Bizler hem dinledik
lerimizi hem de 
okuduklarımızı bir
leştirerek yaşanan 
cehennemin önemi
ni daha iyi kavra
maya çalışırdık.

Yine aynı yıllarda 
Çanakkaleli bir 
arkadaşım seni 
Çanakkale'ye 
götüreyim; ama 
savaşların 
yaşandığı sahilde 
yer alan köylerini 
gezdireyim deyince 
teklifi sevinçle 
kabul etmiştim. 
Benim için çok 
yararlı biz gezi 
olmuştu.

Çanakkale 
Boğazı'nda yer alan 
önemli köylerdi 
gördüklerim, aynı 

zamanda bu nokta
lara yerleştirilen 
beton siperlikleri 
tek tek görme 
olanağı bulmuştum. 
İşte o zaman 
Çanakkale 
Savaşlan'mn bir 
ölüm kalım savaşı 
olduğunu daha iyi 
anlamıştım.

Dünya tarihinde 
önemli yeri olan "18 
Mart Çanakkale 
Savaşlarının" 
kazanılmasında 
Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşlarıyla 
birlikte Türk 
askerinin büyük 
payı vardır.

Bu savaş kazanıl- 
masaydı acaba 
Kurtuluş Savaşı'mız 
başarıya ulaşır 
mıydı?

Çanakkale 
Savaşlan'nda

yüzbinlerce insanın 
öldüğü bir gerçek
tir.

Türk askeri, yur
dunu savunduğu 
İçin canını siper 
etmiştir.

Ya Dünya'nın dört 
bucağından tanı
madıkları diyara 
getirilen askerlere 
ne demeli? 
Binlercesi bu 
topraklarda sonsuz 
luğa göçtü. 
Emperyalist devlet
lerin bir oyunu, bir 
tuzağı değil midir 
yaşanan gerçek?

Bu savaşlarda 
büyük kahramanlık
lar gösteren büyük 
Önder'in adını yok 
saymaya çalışan 
kendini bilmezler, 
hâlâ aramızda, 
hurafelerle savaşın 
kazanıldığını anlat
maya çalışıyorlar. 
Çanakkale'de 
rehber diye 
görevlendirilen kim
liği bilinmeyen 
madrabazlar yerli 
turistlere buraları 
gezdirirken bakınız 
neler söylüyorlar: 

"Çanakkale 
Savaşlan'nda düş
man tam taaruza 

geçeceği zaman 
gökten bir bulut 
peyda oluyor, için
den melekler çıkı 
yor.

Düşman, toz bulu
tu içinde kalıp 
önünü göremez 
oluyor. Bir süre 
sonra aksakalh bir 
dede saldırıya 
geçiyor, düşman çil 
yavrusu gibi dağıl
maya başlıyor. Bir 
süre sonra da boz
guna uğruyor. 
Ortalık anam 
babam günü gibi, 
düşman ölülerini 
bırakarak kaçmaya 
başlıyor. Böylelikle 
savaş kazanılıyor." 
Yıllardan beri bu 
hurafeler bilinçli 
olarak anlatılıyor, 
savaşın din yoluyla 
kazanıldığı bilinçsiz 
topluma kabul etti 
rilmeye çalışılıyor. 
Yerli kaynaklara 
inanmıyorsak, 
yabancıların yazdığı 
eserlere bakıp da 
gerçekleri görmek 
mümkün değil mi?

Biraz tarih bilgisi 
olan bu safsatalara 
inanır mı?

Tarih bu savaşları 
saat saat, gün gün 

yazmıyor mu? 
Çanakkale'de Türk 
askerinin ve 
Mustafa Kemal'in 
gösterdiği başarı 
niçin görmezden 
gelinmeye çalışılır? 
Bir askeri dehanın 
ortaya çıkışı ve 
başarıya ulaşması 
neden göz ardı 
edilir?

Daha açık 
söyleyelim efendi 
ler, Mustafa Kemal 
sizde neden alerji 
yaratıyor?

Mustafa Kemal'in 
askeri başarılarını 
bütün Dünya kabul 
ettiği halde Türk 
toplumunda kera 
meti kendinden 
menkul birileri hâlâ 
bu gerçeği kabul 
edemiyor.

Bu durum tarih 
bilgimizin olmadı 
ğını gösteriyor. 
Benjamin Disraeli: 
"İnsanın bilgisiz 
olduğunu bilmesi, 
bilgiye atılmış ilk 
adımdır." diyor. 
Bizler ne zaman bil
gisiz olduğumuzun 
farkına varıp da bil
giye yöneleceğiz? 
Bu günler çok mu 
uzakta?

MİLTON
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 

EN GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ.
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Ürer KONAK 
(E) Tarih Öğretmeni

“ÇANAKKALE İÇİNDE AYNALI ÇARŞI “

Günümüzden 98 yıl karşısında zor duru*
önce doğdu bu 
türkünün sözleri.... 
Anadolu’nun yiğit 
gençlerinin “Bu 
topraklar uğruna 
toprağa düştükleri 
günlerde doğdu bu 
türkü. Sömürgeci, 
saldırgan güçlerin 
“Boğaz”) askeri yön
den zorlamasıyla 
başlar olaylar...

Dünyanın en zen
gin, teknolojide en 
ileri, dünya denizle 
rine egemen iki büyü 
devletin (İngiltere ve 
Fransa) görkemli 
donanmaları zorla
maya başladı 
Çanakkale’yi.... 
Doğuda, Türk askeri 

ma düşen Rus güçle 
rine yardım etmek,
Çanakkale veya başka Almanya nın geri hattı
bir yerde cephe 
açarak Kafkasya’daki 
Rus yükünün hafif 
letilmesi isteniyor
du....

Böylece bir taşla
bir kaç kuş vurulacak-çeklerine henüz karar 
tı: OsmanlI Devleti’nin verememiş olan
Avrupa toprakları ve 
başkentiyle; Arabis 
tan’a, Yemen’e kadar 
ki toprakları ikiye 
bölünmüş olacaktı. 
Devletin savaş gücü 
belki sıfıra inecekti. 
Almanya’dan bize 
silah, cephane, araç, 
gereç, bizden 
Almanya’ya ham-

madde (özellikle
krom) ve besin mad
deleri gidemeyecek, 

kapanmış olacaktı. 
Boğazların ve İstan
bul’un alınmasıyla 
OsmanlI savaştan 
çekilecek, hangi 
tarafta savaşa gire-

Bulgaristan, Roman 
ya, Yunanistan, İtalya 
gibi devletlerin 
İngiltere veFransa 
yanında yer almaları 
sağlanacaktı.

Churchill (Çörçil), 
İngiliz Savaş komitesi 
üyelerini bu işin 
kolaylıkla olabile
ceğine inandırmıştı.

“En fazla 6 saatte 
geçeriz” diyordu...

19 Şubat 1915’te 
İtilaf Devletlerinin 12 
zırhlısı ağır bombardı
mana başladılar Türk 
savunma mevziileri
ni... Mehmet Akif’in 
şiirindeki:

“Bomba şimşekleri 
beyninden inip her 
siperin

Sönüyor göğsünün 
üstünde o arslan 
neferin

Ölüm indirmede 
gökler, ölü 
püskürmede yer

O ne müthiş tipidir, 
savrulur enkaz-ı 
beşer” dediği ölüm 
kusan 506 topunun 
karşısında, Mehmet 
çiğin 150 topuyla yap
tığı atışlarla çok sayı
da zırhlılarını' 
batırdık...
Tabyalarımızdaki genç 
komutanlarımız Topçu 
Üsteğmeni “Haşan” 
ve Takım Komutanı 
Yedek Topçu Teğmeni 
“Mevsuf” ve 
Mehmetçikler, asker
liğin en yüksek rütbe 

üzerine Ingiliz büyük 
amirali DE ROBECK, 
Churchill’e çektiği tel
sizin son satınları tari
he geçer:

“Çanakkale deniz
den asla geçilemez”

Bunun üzerine 
hırslı Churchill, bu 
kez Gelibolu 
Yarımadası’na çıkart
ma yapılmasını buyu
rur. Ama “Zulmün 
topu var, kal’ası var, 
güllesi varsa- hakkın
da bükülmez kolu, 
dönmez yüzü vardır” 
diyen Tevfik Fikret’in 
ünlü dizelerini 
çağrıştırmasına, 
“mazlum 
ulusumuzun” onun 
yiğit savunucusu 
ordumuzun da 
“Mavigözlü” bir 
“Komutan”ı Mustafa 
Kemal’i vardır...

Dikilir karşısına 
yiğitçe.... 25 
Nisan’dan itibaren 
“Kara Savaşları” 
başlar ki o ayrı bir 
destandır anlatılacak.

Kutlu olsun 
ulusuma büyük zafer!

ve aşaoiiisı olan 
şehitliğe yuceldiler....

Bize, bu zaferi 
sağlayanlar, topçu
larımız ve denizcile 
rimiz olmuştur.

Özellikle “Nusret” 
mayın gemisi komu
tanı Yüzbaşı “Hakkı” 
ile Mayın Grup 
Komutanı “Nazmi”nin 
bu zaferin sağlan
masında paylarının 
büyük olduğunu 
görmekteyiz.

Düşman ağır topçu 
bakımından en az üç, 
orta ve hafif topçu 
bakımından 6 kez 
daha çok, her bakım
dan modern araç, 
gerçeklerle donatılmış 
olmalarına rağmen 
boğazı geçe
memişlerdir. Türkler 
18 Mart 1915 
Çanakkale Deniz 
Savaşları bölümünde 
25 şehit, 79 yaralı ver
melerine karşılık; 
onlar 1000 ölü, 6 
zırhlı, çok sayıda 
küçük gemi yitir
mişlerdir.

18 Mart yenilgisi
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■■ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ
■II GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

MUHAMMEN KULLANIM BAĞ, ARSA
SERİ NO GAYRİMENKULUN ADRESİ BEDEL TL ADA PARSEL ALANI (m2) NİTELİĞİ BÖL NO YÜZÖLÇÜMÜ PAYI HİSSE
16467 HAMİDİYE MH. HAL BOYU SK. NO.3/2 

GEMLİK/BURSA
62.000,00 148 45 86,00 Mesken 2 86,00 TAM TAM

16184 KATIRLI KÖYÜ İÇERİ BAĞLAR MEVKİİ 
128 ADA 26 PARSEL GEMLİK / BURSA

60.000,00 128 26 15.206,32 Tarla 0 15.206,32 TAM TAM

16188 MURATOBA KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ 
2214 PARSEL GEMLİK/BURSA

11.000,00 0 2214 38,00 ARAZİ 0 38,00 TAM TAM

16189 HAMİDİYE MH. ORHANGAZİ CD. 1. 
DEMİR SK. N0:17/A GEMLİK / BURSA

20.000,00 148 11 17,60 Arsa 11 17,60 TAM TAM

15935 MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKLER 
MEVKİİ 1124 PARSEL GEMLİK / BURSA

9.000,00 0 1124 2.100,00 Tarla 0 2.100,00 TAM TAM

4477 KATIRLI KÖYÜ KARAÇALI ÇUKURLAR 
MEVKİİ 107 ADA 30 PARSEL GEMLİK

45.000,00 107 30 17.576,41 Tarla 0 17.576,41 TAM TAM

4478 KATIRLI KÖYÜ SITMA PINARI MEVKİ 
123 ADA 33 PARSEL GEMLİK

25.000,00 123 33 8.500,00 Tarla 0 8.500,00 TAM TAM

15730 MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKDERESİ 
MEVKİİ 1133 PARSEL GEMLİK

7.000,00 0 1133 1.347,00 Tarla 0 1.347,00 TAM TAM

15729 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 
MEVKİİ 1698 PARSEL GEMLİK

17.500,00 0 1698 1.400,00 Tarla 0 1.400,00 TAM TAM

15728 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 
MEVKİİ 1695 PARSEL GEMLİK

7.000,00 0 1695 545,00 Tarla 0 545,00 TAM TAM

12634 ORHANİYE MH. MALTEPE SK. 
N0:46/B/6 GEMLİK

19.000,00 9 69 20,00 Mesken 6 20,00 4/42

13041 KÖYİÇİ MEVKİ KATIRLI KÖYÜ 13 
PARSEL GEMLİK

10.000,00 140 13 1.508,46 Tarla 0 1.508,46 TAM TAM

15531 CUMHURİYET MH. NOVADARİ CD. 
SİNEM SİT. A BL KAT: 1 D: 5 GEMLİK

100.000,00 835 13 115,00 Mesken 5 115,00 TAM TAM

15585 MURAT OBA KÖYÜ ÇATALHÖYÜK 50.000,0020513 2441 20.513,00 Tarla 0 20.513,00 TAM TAM
MEVKİİ 2441 PARSEL GEMLİK

13291 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 
MEVKİİ 1710 PARSEL GEMLİK

38.000,00 0 1710 4.100,00 Tarla 0 4.100,00 TAM TAM

13678 KATIRLI KÖYÜ ZEYTİNBAĞLARI 
MEVKİİ 10 ADA 4 PARSEL GEMLİK

29.000,00 101 4 1.889,90 Tarla 0 1.889,90 TAM TAM

12971 MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKLER 
MEVKİİ 1975 PARSEL GEMLİK

20.000,00 0 1975 2.300,00 Tarla 0 2.300,00 TAM TAM

14865 ADLİYE KÖYÜ GÜLFINDIKLAR MEVKİİ 
506 PARSEL GEMLİK

19.000,00 0 506 4.375,00 Tarla 0 4.375,00 TAM TAM

14773 HAMİDİYE MH. KUMLU SK. GÜLER 
KARDEŞLER APT. N0:11 / A GEMLİK

35.000,00 553 142 32,00 İşyeri 9 32,00 TAM TAM

12127 HAMİDİYE MAH. YİĞİT SK. NO 11 220.000,00 816 257 427,00 Komple 0 427,00 TAM TAM
GEMLİK Bina

12946 MURATOBA KÖYÜ SIRINCAK MEVKİİ 
GEMLİK

33.000,00 0 1961 4.125,00 Arsa 0 4.125,00 TAM TAM

11738 MUROBA KÖYÜ, KARAYOL ÇAYIRLARI 
MEVKİİ, 288 PARSEL GEMLİK 
ADLİYE KÖYÜ, ÇERKEZ DERESİ, 426

8.000,00 0 288 1.800,00 Tarla 0 1.800,00 TAM TAM

$1712 13.000,00 0 426 3.075,00 Tarla 0 3.075,00 TAM TAM
PARSEL GEMLİK

10474 MURATOBA KÖYÜ, BATAKLIDERE 
MEVKİİ, 617 PARSEL GEMLİK

20.000,00 0 617 10.350,00 Tarla 0 10.350,00 2/3

11015 KATIRLI KÖYÜ, KÖYİÇİ MEVKİİ, 152 79.000,00 152 1 384,00 Komple 0 384,00 TAM TAM
ADA, 1 PARSEL GEMLİK Bina

11711 ADLİYE KÖYÜ, ÇUKURTARLA MEVKİİ, 22.000,00 0 684 3.350,00 Tarla 0 3.350,00 TAM TAM
684 PARSEL GEMLİK

İRTİBAT: HALKBAKK GEMLİK ŞB. TEL: 02242807230 www.halkbank.com.tr

http://www.halkbank.com.tr
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Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 100 
puanla birinciliği 
kazanırken, 90 puan
la Hisar Anadolu 
Lisesi ve Ticaret 
Meslek Lisesi ikinci, 
80 puanla Gemlik 
Lisesi ise üçüncü 
oldu.
Sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında 
öğrencilerin çevre 
konusunda 
duyarlılığını artırmak 
ve kullanılacak 
iletişim araçları 
aracılığıyla kamuoyu 
nu aydınlatmak 
amacıyla 
Bursagaz'ın bu yıl 
üçüncü kez düzen
lemiş olduğu 
Liselerarası Çevre 
Konulu Bilgi 
Yarışması'nın ilçe 
yarışmaları Gemlik'le 
birlikte ilçe yarış
maları tamamlandı. 
Bursagaz'ın ilçe 
mizde düzenlediği 
Çevre konulu Bilgi 
yarışması Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu salonunda 
yapıldı.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Teknik Ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi Gemlik Lisesi 
Hisar Anadolu Lisesi 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Kız Teknik Ve

Meslek Lisesi Ticaret 
Meslek Lisesi 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesinin 
katıldığı yarışmada 
öğrencilere 15 soru 
soruldu.
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Duran'ın komisyon 
başkanlığında 
Coğrafya Öğretmen
leri Ahmet Kara, 
Teyfik Coşar, Sezgin 
Tannverdi Çetin 
Külekçi ’nin jüri 
üyeliğini yaptığı 
yarışmanın sunucu
luğunu Arzu 
Karapınar, Bilgi 
işlem sorumluğunu 
ise GCBAL Tarih 
öğretmeni Şuayb 
Serdaroğlu gerçek
leştirdi. Yarışmada 
Bursagaz yetkilisi 
Meryem Akgül'de 
hazır bulundu.
Heyecanlı geçen

yarışma sonucu 
Özlem Bülbül, 
Veysel Aydın ve 
Bekir Talha Doğan 
dan oluşan Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 100 puanla 
birinciliği kazanır 
ken, 90 puanla Hisar 
Anadolu Lisesi ve 
Ticaret Meslek Lisesi 
ikinci, 80 puanla 
Gemlik Lisesi ise 
üçüncü oldu. 
8 lisenin 4 öğren
ciyle katıldığı yarış
mada bütün öğren
cilere İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından Türk ve 
Dünya klasiklerinden 
kitap hediye edildi. 
Bursa gaz yetkilisi 
Meryem Akgül'de 
katılan bütün öğren
cilere ve yarışmada 
görev alan öğret
menlere Teşekkür 
Belgesi sundu.

Yarışmaya Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Özlem Bülbül, 
Bekir Talha Doğan 
Veysel Aydın ve 
Nurbanu Süren ile 
Teknik Ve Endüstri 
Meslek Lisesi Aziz 
Samet Sungur, 
Berkay Koksal Enes 
Akın ve Haşan 
Karahan ile Gemlik 
Lisesi Duygu Özen, 
Kaan Aksu, Mine 
Soyupak ve Gözde 
Kozpınar ile Hisar 
Anadolu Lisesi 
Emre Ak, Kağan 
Yalın, Sefa Çatalkaş 
ve Deniz Yıldız ile 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Oğuzhan 
Çiçek, Hüseyin Tarık 
Niş, Haşan İslam 
Tümer ve Recep 
Emin Ateş ile Kız 
Teknik Ve Meslek 
Lisesi Handan Kaya 
Ayşe Aksu Vildan

Kum ve Nazlım 
Kandemir ile 
Umubey Celal Bayar 
Sağlık Meslek 
Lisesiseda Tuna 
Selin Asa Ayşenur 
Kurt ve Begüm 
Şaşmaz ile katıldı. 
Bursa Merkez ilçeleri 
Osmangazi,Yıldırım, 
Nilüfer, Gürsü, 
Kestel, Mudanya ve 
Gemlik ilçelerinde 
düzenlenen Çevre 
konulu bilgi yarış
malarında ilçelerinde 
birinci olan okullar 
22-26 Nisan 2013 ta 
rihleri arasında yarı 
final ve 20-24 Nisan 
tarihleri arasında 
final yarışmaları 
yapılacak.
5 Haziran 2013 tari
hinde Dünya Çevre 
Etkinlikleri kap
samında yapılacak 
ödül töreninde birin
ci olan takıma üç bin

Tl, ikinci olan takıma 
Bin Beş Yüz Tl, 
Üçüncü olan takıma 
Yedi Yüz Elli TL ve 
üç okula da yazıcı 
hediye edilecek.
19 Nisan 2011 yılın
da yapılan ilk yarış
mada ilçemizde 
Gemlik Lisesi birin
ci, Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ikinci, 
Ticaret Meslek Lisesi 
ise üçüncü olmuştu. 
Geçen yıl 27 Mart 
2012 yapılan ikinci 
yarışmada ise 15 
soru sonunda bütün 
soruları doğru cevap 
landıran Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi birinci olur 
ken, 12 soruya 
doğru cevap veren 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
ve Gemlik Lisesi 
ikinci ve üçüncü 
olmuşlardı.

GEMLİK S.S. ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ 
VE KEFALET KOOPERATİFİ 

İLAN
Aşağıda dökümü yapılan gayrimenkullar kooperatifimiz tarafından 

15.04.2013 tarihinde kooperatif idari binasında pazarlık usulü ile satışı 
yapılacaktır.

Değerini bulmadığında satış yapıp yapmamak kooperatifimizin 
yetkisindedir.

İlgililere ilan olunur.

1- Bursa ili, Gemlik ilçesi Kayhan Mah. 267 ada, 10 parsel, 70,10 
m2 dubleks mesken (Satış Saati 10.oo)

2- Bursa ili, Gemlik ilçesi Osmaniye Mah. 83 ada, 36 parsel, 82,5 
m2 dükkan üstü 1. kat mesken (Satış Saati 10.30)

3- Bursa ili, Gemlik ilçesi Umurbey Mah. Arpalık mevkii 
H22A09CIC pafta, 196 ada, 5 parsel 332.72 m2 imarlı deniz görür arsa 
(Satış Saati: 11.00)

4- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Adliye Köyü, Yörükyatağı mevkii 3 
pafta, 622 parsel 6000 m2 zeytinlik (Satış Saati : 11.30)

GEMLİK ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ VE 
KEFALET KOOPERATİF YÖNETİM KURULU

SATIUK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR
Müracaat Tel: 

0 532 283 59 19

GemlikK&fez
itıMlu Millili ııııml

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ , www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sayfa 918 Mart 2013 Pazartesi Gemlik Körfez

Kreıli karlı şahinlerine bu kez M haber
Kredi kartı işlem
lerinde uygulanacak 
azami faiz oranların
da düzenlemeye 
gidildi.
Aylık azami akdi faiz 
oranı Türk Lirası 
için yüzde 2,34'ten 
yüzde 2,22'ye, aylık 
azami gecikme faizi 
oranı ise yüzde 
2,84'ten yüzde 
2,72’ye indirildi. 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası'nın 
Kredi Kartı İşlem
lerinde 
Uygulanacak Azami 
Faiz Oranları 
Hakkında Tebliğ'de

SlüdmmiıiantaM
Sahipleri tarafından 
altı ay içinde teslim 
alınmayan araçlar 
satılarak emanet 
hesabına yatırılıyor. 
Ancak 5 yılda alan 
olmazsa aracın 
bedeli hâzineye . 
aktarılıyor 
Buluntu veya 2918 
Sayılı karayolları 
Trafik Kanunu 
hükümlerince trafik
ten men edilerek 
alıkonulan, ancak 
sahipleri tarafından 
altı ay içinde teslim 
alınmayan araçlar 
satılarak emanet 
hesabına yatırılıyor. 
Ancak 5 yılda alan 
olmazsa aracın 
bedeli hâzineye 
aktarılıyor.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri 
Başkanlığı, 2918 
Sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu'nu

Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Tebliğ, Resmi 
Gazete sayısında 
yayımlandı. 
Buna göre yapılan 
değişiklikle, aylık 
azami akdi faiz 
oranı Türk Lirası 
için yüzde 2,34'ten 
yüzde 2,22'ye, aylık 

kapsamındaki bir 
dizi uygulamaları 
açıkladı.
Açıklamada, buluntu 
olması sebebiyle 
veya kanun hüküm
leri gereğince trafik
ten men edilerek 
alıkonulan, ancak 
sahipleri tarafından 
altı ay içinde teslim 
alınmayan veya 
aranmayan araçların 
hâzinece satılarak, 
bedelleri emanet 
hesabına alındığı 
belirtildi. Açıklama 
da, "Bu araçların 
maliklerinden adresi 

azami gecikme 
faizi oranı ise 
yüzde 2,84'ten 
yüzde 2,72'ye 
düşürüldü.
Dolar ve avroda 
oranların 
değişmediği 
Tebliğ, 1 Nisan'dan 
itibaren yürürlüğe 
girecek.

bilinenlere, satışın
dan önce tebligat 
yapılır. Satıldığı tari
hten itibaren beş yıl 
içinde müracaat 
halinde emanet 
hesabındaki 
bedeller, işlemler 
sırasında yapılan 
masraflar düşüldük
ten sonra ilgililerine 
iade edilir. Beş yıl 
içinde herhangi bir 
müracaatın olma
ması halinde söz 
konusu bedeller 
Hâzineye irat 
kaydedilir." ifadeleri 
yer aldı.

M vergi altısına gereli oW
Geçen yıl yapılan 
vergi zamları ve 
ekonomideki can
lanma vergi gelir
lerinde büyük artış 
sağladı. Başta 
akaryakıt olmak 
üzere ÖTV'de yüzde 
40'ın üzerindeki 
gelir artışı, bu yıl 
ilave vergiye gerek 
olmayacağının 
sinyalini verdi. 
Geçen yıl yüklü 
vergi zamlarına 
neden olan bütçenin 
vergi kalemlerinden 
bu yıl olumlu haber 
var.
Bu yılın ilk iki ayın
da, geçen yılın aynı 
dönemine göre KDV 
geliri yüzde 14,1 
arttı. Bununla birlik
te geçen yıl ciddi 
erime görünen 
ithalden alınan KDV 
gelirlerindeki artış 
ise yüzde 34,9'a tır
mandı. Dahilde alı
nan KDV'deki artış 
iç piyasada 
başlayan canlan
mayı işaret ediyor. 
İthalde alınan 
KDV'deki büyük 
artış ise Merkez 
Bankası'nın frenlem
eye çalıştığı ithal 
tüketimin yeniden 
artışa geçtiğini gös
teriyor.
Beyaz eşya 
gösterge 
Ekonomideki can
lanmayı işaret eden 
bir diğer vergi 
sinyali de dayanıklı 
tüketim mallarından 
elde edilen ÖTV'den 
geldi. Bu vergi 
gelirindeki iki aylık 
artış yüzde 17,7'ye 
ulaştı. Bu mal 
grubunda vergi 
zammı olmadığı 
halde vergi gelirinde 
meydana gelen yük
sek artış, tüketimin

yeniden can
landığını gösterdi. 
Aynı şekilde vergi 
rakamları, vatan
daşın geçen yıla 
oranla daha fazla 
akaryakıt tüketip, 
daha kolay para har
cadığını işaret etti. 
ÖTV'de yüzde 56,6 
Geçen yılın son 3 
ayında başta 
akaryakıt ve içki 
olmak üzere, motor
lu taşıtlardan 
sigaraya kadar 
hemen tüm ürün
lerde yapılan ÖTV 
zammı bütçenin 
vergi gelirlerine 
adeta doping oldu. 
ÖTV gelirleri ilk iki 
ayda, geçen yıla 
göre yüzde 40,5 
artarken petrol ve 
doğalgazdan elde 
edilen ÖTV'deki 
artış yüzde 56,6'ya 
ulaştı. ÖTV gelir
lerindeki bu 
olağanüstü artış, 
başta akaryakıt 
ürünleri olmak üzere 
tüketim mallarında 
bu yıl yeni bir ÖTV 
zammına ihtiyaç 
duyulmayacağının 
sinyali oldu.
2 aylık vergi geliri 
zammın üzerinde

Geçen yıl eylül ayın
da akaryakıt ürün
lerine yüzde 16 ila 
yüzde 23, içkiye 
yüzde 17, motorlu 
taşıtlara da yüzde 
8,1 ÖTV zammı 
yapılmıştı. Sigaraya 
yapılan ÖTV zammı 
da yüzde 5-10 
olmuştu. Bu düzey
deki zamlara karşın 
ilk 2 ayda zamlı OTV 
kalemlerindeki artış 
yüzde 25 ila yüzde 
56 aralığında 
gerçekleşti. 
Dolayısıyla Maliye, 
hem vergi zammı 
hem tüketimdeki 
artışın meyvesini 
topladı.
2013 yılı hedefi 318 
milyar lira 
Dün Bolu'da Gelir 
İdaresi toplantısına 
katılan Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, 2013'te 318 
milyar liralık vergi 
geliri hedefledikleri
ni belirterek, şunları 
söyledi: "Bütçede 
bu hedefi mutlaka 
tutturmamız lazım. 
Vergi, 76 milyonun 
hakkı... Bu alacağı 
takip ederken tered- 
düte bile düşmenize 
gerek yok."

Tl GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

E 
m

 fi İtfaiye
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

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■ ■■ 

L 
i 
K

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK un iLiııuu ■

Kaymakamlık 513 10 51
□.Savcılığı 513 10 53

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

C.Savcı Yrd. °
Emniyet Müd. 513 10 28

Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42 OTORÜS

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)n Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

n DAĞITICILAR

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

a ________ HASTANELER________
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.8ağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

İR _________ TAKSİLER__________

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Tekel 513.24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

I Manastır Taksi 517 33 94

Akçen Petrol __
MAR-PET ™;;
Tuncay Otogaz S13 15 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4525 

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)

6EM1İKİNK1İ
VENÜS SİNEMASI
KELEBEĞİN 

RÜYASI : 11:30- 
14:00-17:00-20:00

ÇANAKKALE 
YOLUN SONU: 

11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:45 

HÜKÜMET 
KADIN : 12:00- 

14:15-16:15- 
18:15-20:15

REZERVASYON 5133321
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Hisar Mah. Ihça altı Mevkii 
Kumla Bursa yol ayrımı GEMLİK 
Tel : 0 224 513 68 00- 513 32 46

sayyu w şühumla/ 

CMAAjMAMy

Özdİltfk
"StMjuMİC bir jd&ıd(”

İIRELLI ÜÇ 
KAMPANYA

ÖZKAYA 
OTOMOTİVDE 

TÜM LASTİKLER

4 AL 3 ÖDE
Hisar Mahallesi Körfez Baytaş 
Sitesi A Blok No : 2 GEMLİK

Tel: 0224 514 40 44

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

KİRALIK İŞYERİ
> İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

513 23 94



Esnal ve Saaattarlar Odası BEBKfl ttojesini haslainıor
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Bursa Balıkesir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen Teknik Destek pro
gramı başhyor.Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, gazetemize yaptığı açıklamada Oda tarafından BEBKA pro
jeleri kapsamında nazırıadiKİarı “Girişimci Esnaf Geliştirme 
Projesrnin kabul edildiğini söyledi. Talan, esnaf ve sanatkarların 
gelişen dünyadaki rekabet gücüne uyum sağlamaları ve kişisel 
gelişimine katkı sağlayacak eğitimler ile kendilerini ve işletmeleri
ni geliştirmelerini amaçla dıklarını söyledi. İlgilenenlerin, 513 20 18 
nolu telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi. Haberi sayfa 2’de

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SITASI 6A*ETEî>l

19 Mart 2013 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Kontrolden çıkan 
otomobiltakla attı
Orhangazi’de, virajda kont 
rolünü kaybettiği otomobili 
takla atan 28 yaşındaki Kadir 
Kodal, kazadan yara almadan 
kurtuldu. Haberi sayfa 2’de

Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri flnnıa nünü kutlandı

illiil
18 Mart Çanakkale 
Zaferi 89. yıldönümü 
ve şehitleri anma gü 
nü düzenlenen tören 
terle kutlandı. Ata 
türk Anıtı’nda yapı 
lan törenin ardından 
şehitlik ziyaret edildi. 
Törenlere, Kültür 
Merkezi’nde ve 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde devam 
edildi. Sayfa 2’de

İlçemizin tek özel ilk 
öğretim okulu olan 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu, Bursluluk 
Belirleme Sınavı dü 
zenledi. Okul Müdü 
rü Ahmet Cevdet 
İşler, 28 Nisan 2013 
Pazar günü yapıla
cak olan sınavlara 4- 
5-6 ve 7. sınıf öğren
ciler katılabileceğini 
söyledi. Sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

18 Mart’ın önemi!
18 Mart anlamlı bir gün...
Çanakkale’de dönemin en büyük deniz 

silahlı gücünün, Türk komutan ve askerler
ince, canları pahasına püskürttüğü bir 
gündür 18 Mart...

Bugün, Kurtuluş Savaşı ve diğer savaş 
larda şehitlerimizi anma günüdür.

Tesadüfe bakın ki bugün 30 yıldır Türk 
askeri ile savaşan PKK’lı terör örgütünün 
başı ile devlet aracılığıyla BDP’lilerin Imrah'- 
da buluşma günüdür.

Bugün, PKK’lılarla kahramanca savaşan 
başta Genel Kurmay Başkanı olmak üzere, 
bilim adamlarının, gazetecilerin, komutan
ların Ergenekon adlı örgüt üyesi olmaları ve 
hükümeti devirmeye teşebbüsten dolayı 
ömür boyu hapsinin istendiği gündür. 4’de

doka tyefâti anaymdiüUL

J/Knrey jö
" 7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı 

Ve Daha fazlası için; birey 
2013-2014 Ia.^b°,ok/9r^blreyZUlfl. Q twltter/gemlikbirey www.gemlil(birey.com

]<d: o 221) 51i 1515

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
birey.com
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[şnaf «e Sanattarlar Ortası BtB IH projesini MslatınM
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
ile Bursa Balıkesir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) 
tarafından 
yürütülen Teknik 
Destek programı 
başlıyor.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Oda tarafından 
BEBKA projeleri 
kapsamında hazır
ladıkları “Girişimci 
Esnaf Geliştirme 
Projesi”nin kabul 
edildiğini söyledi. 
Talan, esnaf ve 

sanatkarların 
gelişen dünyadaki 
rekabet gücüne 
uyum sağlamaları 
ve kişisel 
gelişimine katkı 
sağlayacak 
eğitimler ile kendi
lerini ve işletmeleri
ni geliştir melerini 
amaçla dıklarım 
söyledi.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, projenin Mart 
ve Nisan aylarında 
verilecek eğitim 
seminerleriyle 
tamamlanacağını 
belirterek, eğitim
lerin Uludağ Üniver

sitesi Endüstri tim üyeleri tarafın-
Mühendisliği öğre- dan verileceğini

şöyledi.
Talan, şöyle devam 
etti:
"Bu projede müş
teri ile etkili iletişim 
becerileri, problem 
çözme teknikleri ve 
pazarlama ve satış 
teknikleri konuları 
ele alınacak.
Uludağ Üniversitesi 
Endüstri Mühendis 
liği bölümü öğretim 
görevlisi Prof. Dr. 
Seda Özmutlu 
tarafından verilecek 
olan eğitimler 40 
üyemizle sınırlı ola
cak.
Eğitimlere katılmak 
isteyen esnaflarımı 
zın Odamıza başvu

rarak kayıt yaptır
maları gerekiyor.”

KAYIT 
GEREKİYOR 
23 Mart 2013 tari
hinde “Müşteri ile 
Etkileşim 
Becerileri”, 2 Nisan 
2013 tarihinde 
“Problem Çözme 
Teknikleri”, 
5 Nisan 2013 tari
hinde ise 
“Pazarlama ve Satış 
Teknikleri” konu
larında eğitim ve 
rilecek. 
ilgilenenler, 
513 20 18 nolu 
telefondan bilgi 
alabilecekler.

Çanakkale Zateri ve Şehitleri Anma giinii notlanın
18 Mart Çanakkale 
Zaferi 89. yıldönü 
mü ve şehitleri 
anma günü düzen
lenen törenlerle 
kutladı.
Törenler, saat 
O9.oo'da Atatürk 
Anıtına çelenklerin 
sunulması, saygı 
duruşu ve istiklal 
Marşı'nın okun
masıyla başladı. 
Piyade Binbaşı 
Bülent Soysal 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmayı yapar 
ken, Çanakkale 
Savaşlan'mn 
Kurtuluş Savaşı'na 
giden yolun ilk 
adımı olduğunu 
vurguladı.
Atatürk Anıtı 

। önünde düzenlenen 
törenden sonra şe 
hitlik ziyaret edildi. 
Yapılan duaların 
ardından, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutanı Alb. 
Ersan Kazaz ve 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, şehitliğe 
çiçek bıraktılar.

KÜLTÜR 
MERKEZİNDE 
TÖREN
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
organize edilen 
törenlerin ikinci 
bölümünü ise 
Gemlik Lisesi 
Müdürü Ertuğrul

Kılıçlar, Çanakkale 
Savaşı'nın ve 
Şehitler Gününün 
anlam ve önemini 
belirten konuşma 
yaptı.
Slayt gösterimli, 
sinematografik 
görüntülerle devam 
eden program 
Gemlik Lisesi öğren 
çilerinin Çanakkale 
Savaşı destansı 
öykülerinden seç 
meler ve Mehmet 
Akif Ersoy'un 
Çanakkale şiirlerini 
seslendirmesiyle 
devam etti. Gemlik 
Lisesi Korosu da 
Çanakkale 
Şarkılarıyla duygulu 
anlar yaşattı.
Gemlik'teki törenler 
Garnizon Komutan 
lığı’nın Askeri

Veteriner Okulu 
Eğitim Merkez 
Komutanlığı’nda 
Şehit Ailelerine ve 
protokole verdiği 
yemekle devam etti. 
18 Mart törenlerin 
de başta Çanakkale 
Savaşı’nda olmak 
üzere tüm şehitle 
rimiz de bir kez 
daha hüzünle 
anıldı.

İMAM HATİP’TE 
KORO 
Gemlik Anadolu 
imam Hatip Lisesi 
Salonu’nda 18 Mart 
Çanakkale Savaşı ve 
Şehitleri Anma etkin
liklerinin Cumartesi 
günü saat 20.00'de 
gerçekleştirildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve

Şube Müdürlüğü’nün 
Gençleşen Türküler/ 
Şarkılar Gençlik 
Korosu'nun sundu 
ğu Faruk Anbarcıoğ 
lu'nun yazdığı, 
Erdinç Ertüzün'ün 
yönettiği "BİR 
DESTANDIR ÇANAK 
KALE" adlı müzikal 
gösteri, 17 Mart 2013 
tarihinde büyük 
beğeni topladı. 
Akif in dizelerinde 
hayat bulan kahra
manlık destanımız 
olan, milletimizin 
bağımsızlık savaşını 
anlatan istiklal 
Marşımızın hep bir 
ağızdan okunması 
ile başlayan prog 
ram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in konuş
ması ile devam etti.

Yöresel kıyafetler 
içinde birbirinden 
muhteşem seslerden 
oluşan topluluk, 
Bursa'nın bir köyün
den savaşa giden 
Mehmet'in şehit 
olması üzerine 
komutanının yazdığı 
ağıtla örgülenen 
temayı ve Türk 
gençliğinin sömürge 
ci güçlere karşı 
haykırışını yakılan 
ağıtlarla, türkülerle 
anlattı.
Türk Milletinin 
acılar, savaşlar, yok
luklar karşısındaki 
dik duruşunun, acı 
ya yenilmeden yaşa 
yışının hep bir ağız
dan seslendirilmesi 
salonda hüzün ve 
coşkunun birlikte 
yaşanmasına vesile 

oldu. Programın 
sonunda şehit dü 
şen Mehmet'ten 
kalan kutsal emanet 
ler (Kuran-ı Kerim ve 
Türk Bayrağı) 
Mehmet Ercümen'e 
takdim edildi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdü rü Mehmet 
Ercümen, "Salonda 
programın başından 
sonuna kadar bir 
duygu seli yaşandı 
ğını, ağıdın yakıl 
dığını, türkünün söy 
lendiğini bize bir kez 
daha hissettirdiniz. 
Bir kahramanlık 
destanını bize yeni 
den yaşattınız. Prog 
ramın ilçemizde 
sunulmasını sağla 
yan Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, Müdür 
Yardımcılan Sergül 
Temir ve Süleyman 
Emiroğlu'na ve tüm 
ekibine de aynca 
teşekkür ederim." 
diyerek topluluğun 
yönetmeni Erdinç 
Ertüzün'e çiçek 
takdim etti.
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koBtîolden çıtan otomotıil takla attı İhsanca
Orhangazi’de, viraj
da kontrolünü kay
bettiği otomobili 
takla atan 28 yaşın
daki Kadir Kodal, 
kazadan yara 
almadan kurtuldu. 
Yanında bulunan 
eşi 25 yaşındaki 
Fatma Kodal ise 
yaralandı.
Kadir Kodal, trafik 
ekipleri işlem 
yaparken, telefonla 
hastaneye 
kaldırılan eşi 
hakkında bilgi aldı. 
Kaza, saat 11.30 
sıralarında 
Orhangazi-Yalova 
karayolu Soğucak 
köyü kavşağında

fftîihwWoliMlıM
Orhangazi’de, 
kanser tedavisi 
gören 59 yaşındaki 
Kemal Beyhan, 
hastaneye iğne 
vurulmaya 
giderken yolda 
yaşamını yitirdi. 
Kanser nedeniyle 
20 günden bu yana 
tedevi gördüğü 

Elektrilt tellerine basan koyunlar telef olıiu
l'e bağlı Mesudiye 
Mahallesi Dutluca 
Sokak'ta bugün 
Metin Kurumuş'un 
otlattığı 150 koyun
dan ikisi, yapım 
çalışması devam

Ormaııılakaytıolanengellikaîlın3giinsonralıulıınılu
Bursa'nın Harman 
cık ilçesi'ndeki 
ormanlık alanda 
kaybolan otistik 
engelli 42 yaşında
ki Aysel Uslu, Sivil 
Savunma ekipleri 
tarafından bulundu. 
Harmancık'a bağlı 
Yeşilyurt Köyü'nde 
babası ve iki karde 
şiyle birlikte yaşa 
yan otistik engelli 
Aysel Uslu, bir 
sabah evden çıktı. 
Bir daha kendisin
den haber alına- 

। mayan Aysel

meydana geldi. 
İstanbul'dan 
Bursa'ya giden 
Kadir Kodal 
yönetimindeki 34 
ZR 2518 plakalı 
otomobil, 
Yalova'ya bağlı

Bursa Devlet 
Hastanesi'nden 
Cuma günü tabur
cu olan Kamil 
Beyhan, İlaçlarını 
aldıktan sonra 
iğnesini vurulmak 
üzere Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
gitmek istedi. 
Hastâneye torunu 

eden trafo 
nedeniyle açıkta 
bırakılan ve elektrik 
tellerine basınca 
yaralandı. 
Kurumuş, gözleri 
önünde elektrik

Uslu'nun ailesi jan
darmadan yardım 
istedi.
Bölgede gün boyu 
arama yapan jan
darma ekipleri bir 
sonuç alamayınca 
Bursa Sivil Savun 
ma ekiplerinden de 
yardım istedi. 
Ormanlık alanda iki 
gündür aranan 
Aysel Uslu 
Yeşilyurt Köyü'ne 6 
kilometre uzaklıkta
ki Başak Köyü'nün 
ormanlık alanında 
bitkin bir halde

Soğucak köyü 
kavşağında virajda 
sürücünün kon
trolünden çıkarak 
devrildi. Takla 
atarak ters 
dönen otomobilde 
bulunan Kadir 

ile birlikte giderken 
Semt Pazarı 
önünde rahatsı
zlanan Beyhan, 
fenalaşarak yere 
yığıldı. Çevredekil
er tarafından 
çağırılan 112 Acil 
Servis ambulansı 
ile Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 

akımına kapılan 
koyunların ikisinin 
telef olacağını 
anlayınca keserek 
mezbahaneye getir
di. Hayvanlarını 
burada kasaplara

bulundu. Sağlık 
durumu iyi olan ve 
bekar olduğu öğre
nilen Aysel Uslu,

doktor kontrolün
den geçirildikten 
sonra ailesine tes 
lim edildi.

Kodal'ın eşi Fatma 
Kodal yaralandı. 
Yaralanan kadın, 
olay yerine çağrılan 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
Yalova'daki özel bir 
hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Kazadan yara 
almadan kurtulan 
Kadir Kodal, 
kazayla ilgili işlem
ler yapılırken, cep 
telefonuyla hasta 
neye kaldırılan 
eşi hakkında bilgi 
aldı. Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

kaldırılan Beyhan, 
doktorların yaklaşık 
1 saat süren müda
halesine rağmen 
kurtarılamadı.
Bilecik Belediyesi 
Su İşleri 
Müdürlüğü'nden 
emekli olan Kamil 
Beyhan evli ve 2 
çocuk babasıydı.

satan Kurumuş, 
savcılığa suç duyu
rusunda bulu
nacağını ve hakkını 
sonuna kadar 
arayacağını 
söyledi.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Müzikle yaşayın yaşlanmayın!
Günümüzün stresli yaşamından biraz 

olsun uzaklaşmanın ve kafayı rahatlat
manın en iyi yolu bir hobiye sahip olmak.. 
Kimi resim yapar, kim fotoğraf çeker, kimi 
ahşap oyar ve boyar, kimi nakış işler.. Kimi 
de benim gibi müzikle ilgilenir. Bilenler 
bilir, Türk Sanat Müziği’ne olan ilgimi, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Konservatuvarı’nı bitirerek perçinledim. 
Şimdi de Zeki Müren Kültür ve Sanat 
Derneği bünyesinde oluşturulan, Türk 
Sanat Müziği’nin ustalarından, bestekar, 
Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı’nın 
çalıştırdığı koroya devam ediyorum.

Kutlu Payaslı gibi büyük bir ustanın 
yönettiği koronun elemanlarından biri 
olduğumu gururla ifade ediyorum. 
Sonradan dahil olduğum koronun konseri 
30 Nisan’da Merinos Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 
Kendi adıma heyecanlıyım.

Koro, değişik meslek ve yaşlardan yak
laşık 30 kişiden oluşuyor. Herkes heyecan
la katılıyor çalışmalara..

Kutlu Payaslı’nın yardımcılığını Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarından 
Filiz Furuncuoğlu Başıbüyük yürütüyor. 
Başıbüyük ayrıca Ermaksan fabrikasında 
kurulan koroyu çalıştırıyor. Konserleri de 
önümüzdeki pazar günü Tayyare Kültür 
Merkezi’nde.. Konserin konuk sanatçısı da 
Gökhan Sezen.. Bursa’da sanıyorum ilk 
kez bir fabrikanın çalışanlarından oluşan 
TSM korosunun konserini izleyeceğiz 
pazar günü.. Bu açıdan önemli..

Fagot yarışması
Sadece Türk Sanat Müziği değil batı müz

iği de ilgi alanımızda elbette.. Bursa Bölge 
Devlet Senfoni Orkestrası’nın konserlerini 
kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Orkestra, 
Bursa için büyük bir nimet.. Kurulmasını 
sağlayanlara, sanatseverler adına bir kez 
daha teşekkürler..

Bu arada Uludağ Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı da, Yıldırım İlçesi 152 
Evler Mahallesi’nden Görükle’ye taşındı bu 
eğitim öğretim yılında.. Konservatuvarın 
başında İsmail Göğüş var.

Göğüş Hoca da bugünlerde çok heye
canlı. İlk kez “fagot yarışması” düzen
lemişler. Duyurmamızı istedi. “Hay hay” 
dedik. İşte ayrıntıları...

Orhan Nuri Göktürk adına düzenlenen 
yarışma 19-23 Mart tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Göktürk kimdir peki?

Türkiye’de şu anda orkestralarda fagot 
çalan, konservatuvarlarda fagot öğretmen
liği yapan hemen herkesin hocası!

Uzun yıllar Cumurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nda birinci fagotçu, konservatu- 
varda öğretim üyesi olarak görev yapmış. 
Konservatuvar YÖK’e bağlanınca doçent 
olmuş, 1986’da profesörlük unvanını elde 
etmiş ancak atanamadan hayatını kaybet
miş.

Yarışmaya dönelim;
20 ve 30 yaş altı olmak üzere iki kate

gorideki yarışma eleme yöntemiyle yapıla
cak, final 23 Mart tarihinde gerçekleştirile
cek. Bu yıl birincisi yapılacak yarışmanın 
geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor.

‘Gemlik Körfez' mgemlikkorfezgazetesicom

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Eski ANAP ve DYP’liler, ile

Bir yanda Çanakkale’de düşmanı 
nasıl yendiğimizi çocuklarımıza 
öğünerek anlatıyoruz.

Öter yanda ise Türkiye’yi kana 
bulayan terör örgütüyle nasıl başa çıka
madığımızın resmini çiziyoruz.

iç düşmanla yıllarca gece gündüz 
demeden savaşan kahraman askerleri 
mizi ise zindanlarda yatması için mes
netsiz suçlarla yargılıyoruz.

Silahlar sussun, anaların gözyaşı din 
sin diye, terörist başı ile pazarlıklara giri 
yoruz.

Pazarlıkların asıl hedefi ise 
Anayasa’da yapılacak değişiklik ile 
başkanlık sisteminin getirilmesini sağla
mak.

Bunun için parlementoda BDP’nin 
sayısal desteklerine ihtiyaçları var AKP’ 
nin...

6 ay önce öcalan’ın asılması gerek
tiğini söyleyenler, BDP’yi kapatmak 
isteyenler, KCK davalarından yüzlerce 
kürt aydınını tutuklatanlar başkaları 
değil.

Başkanlık değil, Sultanlık rejiminin 
görüşülmeye başlamasıyla ne değişti ki 
birden PKK ile barış gündeme geldi?

Kimse evlatlarının ölmesini istemez.
Kimse Barışa hayır diyemez.
Ben diyemem.
Oğlumun adını ‘Barış’ bu nedenle 

koydum.
İnsanların insanları boğazlamadığı, sa 

vaşın olmadığı, kardeşliğin, huzurun ya 
şandığı bir dünya olsun diye koydum...

Ancak, Başkanlık rejiminin getirmek 
için, barışı kullanmak bu sürece ihanet
tir.

Bu sürecin sonu çocuk katilinin 
ileride serbest bırakılmasıdır.

PKK silahlarını bırakıp yurt dışına 
çıkacak, bunun karşılığında birşey iste
meyecek!

Barışa giden yolun taşlarını, Imralı 
’nın ördüğü görüntüsü giderek artıyor.

İpler Imralının elinde...
PKK barış kozuyla, Anayasada kaza, 

nımlar bekliyor.
AKP ise barış kozunu başkanlık site 

min ile paralel götürüyor.
Türklük sözcüğü, bir ırkın üstünlüğü 

için kullanılmamıştır.
Öyle olsaydı, bugün bizi yönetenlerin 

alt kimliklerine baktığımızda bunun öyle 
olmadığını görürdük.

Türkiye önemli bir dönemden geçi 
yor.

Bir yandan, ABD’nin Ortadoğuda 
uygulamaya koyduğu Büyük Ortadoğu 
Projesi sürüyor.

Türkiye hükümetin başı, bu projenin 
as başkanı olduğunu söylüyor.

Türkiye bunun için iç sorunlarını 
çözmek sorunda.. Bunun da başında 
kürt sorunu geliyor.

İktidar 10 yıldır bu sorunu çözemedi.
Cumhurbaşkanlığı, yerel seçimler ve 

milletvekili seçimlerine doğru bu çıban 
başının çözülmesi için kürt sorunu orta 
dan kaldırmak gerekiyor.

Dün 18 Mart’tı ve önemli olaylar tarih 
sayfalarına not düştü. İleride kimin haklı 
kimin haksız olduğu görülecek.

Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe yönetimi 
MHP İstanbul 
Milletvekili Murat 
Başesgioğlu, MHP 
Bursa II Başkanı 
Haşan Toktaş'ın da 
katılımı ile Gemlik'in 
tanınmış isimleri, 
siyasete yakınlığı ile 
bilinen Gemlikli iş 
adamı eski ANAP ve 
DYP ilçe Başkanı 
Faruk Güzel, eski 
DYP ve Türkiye 
Partisi İlçe Başkanı 
Diş Hekimi Peyami 
Çağlar, eski ANAP

Enurumlular Kurtuluş günlerini kullaılı
Gemlik Belediyesi' 
nin 2013 yılı Kültürel 
etkinlikleri kapsa 
mında, Gemlik 
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği ile Gemlik 
Dadaşlar Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
ile birlikte düzen
lediği, "Erzurum'un 
Düşman İşgalinden 
Kurtuluşu'nun 95. 
Yıldönümü" etkinlik
leri, coşkuyla kut
landı.
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi, Düğün 
Salonu’nda organize 
edilen etkinliğe Ak 
Parti Bursa 
Milletvekilleri 
Bedrettin Yıldırım ve 
İsmail Aydın'ın yanı 
sıra, Erzurum 
Milletvekilleri Cengiz 
Yavuluoğlu ve Oktay 
öztürk'te katıldı. 
Ak Parti Bursa İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ile birlikte 
Erzurumlular 
Dernekleri Federas

İlçe Başkanı ve 
Belediye Başkan 
adayı Adnan 
Tekin ile Latif 
Çakan, Paşa Otel 
Restorant’ında 
verilen yemekte bir 
araya geldiler. 
MHP Bursa 
Milletvekili Murat 
Başesgioğlu, Faruk 
Güzel ile geçmişte 
aynı safta çok işler 
yaptığını ifade 
ederek, yine aynı 
çatı altında bir araya 
gelmekten mutluluk 
duyduğunu ifade 

yonu Başkanı Ömer 
Omeroğullan'mn da 
katıldığı geceye Bar 
oyunları ve Erzu 
rum'un yöresel tatlı 
sı ‘Kadayıf Dolması' 
damga vururken, 
yerel sanatçılar da 
Erzurum yöresi 
Türküleriyle geceyi 
renklendirdiler. 
Gemlik Dadaşlar 
Derneği Başkanı 
Cemal Yavilioğlu ve 
Erzurumlular Dernek 
Başkanı Kadir Özay- 
dın günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmalar yaptılar. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, Beledi 
yeciliğin sosyal ve 
kültürel yönlerine

etti.
MHP Bursa İl 
Başkanı Haşan 
Toktaş, Gemlik'in 
MHP'ye olan yoğun 
ilgisinden memnun 
olduğunu ve bu 
ilginin artarak 
devam edeceğini 
söyledi.
23 Mart Cumartesi 
günü Kent Meyda 
nı’nda yapılacak 
olan Kuruluş Mitin 
gine de değinen 
Toktaş, "Osmanlıya 
baş kenttik, Bursa 
dirilişin de başkenti 

verdikleri öneme 
değinerek, Gemlik'in 
ekonomik ve kültü 
rel hayatına büyük 
katkılar sunan, 
barış, kardeşlik ve 
dostluk içinde yaşa 
yan tüm hemşeri 
dernekleriyle birlikte 
ortak organizasyon
lara imza atmaya 
devam edeceklerini 
vurguladı. Bir hafta 
önce de Artvinliler 
ile birlikte Kurtuluş 
Günü coşkusu 
yaşadıklarını hatırla
tan Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Gemlik 
Anadolu'dan göç 
alan, buna karşın 
birlik, beraberlik ve 
dostluk içinde

olacaktır" dedi. 
GÜZEL’DEN 
DESTEK 
Gemlik siyasetine 
bir dönem önemli 
yer alan isimlerden 
Faruk Güzel yaptığı 
konuşmada, 
'Maddi ve manevi 
olarak MHP'nin 
yanındayız.
Gemlik'te MHP'nin 
Belediye’yi alma 
zamanı gelmiştir. 
Bizim üzerimize 
düşen ne olursa 
yerine getirmeye 
hazınz.” dedi.

yaşayan ve örnek 
gösterilen bir ilçedir. 
Belediye olarak bun
ları pekiştirici, 
kültürlerimizi tanıtıcı 
organizasyonlara ve 
etkinliklere devam 
edeceğiz" diye 
konuştu.
Milletvekilleri de 
yaptıkları konuş
malarda Erzurumlu 
ların ve Dadaşların 
Kurtuluş günlerini 
kutladılar. Horosan 
Derneği Bar Ekibi 
gösterileriyle renkle
nen gecede, TRT 
Ankara Sanatçısı 
Semra Algül ve TRT 
İzmir sanatçısı 
Tuncay Kemertaşta 
yöreye özgü türkü
leri seslendirdiler.
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28 Nisan 2013 Pazar günü yapılacak olan sınavlara 4-5-6 ve 7. sınıf öğrenciler katılabile
cek. Başvuruların 19 Nisan 2013 Cuma günü mesai bitiminde sona ereceği belirtildi
İlçemizin tek özel 
ilk öğretim okulu 
olan özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
Bursluluk Belirleme 
Sınavı düzenledi.
28 Nisan 2013 
Pazar günü yapıla
cak olan sınavlara 
4-5-6 ve 7. sınıf 
öğrenciler katıla
bilecek.
Sınavlara katılmak 
isteyenler başvuru 
formunu eksiksiz 
doldurarak okul 
yönetimine vere
cekler.
Sınavlar, 7. sınıf 
Türkçe, Matematik, 
Fen Bilgisi. Sosyal 
Bilgiler ve İngilizce 
derslerinden öğren
cilerin bu yıl 
okudukları müfre
data uygun olarak 
hazırlanan 90 soru
dan, 4. ,5. ve 6. 
sınıfların sınavı 
Türkçe, Matematik, 
Fen Bilgisi. Sosyal 
Bilgiler ve İngilizce

derslerinden 
okudukları müfre
data uygun 80 
sorudan oluşacağı 
bildirildi, 
özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet işler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, burslu
luk oranı ve kon
tenjanı belirleme 
yetkisinin sadece 
Özel Aykent

İlköğretim Okulu'na 
ait olduğunu, 
sonuçların optik 
değerlendirme sis
temi ile alınacağını, 
sonuçların okulun 
web sitesinden 
öğrenilebileceğini 
söyledi. 
Sınav sonuçlarına 
itiraz edilemeye
ceğini belirten İşler, 
başvuruların 19 
Nisan 2013 Cuma 
günü mesai biti

minde sona ere
ceğini, sınavın ise 
28 Nisan 2013 
Pazar günü 
okullarında yapıla
cağını bildirdi. 
Bursların okula 
kayıt olma şartına 
bağlı olduğunu 
belirten İşler, 
sınavlarda 490-500 
puan arası alanlara 
yüzde 100, 480-490 
puan arası alanlara 
yüzde 75, 470-480 
puan arası alanlara 
yüzde 50, 460-470 
puan arası alanlara 
yüzde 25, 450-460 
puan arası alanlara 
ise yüzde 10 
indirim uygu
lanacağını söyledi. 
Sınav günü saat 
09.30'da Manastır 
BP ve İskele 
Meydanı ve 
Orhangazi Çarşı 
Meydam’ndan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu'na servis 
kaldırılacak.

18 Mart Çanakkale 
Şehitlerini Anma 
günü nedeniyle, 
Ozdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi 
sergi açtı. 
Alışveriş Merkezi 
nin girişinde 
açılan sergide, 
Çanakkale Zaferi 
ve Şehitlerini anla
tan fotoğraflar 
ve sinevizyon gös
terisi yer alıyor.

Özdilek Gemlik 
Halkla İlişkiler 
Sorumluları Ayfer 
öncü ve Arzu 
Dayanıştı 
Çanakkale ser
gisinin geleneksel 
hale getirildiğini, 
alışveriş 
merkezine gelen 
müşterilere 
Çanakkale Zaferini 
anlattıklarını 
söylediler.
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Hafızlık, Ezan 
Okuma ve Kuran 
Okuma Yarışmaları 
İl Finali 17 Mart 
2013 tarihinde 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde Bursa 
ipekçilik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi’nin ev 
sahipliğinde 
İimizde bulunan 
tüm İmam Hatip 
Liselerinin katılımı 
ile yapıldı.
Hafızlık yarışması
na; Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesinden 
Hafız Abdulllah 
DOĞAN, Kuran 
Okuma 
Yarışmasına;
Yakup ALPASLAN, 
Ezan okuma yarış
masına; aynı 
zamanda İlçe 
Öğrenci temsilcisi 
olan Fırat Ayhan 
katıldı.
Okul Müdürü

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Mehmet Türkmen, 
Müdür Baş 
Yardımcısı Zekai 
Vuruş, Müdür 
Yardımdan, Necdet 
Şahin, Tamer Arıdil 
ve Süleyman 
EmiroğlU; Meslek 
Dersleri Öğretmen
leri; Haşan Erdal, 
Bahtiyar Dizdar, 
Şeydi Tellier, Meh 
met Ali Pekcanlı 
ile bir gurup 
öğrencinin dinleyici 

olarak katıldığı 
yarışmalarda, 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Hafızlıkta geleneği 
bozmadı.
İki yıldır üst üste 
Hafızlıkta il 
Birincisi yine Hafız 
Abdullah Doğan 
oldu.
Kuran Okuma ve 
Ezan Okuma yarış
malarında ilk 
tecrübesini

yaşayan Yakup 
Alpaslan ve Fırat 
Ayhan okullarını 
başarıyla temsil 
ettiler.
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen; 
"Yarışmaya katılan 
öğrencilerimizi kut
luyoruz. Ayrıca 
Hafızlık dalında 
okulumuza birinci
lik kazandırarak 
okulumuzun, 
ilçemizin iki 
senedir adını duyu
ran sevgili 
Abdullah Doğan'ın 
öncelikle ailesini, 
onu yetiştiren 
hocalarını tebrik 
ediyor, başarıları 
nın devamını diliyo
rum. Öğrencimizin, 
Balıkesir'de yapıla
cak olan Hafızlık 
Bölge Finalinde 
ilimizi en iyi şekilde 
temsil edeceğini 
ümit ediyoruz" 
dedi.

Ortaöğretim 
Kuramlarına Geçiş 
Sistemi Seviye 
Belirleme Sınavı 
(SBS) ve Parasız 
Yatılı ve Bursluluk 
Sınavı (PYBS) 
başvuruları, cuma 
günü sona erecek. 
2013'te son kez 
yapılması plan
lanan Seviye 
Belirleme Sınavı 
(SBS) başvuruları 
için son haftaya 
giriliyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
yayınmadığı 2013 
SBS Başvuru 
Kılavuzu'na göre, 8. 
sınıf öğrencilerinin 
gireceği sınava 
başvurular, 22 
Mart’ta kadar yapa
bilecek.
Öğrencilerin sınav 
giriş belgeleri, 27 
Mayıs'ta internette 
yayımlanacak.

Sınav 8 Haziran'da 
düzenlenecek, 
sonuçları ise 12 
Temmuz'da 
duyurulacak. 
2013-SBS'nin 
başvuru işlemleri 
e-Okul sistemi 
üzerinden gerçek
leştirilecek. 
Polis kolejine 
başvuracak öğren
ciler ise başvuru 
işlemlerini 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 
internet sitesinden 
takip edebilecek. 
Sınava başvuracak 
öğrenciler bankaya 
sınav ücretlerini 
yatırmadan önce e- 
Okul sistemindeki 
bilgilerinin güncel 
olup olmadığını 
kayıtlı oldukları 
okul müdürlük
lerinden kontrol 
ettirmesi 
gerekiyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 
GAYBİMENKUL SATIŞ İLANI

MUHAMMEN KULLANIM BAĞ. ARSA

1KULÜN ADRESİ BEDEL TL ADA PARSEL ALANI (m8) NİTELİĞİ BÖL NO YÜZÖLÇÜMÜ PAYI HİSSE

MH. HAL BOYU SK. NO.3/2 62.000,00 148 45 86,00 Mesken 2 86,00 TAM TAM

BURSA 
[ÖYÜ İÇERİ BAĞLAR MEVKİİ 60.000,00 128 26 15.206,32 Tarla 0 15.206,32 TAM TAM

.6 PARSEL GEMLİK/BURSA 

A KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ 11.000,00 0 2214 38,00 ARAZİ 0 38,00 TAM TAM

SEL GEMLİK/BURSA 

MH. ORHANGAZİ CD. 1. 20.000,00 148 11 17,60 Arsa 11 17,60 TAM TAM

. NO:17/A GEMLİK /BURSA 

A KÖYÜ HAZNECİKLER 9.000,00 0 1124 2.100,00 Tarla 0 2.100,00 TAM TAM

24 PARSEL GEMLİK/BURSA 

lÖYÜ KARAÇALI ÇUKURLAR 45.000,00 107 30 17.576,41 Tarla 0 17.576,41 TAM TAM

I7 ADA 30 PARSEL GEMLİK 

ÖYÜ SITMA PINARI MEVKİ 25.000,00 123 33 8.500,00 Tarla 0 8.500,00 TAM TAM

3 PARSEL GEMLİK 

A KÖYÜ HAZNECİKDERESİ 7.000,00 0 1133 1.347,00 Tarla 0 1.347,00 TAM TAM

33 PARSEL GEMLİK 

A KÖYÜ KURUBAĞLAR 17.500,00 0 1698 1.400,00 Tarla 0 1.400,00 TAM TAM

»98 PARSEL GEMLİK 

A KÖYÜ KURUBAĞLAR 7.000,00 0 1695 545,00 Tarla 0 545,00 TAM TAM

»95 PARSEL GEMLİK 

E MH. MALTEPE SK. 19.000,00 9 69 20,00 Mesken 6 20,00 4/42
GEMLİK 

EVKİ KATIRLI KÖYÜ 13 10.000,00 140 13 1.508,46 Tarla 0 1.508,46 TAM TAM

EMLİK 

YET MH. NOVADARİ CD. 100.000,00 835 13 115,00 Mesken 5 115,00 TAM TAM

I*. A BL. KAT: 1 D: 5 GEMLİK 

BA KÖYÜ ÇATALHÖYÜK 50.000,0020513 2441 20.513,00 Tarla 0 20.513,00 TAM TAM

141 PARSEL GEMLİK 

A KÖYÜ KURUBAĞLAR 38.000,00 0 1710 4.100,00 Tarla 0 4.100,00 TAM TAM

710 PARSEL GEMLİK 

(ÖYÜ ZEYTİNBAĞLARI 29.000,00 101 4 1.889,90 Tarla 0 1.889,90 TAM TAM

J ADA 4 PARSEL GEMLİK 

IA KÖYÜ HAZNECİKLER 20.000,00 0 1975 2.300,00 Tarla 0 2.300,00 TAM TAM

975 PARSEL GEMLİK 

ÖYÜ GÜLFINDIKLAR MEVKİİ 19.000,00 0 506 4.375,00 Tarla 0 4.375,00 TAM TAM

EL GEMLİK 

E MH. KUMLU SK. GÜLER 35.000,00 553 142 32,00 İşyeri 9 32,00 TAM TAM

ER APT. NO:11 /A GEMLİK 
E MAH. YİĞİTSK. N011 220.000,00 816 257 427,00 Komple 0 427,00 TAM TAM

Bina
BA KÖYÜ SIRINCAK MEVKİİ 33.000,00 0 1961 4.125,00 Arsa 0 4.125,00 TAM TAM

KÖYÜ, KARAYOL ÇAYIRLARI 8.000,00 0 288 1.800,00 Tarla 0 1.800,00 TAM TAM

288 PARSEL GEMLİK 

(ÖYÜ, ÇERKEZ DERESİ, 426 13.000,00 0 426 3.075,00 Tarla 0 3.075,00 TAM TAM

3EMLİK 

BA KÖYÜ, BATAKLIDERE 20.000,00 0 617 10.350,00 Tarla 0 10.350,00 2/3

617 PARSEL GEMLİK 

KÖYÜ, KÖYİÇİ MEVKİİ, 152 79.000,00 152 1 384,00 Komple 0 384,00 TAM TAM

ARSEL GEMLİK Bina
(ÖYÜ, ÇUKURTARLA MEVKİİ, 22.000,00 0 684 3.350,00 Tarla 0 3.350,00 TAM TAM

SEL GEMLİK

HALKBANK GEMLİK ŞB. TEL: 02242807230 www.halkbank.com.tr

http://www.halkbank.com.tr
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Hastane randevuları artık 'cepten alınacak
Sağlık Bakanlığı, 
hastanelerden ran
devu alimini daha 
kolay ve hızlı hale 
getirmek için mobil 
uygulama başlattı. 
Hastane Randevu 
Merkezi Mobil 
Uygulaması (MHRS 
Mobil), mobil tele
fonlar ve tabletler 
için özel olarak 
tasarlandı.
Uygulama sayesinde 
vatandaş hastane 
randevularını artık 
cep telefonundan 
alabilecek.
Uygulamaya ile 
randevu almak 
ücretsiz.
Sağlık Bakanhğı'mn 
Sağlıkta Dönüşüm 
Projesi kapsamında, 
sağlık hizmetine 
daha kolay erişi

minin sağlanması ve 
hastanelerin daha 
etkin ve verimli 
hizmet sunabilmesi 
için ülke genelinde 
'Hastane Randevu 
Merkezi* projesi hay
ata geçirildi. 2009 
yılında başlatılan 
çalışmalar tamamla
narak 2011 yılında 
hizmet ülke geneline 
yaygınlaştırıldı. 
Bu çalışma 
sayesinde vatan
daşlar hastane ran
devularının telefon 
ve internetten ala
bilmeye başladı. 
Hastane randevusu 
alımında ALO 
182 ve internet 
üzerinden randevu 
alımma ek olarak 
Hastane Randevu 
Merkezi Mobil

Uygulaması (MHRS) 
başlatıldı. Mobil 
uygulaması, IOS ve 
Android işletim sis
temine sahip mobil 
cihazların uygulama 
marketlerinden 
indirilerek kullanıla
biliyor. Bakanlık çok 
yakında Blacberry 
işletim sistemine 
sahip mobil cihazlar 
da aynı kapsamda 

olması için çalış
malarını sürdürüyor. 
Vatandaşlar, 
MHRS Mobil 
uygulamasını kulla
narak, Sağlık 
Bakanhğı'na bağlı 
devlet hastaneleri, 
ağız ve diş sağlığı 
hastaneleri, ve 
merkezlerindeki 
I istedikleri hekim
den, istedikleri 

tarihe randevu ala
bilir, gidemeyecek
leri randevularını 
iptal edebilir ya da 
randevu bilgilerini 
kontrol edebiliyor. 
MHRS Mobil uygula
masının yanı sıra 
internet üzerinden 
www.hastanerande- 
vu.gov.tr adresi kul
lanılarak ya da ALO 
182 MHRS Çağrı 
Merkezi aranarak da 
randevu alınabilmek
te. Vatandaşlar, has
tane randevularına 
ilişkin soru ve 
sorunlar için 
mhrs@saglik.gov.tr 
adresini kullanarak 
yetkililere ulaşıla- 
biliyor.
Randevu alırken bil
inmesi gereken 
temel kurallar

-En erken 1 gün son
rası için randevu ala
bilirsiniz.
-Randevu aldığınız 
saatin en az 30 daki
ka öncesinde rande
vunuzu iptal edebilir 
ve dilerseniz başka 
tarihli randevu 
oluşturabilirsiniz.
-Bir sağlık 
kurumunun belli 
bir polikliniğinden, 
bir gün içinde en 
fazla 1 randevu ala
bilirsiniz.
-Bir günde bir sağlık 
kurumundan farklı 
poliklinikten alınmak 
kaydıyla en fazla 2 
randevu alabilirsiniz. 
-Telefonla kendinize 
ve yakınlarınıza her 
aramada toplamda 
en fazla 4 randevu 
alabilirsiniz

GEMLİK S.S. ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ 
VE KEFALET KOOPERATİFİ 

İLAN
Aşağıda dökümü yapılan gayrimenkullar kooperatifimiz tarafından 

15.04.2013 tarihinde kooperatif idari binasında pazarlık usulü ile satışı 
yapılacaktır.

Değerini bulmadığında satış yapıp yapmamak kooperatifimizin 
yetkisindedir.

İlgililere ilan olunur.

1- Bursa ili, Gemlik ilçesi Kayhan Mah. 267 ada, 10 parsel, 70,10 
m2 dubleks mesken (Satış Saati 10.oo)

2- Bursa ili, Gemlik ilçesi Osmaniye Mah. 83 ada, 36 parsel, 82,5 
m2 dükkan üstü 1. kat mesken (Satış Saati 10.30)

3- Bursa ili, Gemlik ilçesi Umurbey Mah. Arpalık mevkii 
H22A09CIC pafta, 196 ada, 5 parsel 332.72 m2 imarlı deniz görür arsa 
(Satış Saati : 11.00)

4- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Adliye Köyü, Yörükyatağı mevkii 3 
pafta, 622 parsel 6000 m2 zeytinlik (Satış Saati : 11.30)

GEMLİK ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ VE 
KEFALET KOOPERATİF YÖNETİM KURULU

Orhangazi Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

HÜSEYİN YILDIRIM

Osmangazi Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybet

tim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

LÜTFİ GÜVERCİN

ABONE OLDUNUZ MU?
tmlrlı lu tiıılı ilmi sınnıi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■
İHINI

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ÇIRAK ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ fA| E4A AA AO 
İstiklal Caddesi Bora Sokak |H|1 j |n Hh Ay 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 1 wı 1 *ıw ww

SATIUK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI 

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN

SATILIKTIR
Müracaat Tel: 

0 532 283 59 19

‘GemlikKörfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.hastanerande-vu.gov.tr
mailto:mhrs@saglik.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kart aidatı ve ılosw masrafını geri ahi
Başbakanlık iletişim 
Merkezi, mağdur 
banka müşterisine 
büyük kolaylık 
sağlıyor. Tek tıkla 
başvuru yapılıp, 
aidat geri alına 
biliyor 
Bankalar, yargı 
kararlarına rağmen 
kredi kartı aidatı, 
dosya masrafı gibi 
ücretleri tüketiciler
den almaya devam 
ediyor.
Tüketiciler ise 
tüketici mahkeme
sine veya hakem 
heyetlerine başvu
rarak, parasını geri 
alabiliyor.
Başbakanlık İletişim 
Merkezi (BİMER) de, 
hakkını arayan 
tüketicilere büyük

Dolar ve ainn fiyatları zirve napiı
Kıbrıs Rum 
Kesimi'ne yönelik 
endişelerle dolar 
içeride 1,82'ye yak
laşırken, altın iki 
haftanın zirvesine 
yükseldi..
Kıbrıs Rum 
Kesimi'ne yardım 
planı kapsamında 
mevduata 
getirilmesi 
planlanan 
vergi nedeniyle tüm 
küresel mali ortam
da güven zedelen
mesi yaşandı.
Riskten kaçışın art
masıyla kur ve faiz 
haftaya yükselişle 
başladı, altın da 
1600 doların üzerine 
çıktı.
Euro, Kıbrıs Rum 
Kesimi'ne yardım

kolaylık sağlıyor. 
Bankaların kart 
aidatı ve hesap 
kesim ücretleriyle 
ilgili kesintileri, 
BİMER üzerinden 
internetten yapılan 
başvurularla geri 
alınabiliyor.
BAŞVURU YETERLİ 
BİMER, başvuruyu 
alıyor ve tüketici 
hakem heyetine 
gönderiyor. Hakem 
heyeti de, ilgili 
bankaya gerekli 
yazıyı ulaştırıyor ve 

planının mevduat 
sahiplerinin 
vergilendirilmesi 
gibi başka ülkelerde 
de bankalardan para 
kaçışına yol açabile
cek kadar tehlikeli 
bulunan bir koşulu 
da içerdiğine 
ilişkin haberlerin 
ardından bugün 
düştü.
Euro dolar karşısın
da bugün Cuma 
günkü kapanış 
öncesine göre 
yüzde 1.3 düşüşle 
1,2901 seviyesinde 
işlem gördü.
Euro Bölgesi maliye 
bakanları 10 milyar 
Euro'luk yardım 
paketi karşılığında 
Kıbrıs Rum 
Kesimi'ndeki

banka, tüketicinin 
hesabına kesinti 
yapılan tutarı iade 
ediyor.
Tüketiciler, internet 
üzerinden tek tıkla 
haklarını 
arayabiliyor.
Yargıtay'ın emsal 
kararı ile tüketiciler, 
10 yıl geriye dönük 
olarak kart aidat 
ücretlerini geri ala
biliyor. Bu talebinizi 
de BİMER'den 
başvuru yaparken 
belirtebilirsiniz.

banka müşterilerinin 
mevduatlardan 
yüzde 9.9'a kadar 
ödeme yapmalarını 
istiyor. Kıbrıs parla
mentosunda 
bugün onaylanması 
halinde ilk defa 
tasarruf sahipleri 
Avrupa'dan yardım 
karşılığında yüküm
lülük altına 
girmiş olacaklar. 
Bu karar Cumartesi 
sabahı açıklandıktan 
sonra ülke 
genelinde nakit 
talebine neden 
olurken, Rum 
Kesimi'nin ortamı 
yumuşatmak 
adına bir son 
dakika planı 
üzerinde çalıştığı 
belirtildi.

Hiikiiıetten çalışanlara 5 müjde
Kamu personeline, 
belediye çalışanına, 
taşeron işçisine 
müjdeler içeren 
çalışma tamamlandı. 
Sözleşmeliler 
kadroya alınacak, 
memurlara bir 
derece ve disiplin 
affı gelecek, uzman 
olma süresi kısala
cak, taşeron firmada 
çalışanlar haklarına 
kavuşacak. 
Habere göre hazır
lanan tasarı ile getir
ilen düzenlemeler 
şöyle: 
1)TÜM 
SÖZLEŞMELİLER 
KADROYA 
Halen görev yapan 
tüm sözleşmeliler 
kadroya geçirilecek. 
Sözleşmeli person
elin kadroya geçir
ilmesi ile, 
Başbakanlık ve TRT 
gibi teşkilat 
kanununa dayalı 
sözleşmeli çalıştıran 
kurumlarda 
sözleşmeliler 
kadroya alınacak. 
Sözleşmeli personel 
uygulaması sona 
erecek. Mahalli
ıııaı cıcıuc Cjuıvv 
yapan tüm 
sözleşmeliler de 
kadroya geçirilecek. 
Ayrıca belediyelerde 
çalışan geçici işçi
lerin de kadroya 
geçirilmeşi gün
demde. KIT'lerde 
çalışan üniversite 
mezunü işçilerden 
isteyenler memur 
kadrosuna geçebile
cek. Özelleştirme 
mağduru olarak bili
nen 4/C'liler de 
kadroya geçirilecek. 
2)MEMURLARA BİR 
DERECE 
VERİLİYOR 
15 Ocak 2005'ten 
sonra göreve

başlayan memurlara 
bir derece verilecek. 
5289 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu 
Görevlilerine Bir 
Derece Verilmesi 
Hakkında Kanun ile, 
15 Ocak 2005 tari
hinde görevde bulu
nan memurlara bir 
derece verilmişti. 15 
Ocak 2005'ten sonra 
göreve başlayan 
memurlar ile bu tari
hten önce görevde 
bulunan memurlar 
arasında ortaya 
çıkan derece haksız 
lığı gideriliyor.
Getirilen düzenleme 
ile Devlet Memurları 
Kanunu'nda yer 
alan memurların 
göreve başlangıç 
derece ve 
kademelerine birer 
derece ilave edile
cek. Görevde 
bulunup da bir 
derece ilavesinden 
yararlanamayan 
memurlara bir 
derece verilmesi 
düzenlenerek, yıl
lardır kangren olan 
sorun çözüme 
kavuşacak.
3)DİSIPLİN 
CEZALARINA AF 
Memurlara disiplin 
affı geliyor. Yeni A 
getirilecek düzen
leme ile 14 Şubat 
2005 tarihinden 
itibaren işlenmiş 
fiillerden dolayı ve 

rilmiş disiplin 
cezaları affedilecek.
4) İKİ YILDA 
UZMANLIK 
Halen, Hazine, plan
lama ve Başbakanlık 
gibi kurumlara, 
uzman yardımcısı 
olarak atandıktan 
sonra 3 yıl sonunda 
hazırladığı tezlerde 
başarılan olanlar, 
yeterlik sınavına gir
erek uzman kadro
larına atanılabiliyor. 
Uzmanlığa atama 
süresi 2 yıla 
indiriliyor.
5) TAŞERON 
İŞÇİSİNE 
TAZMİNAT VE 
YILLIK İZİN 
Kıdem tazminatı ve 
yıllık izin konusunda 
şikayetleri' olan 
taşeron işçilerinin 
yüzü gülecek. Kamu 
kurum ve kuru
luşlarında alt işv
erenlerin yanında 
çalışan işçilerin 
kıdem tazminatları, 
kamu kurum ve 
kuruşlarında geçen 
hizmet süresi esas 
alınarak, son 
çalıştığı kurum ve 
kuruluş tarafından 
ödenecek. Aynı işy
erinde çalışmasına 
rağmen alt işvereni 
değişen taşeron 
işçileri bir yılını 
doldurmaları 
halinde yıllık izine 
hak kazanabilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM

HASTANELER

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

ı 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

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 Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64

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

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
İS-KUR 513 71 66

RELEDİYE

VAPUR-FERİROT
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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 813 1O 79MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ__

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YİL : 40 SAYI : 4526 

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)

HMMİ
VENÜS SİNEMASI
KELEBEĞİN 

RÜYASI: 11:30- 

14:00-17:00-20:00
ÇANAKKALE 

YOLUN SONU: 
11:30-14:00- 

16:15-18:30-20:45 
HÜKÜMET 

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

REZERVASYON 5133321
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İIRELLI d6 
KAMPANYA

ÖZKAYA
OTOMOTİVDE 

TÜM LASTİKLER
4AL3ÛDE
Hisar Mahallesi Körfez Baytaş 
Sitesi A Blok No : 2 GEMLİK

Tel = 0224514 40 44

KİRALIK İŞYEBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

KİRALIK İŞYEBİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

513 23 94

BİR NM YÇICĞİNİ ZİYNETE DÖnÜ^TÜRMGK İÇİN

Tavuk ve Köfte Evi
ARA SICAKLAR
KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.oo ₺
KALAMAR TAVA 10.00 ₺
MİDYE DOLMA 1,oo ₺
MİDYE TAVA 5.00 ₺
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata 3.00 ₺
TATLILAR
Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo ₺
İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 2.oo t
Ayran, Soda, Şalgam 1.50 ₺

Balık -
BALIK ÇEŞİTLERİ
HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 6.oo ₺ 
Kaygana, Karadeniz Usulü)
İSTAVRİT (Tava, Izgara) 7.oo₺
CURRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.OO ₺ 
CİNEKOP; TEKİR 12.50 ₺
IZGARA KÖFTE 8.00 ₺
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ 6.oo₺

Tel: 0224 514 71 72™
Mah.Amsal 5gk;. No: 3
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• PORTÖR MUAYENELERİ• İŞYERİ HEkİMLİĞ

1 V osgb • İŞGÜVEN.IĞI UZMANLIĞI • İŞE GİRİŞ RAPORU
• İLkYARPIM EĞİTİMİ! • AĞI R VE TERLİ RELİ İŞLER RAPORU
• RİSR ANALİZİ • PERİ YOPİk kONTROLLER

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA 
Tel O 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - O 532 265 67 58

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

/ı/f/Mrtançveij 
hayatınızdan daha 
vn^mlideğildır..r

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
20 Mart 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

hıa'tıMıılıı 
leatafflMı
Orhangazi’de meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi hayatını 
kay be derken, 1’i ağır 2 kişi 
ise yaralandı. Haberi 3’de

Ergenekon davasında Savcının mütalaasına Gemlik’ten tepki geldi

Celilı ‘Vatanseverlik ve 
kahramanlık cezalandırılıyor” 
Silivri’de görülen Ergene 
kon davasında, Cumhuri yet 
Savcısı’nın mütalaasında, 
Genel Kurmay Eski Baş kanı 
Orgeneral İlker Başbuğ, 
emekli generaller, siyasiler, 
gazeteci ler, bilim adamların 
dan oluşan 28 sanık hakkın
da, “Hükümeti cebir ve şid
det kullanarak ortadan kaldır 
maya veya görevini kısmen 
ya da tamamen yapmasını 
engellemeye teşebbüsken 
ağırlaştırılmış müebbet hap 
sini istemesini Gemlik’ten de 
tepki geldi. Haberi 2’de

Gemlik Belediyesi eski Fen işleri Müdürü Adnan 
Salim Güler, Balıkçı Barınağı’nda kamuyu zarara 

uğrattığı iddialarına cevap verdi:

“Zimmet olayıyla 
ilgim yol”

Gemlik Belediyesi Barınağı’nda 
eski Fen İşleri Müdü bugünkü Belediye 
rü Adnan Salim Başkanlığı tarafın- 
Güler, yaptığı yazılı dan yıktırılan bina 
açıklamada, yerel bir ile ilgili kendisinin 
gazetede hakkında zimmet olayıyla uza- 
yayınlanan haberin ktan ve yakından 
doğru olmadığını ve ilgisi bulunmadığını 
haber de Balıkçı söyledi. Sayfa 4’de

IsSağlifli 
letMÜ 
tMlamısı 
IMMIIİI
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
konulu toplan
tının ilgi görmesi 
üzerine İkincisini 
düzenliyor.
Haberi sayfa 4’de

MHP Cepheyi 
Genişletmek İstiyor

Dünkü gazetemizde Gemlik’in eski mer 
kez sağ partilerinin ilçe başkanlarının 
MHP’ye yerel seçimlerde destek sözü 
vardı.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, yerel 
seçim çalışmalarını bir süredir sürdürü 
yor.

Bunun için yapılan strateji sonucu 2009 
seçimlerinde AKP ve CHP’ye kayan mer 
kez sağ oylann kendi partisinde toplan
masına çalışıyor.

Durdu, eski ANAP ve DYP belediye 
başkan adayları ile ilçe Başkanları Faruk 
Güzel, Adnan Tekin Türkiye Partisi İlçe 
Başkanı Peyami Çağlar’ı ziyaret etti.4’de

doka itye£ini (üuıyıut&uuı
'fibirey 2,^/

7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar
Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler

Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

Ve Daha fazlası için;
2013-2014 «□ tortter/geml.kb.rey www.amnllkbireyxoın

» X 0 221 511)1515

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ergenekon davasında Savcının mütalaasına Gemlik’ten tepki geldi

Celik'llatanseyerlik«e 
kahramanlık ceaMın W

Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasında, 
İşçi Partisi İlçe Başkanı Muarrem Çelik, “Savcıların verdiği 

mütalaayı tanımıyor, tarihin çöplüğüne atıyoruz.” dedi

U.Ü. TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

18 Mart, insan gücünün ve imanının ileri 
teknolojiye galabe çaldığı gündür.

18 Mart, iki yüz elli bin türkün “Çanakkale 
Geçilemez” diye can verdiği gündür.

18 Mart, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe 
adını yazdırdığı gündür.

Bu büyük tarihi gün anısına Uludağ 
Üniversitesi Türk Müziği Korosu Asım 
Kocabıyık Kültür Merkezi’nde bir konser 
verdi.

Konser başlamadan önce saygı duruşu 
yapıldı. Hep birlikte İstiklal Marşımız 
söylendi.

Koordinatörlüğünü Dr. Egemen Dere’nin 
sunuculuğunu Seher Alp’in yaptığı konseri 
Şef Süveyda Merzifonlu yönetti.

Kanunda Tuncay Tuncay, kemanlarda 
Haşan Dağ ve Sercan Çavuşoğlu, viyolada 
Akın İnan, udda Şaduman Turan, neylerde 
M. Emin Özden ve Necati Pala, ritim sazlar
da Abdullah Veli Bay ve Murat Kirişçi’den 
oluşan saz heyeti, Uludağ Üniversitesi 
öğretim görevlileri personeli ve öğrenci
lerinden oluşan koro, konsere beste ve 
güftesi Abdülkadir Meragi’ye ait “Amed 
Nesim-i Subhuden” adlı rast makamındaki 
eseriyle başladı.

Sırası ile “Açılan bir gül gibi” “Efe”, 
“Kara gözlüm efkarlanma gül gayri” 
“Otomobil uçar gider”, bestesi ve güftesi 
Melahat Pars’a ait olan, sanatçıya sevdalı 
bir öğrencisine atfettiği eser olan “Ben 
gamlı hazar” Haşan Dağ’ın kemanla geçiş 
taksimini yaptığı “Ey Büt-ü Nev-eda”, “İkin
ci Bahar”, “Şu karşıki dağda”, “Elmalı kan
tosu”, “Akşam olur sabah olur yar 
gelmez”, “Gamzedeyim deva bulmam”, 
“Sorma ne haldeyim” “Havada bulut yok” 
adlı eserleri başarı ile seslendirdiler.

Solist Çiğdem Sevim, o güzel kadife sesi 
ile “Çanakkale içinde vurdular beni” adlı 
eseri içten duyarak seslendirdi. Büyük 
beğeni ile dinlendi. Çoğu dmfeyicinin, o 
günleri zihninde canlandırarak can veren 
şehitlerimiz nedeni ile hüzünlenip göz
lerinden yaşlar süzüldü.

18 Mart Çanakkale zaferi anısına ilçede 
bir çok etkinliklere katılmış olmanın 
yorgunluğundan veya meteorolojinin gece 
hava sıcaklığının sıfırın altında olacağını 
ilan etmesi sonucu üşütüp, hasta oluruz 
endişesi ile olsa gerek Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu konserinde olduğu gibi da 
vetli protokolden hiç kimsenin katılmadığı 
konser, Türk Sanat Müziğine gönül vermiş 
Gemlik halkı ile öğrencilerden büyük ilgi 
gördü. Konser “Memleketim” şarkısı ile 
son buldu.

Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Ilhan 
Turgut katılımcılara ve koroya teşekkür 
edip, kutladı. Çanakkale’de büyük oranda 
üniversite öğrencisinin şehit düştüğünü 
belirterek, kendilerine Allah’tan rahmet 
diledi. Şef Süveyda Merzifonlu’ya gecenin 
anısına teşekkür belgesini sundu.

Unutulması ki; sanatçı değer verildikçe 
ilgi ile izlendikçe ve de alkış aldıkça motive 
olur, başarılı olur.

Sanatçı kalpleri yumuşatan sevgi 
bağlarını pekiştiren barış elçisidir

Silivri’de görülen 
Ergenekon davasın 
da, Cumhuriyet 
Savcısı’nın müta
laasında, Genel 
Kurmay Eski 
Başkanı Orgeneral 
İlker Başbuğ, 
emekli generaller, 
siyasiler, gazeteci 
ler, bilim adamların 
dan oluşan 28 
sanık hakkında, 
“Hükümeti cebir ve 
şiddet kullanarak 
ortadan kaldırma 
ya veya görevini 
kısmen ya da tama
men yapmasını 
engellemeye teşeb
büs" ten ağır
laştırılmış müebbet 
hapsini istemesini 
Gemlik’ten de tepki 
geldi.
Dün, saat 13.oo’de 
Atatürk Anıtı 
önünde, ADD, İP, 
TGB üyeleri basın 
bildirisi okudular.

VATANSEVERLERE 
MÜEBBET...
Atatürk Anıtı 
önünde toplanan 
demokratik kitle 
örgütü temsilcileri- 
den ADD adına 
Yaşar Akyol’un 
konuşmasından 
sonra, İP adına 
ilçe Başkanı 
Muarrem Çelik 
konuştu. Çelik, 
şunları söyledi: 
“Sözde ergenekon 
savcıları, Türk mil
letinin vatansever
lerine müebbet 
hapis cezaları iste 
miş. Bu cezaların 
18 Mart Çanakkale 
Zaferinin yıldönü 
münde açıklanması 
manidardır.
Vatanseverlik ve 
milliyetçilik ceza
landırılmaktadır. 
Milletimiz yıllardır 
hayretle İzliyor.

6 yıldır Silivri zin
danlarında Türk 
milletinin kahra
manları köpeklere 
boğdurulmaya 
çalışılıyor.
6 yıldır Silivri’de bir 
tiyatro oynanıyor... 
Örgüt yok, silah 
yok, eylem yok, 
suç yok!
Ama Türkiye’nin 
terörle savaşmış, 
canını ortaya koy
muş kahraman, 
vatansever Türk 
askerlerine, aydın
larına, milletvekil
lerine, gazetecileri 
ne müebbet hapis 
cezaları var." 
Çelik, vatansever
lerin 6 yıldır Silivri 
de Tayyip Eroğan 
ın terörist başı ile 

rahatlıkla muhab
bet etmesi için tu 
tulduğunu, Apo ile 
Erdoğan’ın Türkiye 
yi ve Türk milletini 
rahatlıkla bölebilme 
si ve parçalayabil 
mesi için tutuldu 
ğunu iddia ederek, 
açıklamasına şöyle 
devam etti:
“Türk milletini ayak 
altına almaya çalı 
şanlar, Türk milleti 
nin ayakları altında 
kalacaktır.
Türk milleti vatana 
ihanete, bölünme 
ye, devletsiz ve mil- 
letsiz kalmaya izin 
vermeyecektir.
Yıllardır ‘hukuk 
çöker’ diyerek 
gaflet uykusunda 
yatan Atatürkçü,

milliyetçi partileri 
mizi ve yurttaşla 
rımızı uyarıyoruz. 
Silivri zindanları 
yıkılmadan, 
vatanımıza ve mil
letimize özgürlük 
ve huzur yoktur." 
MÜTALAAYI 
TARİHİN 
ÇÖPLÜĞÜNE 
ATIYORUZ 
Silivri’de yurtsever
lerin ABD operas 
yonu ile esir 
edildiğini ve 
mahkum edilmek 
istendiğini belirten 
Muarrem Çelik, 
“Savcıların verdiği 
mütalaayı tanımı 
yor,' tarihin çöplüğü 
ne atıyoruz." diye 
rek konuşmasını 
bitirdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


20 Mart 2013 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 3

lursa'la wtllııiıı İmi tat! ili i imli İhsanca
Orhangazi’de mey
dana gelen trafik 
kazasında 2 kişi 
hayatını kaybe 
derken, 1’1 ağır 2 
kişi ise yaralandı 
Araçta bulunan 
E.E.’nin doğum 
gününü kutlamak 
için araçla gez 
meye çıkan genç 
lerden 2’si feci şe 
kilde can verdi. 
Kaza, saat 02.00 
sıralarında 
Orhangazi-Yalova 
karayolu Süpür 
gelik mevkinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yalova’da 
üniversite öğren
cisi olan 4 genç, 
araçta bulunan 
E.E.’nin(26) doğum 
gününü kutladıktan 
sonra Yalova’dan 
Bursa’ya gitmek 
için yola çıktı. 
Yalova’daki bir 
balık restoranın 
sahibinin oğlu 
olduğu belirlenen 
B.Ö.(27) idaresin
deki 77 AZ 012 
plakalı çift kabin 
kamyonet 
Orhangazi yakın
larında önünde 
seyir halinde olan 
İ.K.(38) idaresinde
ki 16 V 5033 plakalı 
kamyonu geçmek 
isterken aşırı hız

Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Bursa’da özel bir 
firmaya ait tekstil 
fabrikasında gece 
bekçiliği yapan 57 
yaşındaki İ.B., 
hırsızlardan korun
mak için yanında 
bulundurduğu 
tüfeğini temizlerken 
kendini vurdu.
Sağ kasık bölgesin
den yaralanan 
İ.B.'nin sağlık duru
munun ciddiyetini 
koruduğu bildirildi.

Sabıkalı koç yaşlı kadmıyaraladı!
İnegöl’de, 18 Mart 
Şehitler Günü Anma 
ve Çanakka le 
Zaferi’nin 98. yılı 
kutlamalarından 
çıkan kadın bir ko 
çun boynuz darbe 
leri ile yaraladı. 
Koçun daha evvel 
de başkalarını

sebebiyle kamyona 
çarparak savruldu. 
Savrulmanın etkisi 
ile direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den B.O., aynı 
yönde giden 
H.Y.(48) idaresinde
ki 34 ZA 1574 
plakalı tırın dorse- 
sine de çarparak 
taklalar atmaya 
başladı. Yaklaşık 
100 metre savrulan 
araçtan dışarı fır
layan Sıla Daşde 
mir(22) ve Buse 
Karakurum(24) olay 
yerinde feci şekilde 
can verdi.
Kamyonetin 
sürücüsü B. Ö. ağır 
yaralanırken, 
doğum gününü 
kutladıkları 
arkadaşları E.E. ise 
kazayı hafif sıyrık
larla atlattı.
Kaza sonrasında 
olay yerine 
Orhangazi, Yalova

Olay, saat 01.30 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesi 
Panayır Mahallesi 
Selvili Caddesi 
üzerinde bulunan 
tekstil fabrikasında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, özel firmaya 
ait fabrikada gece 
bekçiliği yapan 57 
yaşındaki İ.B., ken
dini korumak 
amaçlı av tüfeğini 

süstüğü öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilçeye bağlı 
Ortaköy'de, 
Süleyman Ezim İlk 
ve Orta Okulu'n daki 
18 Mart Şehit ler 
Günü Anma ve 
Çanakkale Zaferi nin 
98'nci yılı kutla

ve Gemlik’ten 
ambulans sevk 
edildi. 112 Acil 
Servis ekipleri ilk 
olarak durumu ağır 
olan B.Ö. müdahale 
etti. Kalbi duran 
B.Ö., sağlık ekip
lerinin müdahalesi 
sonrasında yeniden 
hayata döndürüldü. 
Gemlik Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan B.Ö. ve 
E.E. tedavi altına 
alınırken B.Ö.’nün 
hayati tehlikesinin 
devam ettiği belir
tildi.
GENÇ KIZLARIN 
CESETLERİ 
TANINMAYACAK 
HALDEYDİ 
Polis ekipleri kaza 
sonrasında yolu 
trafiğe kapatırken, 
kamyonetten yola 
fırlayan genç 
kızların cesetleri 
ise tanınmayacak 
haldeydi. Olay 

yanında bulun
duruyordu. Nöbet 
kulübesinde otur
duğu esnada için
deki fişekleri çıkar
madan tüfeğini 
temizlemek isteyen 
İ.B., biranda tüfeğin 
ateş alması sonucu 
sağ bacağının ka 
sık bölümünden 
yaralandı. Kanlar 
içinde olduğu yere 
yığılan İ.B.'ye ilk 
müdahaleyi silah 

malarına katılan 75 
yaşındaki Safiye 
Yılmaz, program 
bitiminde evine 
gitti.
Yaşlı kadın, hava 
nın güneşli olması 
nı fırsat bilip evinin 
giriş kapısı önünde 
bir süre oturdu. 

yerine gelen 
Cumhuriyet 
Savcısı, savaş 
alanına dönen kaza 
bölgesinde 
inceleme yaptı. 
Cesetler üzerinde 
ilk incelemesini 
olay yerinde yapan 
Cumhuriyet 
Savcısı, cesetleri 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırdı. Cesetler 
burada yapılan ilk 
incelemenin ardın
dan kesin ölüm 
sebeplerinin 
tespiti için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
sevk edildi. 
Gençlerin çok 
süratli olduğunu 
belirten tır ve 
kamyon sürücüleri, 
İki kamyon arasın
dan geçmeye 
çalışırken çarpıp 
taklalar atmaya 
başladıklarını ve 
biranda kızların 
araçtan fırlayarak 
yola savrulduğunu 
söyledi. Hurdaya 
dönen aracın ve 
kamyonların yoldan 
kaldırılmasından 
sonra trafik nor
male dönerken, 
Orhangazi Cum 
huriyet Savcılığı 
kaza ile ilgili soruş
turmasını 
sürdürüyor.

sesine gelen fabri
ka çalışanları yaptı. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri, aşırı kan 
kaybeden l.B.'yi 
Bursa Devlet has
tanesine kaldırdı. 
Hastaneye kaldın 
lan İ.B.'nin sağlık 
durumu ciddiyetini 
koruduğu bildirilir 
ken, polis ekipleri 
olay ilgili soruştur
ma başlattı.

O sırada Mithat A, 
ahırından çıkardığı 
koyun sürüsünü 
otlatmaya götürdü 
ğü sırada, 
sürüden ayrılan bir 
koç, koşarak 
evinin önünde otu
ran yaşlı kadına 
tosladı

F mM ihsan BÖLÜKT lI ■ F İM posta@ihsanboluk.com.tr

Orkestra Prusart, Nevi York ve 
Pittsburg’a gidemiyor

Daha önce Bursa lobisinin yetersizliğin
den bahsetmiştik. Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçıların
dan Burç Balcı’nın da bam teline dokun
muşuz meğer. Balcı, kurduğu Orkestra 
Prusart için hazırladığı projeye destek 
bulamamaktan yakınıyor.

Balcı, şöyle yazmış;
“Yaklaşık bir yıldır üzerinde uğraştığım 

bir proje olan ‘Ata’ya Hediye - Atatürk’ün 
Sevdiği Şarkı ve Türkülerimiz’ adlı konser 
projesi, yol ve vize masrafları için 
Bursa’dan sponsor bulunamadığından 
New York ve Pittsburgh’a aldığı davetleri 
iptal edecek.

Geleneksel New York Türk Günü 
Yürüyüşü’nde, Bursa mehteran ve halk 
oyunları dışında hiçbir şeyle temsil 
edilmemiş bugüne dek. Bu ilk olacaktı. 
Üzücü...

Üstelik projenin içinde yer alan ulus
lararası ödül ve başarılara sahip 
sanatçıların hiçbiri bedel almazken, hatta 
ceplerinden katkı koyarken, tüm konakla
ma masrafları için bağlantılarımla ABD’den 
sponsor bulabilmişken, sadece 23 kişinin 
yol ve vize bedeli kendi şehrimizden bulu
namadığı için, Orkestra PrusArt bu gönül- 
iü girişimini şimdilik erteliyor.

Türkülerimiz kendi türkülerimiz..
Bestecimiz uluslararası ödüllere sahip.. 
Solistler uluslararası kariyere sahip.. 
Orkestra sanatçıları bu şehrin 

sanatçıları..
Hedef, bedel almadan Atatürk’ü, kendi 

kültürümüzü uluslararası sanatsal boyutta 
temsil etmek iken..

Acaba şehir, doğru şehir mi?
Bilmiyorum!’
Doğru soru!
Burç Balcı’nın sorusu, kanımca en doğru 

soru!
Ne yazık ki Bursa doğru şehir değil bu 

anlamda.. 2 milyon nüfuslu şehirde, 
kültürel ve sanatsal etkinlikleri izleyenleri 
tek tek, isim isim sayabilirim.

Evet, biraz abartıyorum ama en azından 
isim isim bilmesem de, Bursa Bölge 
Devlet Senfoni Orkestrası’nın konserlerine 
gelen yüzleri tanıyorum. Hepsi hepsi bir 
avuç insan..

Öte yandan, Burç Balcı’nın, Orkestra 
Prusart için Atatürk temalı proje hazırla
masının da stratejik hata olduğunu ifade 
etmeliyiz.

Karşı devrimcilerin yıpratmak, hatta 
hafızalardan tümüyle silmek için elinden 
geleni yaptığı Atatürk için konser projesi 
hazırlamak, sonra da bu projeye sponsor 
aramak boş bir çaba bu dönemde..

Burç Balcı ayrıca diyor ki;
“Ben Cuma’dan Salı’ya kadar Ankara’da 

Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun kapısını 
aşındırıyor olacağım. Ama pek ümidim yok 
açıkçası. Ya politik lobi gerekiyor ya da 
Atatürk adını sansürlemek..”

—DÖRT DÖRTLÜK—
Kültürel yoksunluk, toplumun kanseri 
Dinlemiyor kimse senfoni konseri 
Arabeskle yoğrulmuş bu halk 
Dinlerken mest olur Mustafa Keser’i
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Giine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası gösterilen ilgiden memnun...

MHP Cepheyi 
Genişletmek İstiyor

Osman Durdu daha sonra bu kişilerle 
birlikte, eski ANAP’lı olan Murat 
Başesgioğlu ve İl Başkanı’nın da katıldığı 
bir yemekte biraraya geldiler.

Faruk Güzel, 2002 yerel seçimlerinde 
DYP’nin belediye başkan adayıydı.

O seçimlerde, FP’den AKP’ye geçen 
Mehmet Turgut, ikinci kez başkan seçildi.

Adnan Tekin ise 2009 seçimlerinde 
ANAP’tan belediye başkan adayıydı.

Bu seçimler de eski ANAP’lı, yeni CHP’ 
li Fatih Mehmet Güler ipi göğüsledi.

Ardından yapılan milletvekili genel se 
çimlerinde AKP ikinci kez iktidara gelince, 
ne ANAP, ne DP ne de Türkiye Partisi var. 
Sizin anlayacağınız eski merkez siyasetçi
leri ortada kaldı.

MHP şimdi ortada kalan bu siyasileri 
saflannda toplamak istiyor.

CHP’nin Belediyede yaşanan olaylar 
nedeniyle kan kaybettiği bir dönemde, 
MHP erken davranıp, daha önceki seçim
lerde 10 bin olan oylarını yüksetmek pe 
şinde...

Anlaşılan o ki, bir zamanlar Gemlik siya 
setinde belli bir gücü olan Faruk Güzel, 
MHP’ye yeşil ışık yakmış...

“MHP’nin belediyeyi alma zamanı geldi’’ 
diyen Güzel, maddi ve manevi olarak MHP’ 
nin yanında olduğunu belirtiyor. Adnan 
Tekin’in ve Peyami Çağlar’ın tavırlarının ne 
olduğunu bilemiyorum.

Yalnız Adnan Tekin, Mehmet Turgutçu 
dur.

Eğer Mehmet Turgut AKP’den aday seçi 
lirse, o’nun yeri bence Turgut’un yanıdır 
diyorum.

Peyami Çağlar, MHP’den meclis liste
sine sokulabilir.

Belki Faruk Güzel de...
Bunlar daha sonra ele alınacak konular.
MHP’nin safları genişleme çabası bir itti

faktır.
Bunun zararı olmaz.
MHP’ye getirisi olur.
‘Erken yola çıkan menzile erken varır’ 

diye bir söz vardır.
MHP yola erken çıktı.
Menzile varacak mı onu 2014 yerel se 

çimlerinde göreceğiz.
AKP’nin iktidar partisi olması nedeniyle 

baştan bir avantajı var.
Belediyeyi hukuksuz olarak ele geçirme 

leri onlara artı puan mı getirecek, yoksa ge 
lişen süreçte yargıdan çıkacak kararlarla 
zarar mı getirecek göreceğiz.

AKP’de aday adaylığına ilgi çok.
Bu bir avantaj değil, geçtiğimiz seçim

lerde olduğu gibi dezavantaj olduğunu 
sanıyorum.

CHP’ye gelince..., 
önümüzdeki yerel seçimlerde CHP 

avantajlı değil.
Belediye olayları ve belediye yönetimi 

nin kaybetmeleri süreci ellerinden kaçırma 
tandır.

CHP’nin zorlukları var.
Gelecek süreçte bu aşabilecekler mi 

göreceğiz.
Gemlik yerel seçimlere odaklaştı.
Süreç ilerliyor...

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, İş 
Sağlığı ve 
Güvenliği konulu 
toplantının ilgi 
görmesi üzerine 
İkincisini düzenli 
yor.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
22 Mart 2013 Cuma 
günü saat 14.oo ile 
15.30 arasında 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu 
ve ISG 
Uygulamaları 
Bilgilendirme 
Toplantısının İkin
cisi yapılacağı 
duyuruldu.
ADA'M Teknik

Gemlik Belediyesi eski Fen İşleri Müdürü Adnan Salim Güler, 
Balıkçı Barınağı’nda kamuyu zarara uğrattığı iddialarına cevap verdi:

Zimmet olamla ilaim yok”
Gemlik Belediyesi 
eski Fen İşleri 
Müdürü Adnan 
Salim Güler, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
yerel bir gazetede 
hakkında yayınlanan 
haberin doğru 
olmadığını ve haber 
de Balıkçı 
Barınağı’nda 
bugünkü Belediye 
Başkanlığı tarafın
dan yıktırılan bina 
ile ilgili kendisinin 
zimmet olayıyla uza
ktan ve yakından 
ilgisi bulunmadığını 
söyledi.
Güler açıklamasın
da, söz konusu 
haberin adı açıklan
mayan belediye

6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu
ve (SGUygıiamaiaıı 
iiiBilenfflnne Toplanası - 2-
22J032013

Eğitim ve 
Danışmanlık şirketi 
kurucularından 
Mevhibe Mehtap 
Oğuz tarafından 
konu ile ilgili 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerine 
bilgi paylaşımı 

yetkilisine 
dayandırıldığını, bu 
nedenle muhatabın 
da Gemlik Belediye 
si’nde adını açıkla
madan basına bilgi 
veren kişi olduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi: 
“Başkontrolör 
Mehmet Kumru’nun 
denetim raporu, 
GÖREV başlıklı 
231. ci maddesinde 
belirtildiği üzere, 
24.9.2012 tarihinde 
düzenlenmiş olup, 
bir örneği Gemlik 
Belediyesi’ne aynı 
tarihte verilmiştir. 
Yani, 2013 yılı Ocak 
ayında Gemlik 
Belediyesi’ne gelmiş 

yapılacağı belir
tilirken, 
toplantıda katılım
cıların sorun ve 
sorularına cevaplar 
aranacak.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 

değildir. Tarafıma 
Başkan vekili imzası 
ile gönderilen yazı 
ise 15 Ocak 2013 
günü ve 38 sayılıdır. 
Buna göre şahsıma 
113 gün sonra 
anılan yazı gönderil 
miştir.
Aynca, haber kay
nağı ilgili, her nere
den aklına gelmişse 
169 gün sonra 
gazeteyi bu konuda 
bilgilendirmiştir. 
Diğer bir değişle, 5 
ay 19 gün sonra 
konuyu dillendirme 
cihetine gitmiştir. 
Burada durup acaba 
neden diye sormak 
gerekmez mi?
Belediye

Akıt, Oda olarak 
düzenledikleri 
eğitim toplan
tılarının büyük ilgi 
gördüğünü, iş 
Sağlığı ve 
Güvenliği konusun
da geçtiğimiz gün
lerde yapılan ilk 
toplantıya göste 
rilen büyük ilgi 
nedeniyle İkincisini 
düzenlediklerini 
söyledi. 
Açıklamada, kon
tenjan sınırlı 
olduğundan, katıl
mak isteyenlerin 
0224-5131023 
numaralı telefon
dan katılımlarını 
bildirmeleri istendi.

Başkanvekili’nin 
15 Ocak 2013 tarihli 
yazısına, 25 Ocak 
2013 tarihli yazımla 
cevap verdim. 
Sözü edilen 
105.776.39 lira kamu 
zararı ile sorumlu 
olmadığımı, 
hukuki ve kanuni 
delilleri ile açıkça 
belirtmiştim.” 
Adnan Salim Güler, 
haberi basına 
sızdıran kişinin 
kendilerine verdiği 
cevabı da vermesin 
de bir sakınca 
görmediğini belirte 
rek, “Söz edilen zim
met olayı ile uzaktan 
yakından hiçbir 
ilgim yok” dedi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik -YAYiNciLiK - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Neden Atatürkçü Düşünce? (1)
Son yıllarda 

Türkiye Cumhuri 
yeti'nin kurucusu 
büyük öndere öyle
sine büyük ihtiyaç 
duyuluyor ki anlatıl
ması olanaksız. 
Adını söylemekten 
kaçınanlar onun 
sunduğu olanaklar 
sayesinde ülke 
yönetimine sahip 
oldular. Hak, hukuk, 
laiklik, adalet, 
bağımsızlık ve ileri 
demokrasi laflarını 
ağızlarından 
düşürmediler; 
ancak ne gerçek 
demokrasi ne laiklik 
ne de bağımsızlık 
sosyal yaşama ege
men olabildi.

Atatürkçü 
düşüncenin özünde 
öncelikle özgürlük 
vardır. "Özgürlük ve 
bağımsızlık benim 
karakterimdir. Ben 
ulusumun ve bütün 

atalarımın en değer
li mirası olan 
bağımsızlık aşkı ile 
yaratılmış bir 
adamım." diyen 
Atatürk'ün bu güzel 
sözü sadece duvar
larda asılı kalmıştır. 
Ne yazık ki özgür
lük diye diye, ceza
evleri masum 
insanlarla doldurul
muştur.

Hukuk, guguk diye 
ses verir olmuştur.

Türkiye dışa 
bağımlı bir ülke 
konumuna getiril 
miş; enerjiden tarı
ma, hayvancılıktan 
milli savunmaya, 
ekonomiden 
sanayiye kadar pek 
çok alanda dışa 
bağımlı hale 
gelmeyi hüner 
saymışız.

Tarım toplumu 
olan ülkemiz ot ve 
samanı ithal eder 

duruma getiril 
miştir.

Memleketin gerçek 
efendisi köylü acı
nacak duruma 
düşürülmüştür.

Atatürk'e göre 
devrim:

"Türk Ulusunun 
son yıllarda geri 
bırakılmış olan 
kurumlan yıkarak 
yerlerine, ulusun en 
yüksek uygarlık 
gereklerine göre 
ilerlemesini 
sağlayan yeni 
kurumlan koymuş 
olmaktır." 
Günümüzde ne 
acıdır ki pek çok 
çağdaş kurum 
örümcek kafalı 
adamlara yüksek 
maaşlarla sığınacak 
bir liman olmuştur. 
Bu kurumlar bilim
sellikten uzak çalış
malarıyla ortaçağa 
doğru yol almak

tadır.
İlericilik, çağa 

ayak uydurmak 
artık eskimiş bir 
sözdür. Rahîe-i 
tedrisat milli 
eğitime egemen 
kılınmaya çalışıl
maktadır.

Dil bilmeyen 
muhteremler elçi ve 
ateşe olarak atan
mış ülkenin saygın
lığı ayaklar altına 
alınmıştır.

"Cumhuriyet, 
ahlâk erdemlerine 
dayanan bir yöne
tim biçimidir. 
Cumhuriyet 
erdemdir. Sultanlık, 
korku ve korkut
maya dayalı bir 
yönetimdir. 
Cumhuriyet yöneti
mi erdemli ve 
namuslu insanlar 
yetiştirir." 
Günümüzde yetişen 
insan tipine bakar 
mısınız?

Dürüstlük hak 
getire, bir an önce 
zengin olma, 
dünyalığı yapma en 
büyük amaç değil 
mi? " Devlet malı 
deniz...

Sözü birçok 
muhterem için 
önemli bir ilke değil

mi?
Ülkede her gün 

yeni bir yolsuzluk, 
adaletsizlik yaşan
mıyor mu?

Devlet olanaklarıy
la yeni zenginler 
yaratmıyor muyuz? 
Toplumun üzerinde 
bir kara bulut gibi 
gezen baskının 
olmadığını söyleye
bilir miyiz?

Türkiye 
Cumhuriyeti 
sözünü son dönem
lerde hiç duyuyor 
musunuz?

Ulusal bayram
larımızın kutlanması 
bile neredeyse 
yasayla ortadan 
kaldırılacak.

Eğitim alanında 
Atatürk ne 
düşünüyor?

"Eğitim işlerinde 
kesinlikle utku 
kazanmış olmak 
gerektir. Bir ulusun 
gerçek kurtuluşu 
ancak bu yolda 
olur. Bu utkunun 
sağlanması için 
hepimizin tek bir 
can, tek bir düşün 
olarak temelli bir 
izlence üzerinde 
çalışması gerekir. 
Bence bu 
izlencenin iki temel 

noktası vardır: 1) 
Toplumsal 
yaşamımızın gerek
lerine uyması, 2) 
Çağın gereklerine 
uygun gelmesi." 
Son dönemde 
uygulanan eğitim 
programlarını 
düşünün! Hele hele 
4+4+4 eğitim siste
mi evlere şenlik. 
Çağın gerek
lerinden uzak, bil
imselliğe sırtını 
dönmüş, doğmalara 
kucak açan bir 
durumu arz etmiyor 
mu? Teokratik bir 
düzenin kapıları, 
açılacak imam 
okullarıyla aralan
mıyor mu?

Çağdaşlık nasıl 
yakalanacak, nasıl 
kalkınıp gelişe
ceğiz?

Deneyden, 
araştırmadan, 
sorgulamadan uzak 
eğitim programları 
düşünen, yaratan 
insan değil, sadece 
molla yetiştirir. 
Ülkemizin mollalara 
değil, bilim 
adamlarına ihtiyacı 
var; çünkü ülkede 
yeterince mollamız, 
ulemamız var.

Devamı yarın
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Verimli çalışma 
VMitemlerioi öğrendiler

Şükrü Şenol 
Ortaokulu 8. sınıf 
öğrencileri SBS’na 
gireceği için verim
li çalışma yöntem
lerini öğreniyor. 
Gemlik RAM

Rehberlik öğret
meni Ruken Polat, 
tarafından "Verimli 
Çalışma Yöntem 
leri" konulu bil
gilendirme sunumu 
yapıldı.

18 Mart Şehitleri 
Anma Günü 
nedeniyle 
Karacaali’de bulu
nan hanımlar, 
Çanakkale’ye gezi 
düzenlediler. 
Göksal Noca 
başkanlığındaki 45 

kişilik gurup, hem 
Çanakkale’yi 
gezdiler, hem de 
şehitlerimize 250 
hatim duası 
armağan ettiler. 
Göksal Noca, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada,

geleneksel hale 
getirdikleri gezi
lerin dokuzun- 
cusunu düzenledik
lerini belirterek, 
Türkiye’nin 
değişik yerlerine 
geziler düzenledik
lerini ve gezilerde 

her fırsatta 
Gemlik zeytinini 
anlattıklarını 
söyledi.
Noca, 6-7 Nisan 
tarihinde 
Safranbolu-Amasra 
gezisi düzenledik
lerini bildirdi.

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

GON İÇİNDE TESLİIV6 EDİLİR

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
___________Tel : <o.22<) 513 96 83 Fax : 5*13 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 
GAYBİMENKUL SATIŞ İLANI

MUHAMMEN KULLANIM BAĞ, ARSA

1KULÜN ADRESİ BEDEL TL ADA PARSEL ALANI (ma) NİTELİĞİ BÖL NO YÜZÖLÇÜMÜ PAYI HİSSE

A/IH. HAL BOYU SK. NO.3/2 62.000,00 148 45 86,00 Mesken 2 86,00 TAM TAM

BURSA

lÖYÜ İÇERİ BAĞLAR MEVKİİ 60.000,00 128 26 15.206,32 Tarla 0 15.206,32 TAM TAM
.6 PARSEL GEMLİK/BURSA

A KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ 11.000,00 0 2214 38,00 ARAZİ 0 38,00 TAM TAM

SEL GEMLİK/BURSA

MH. ORHANGAZİ CD. 1. 20.000,00 148 11 17,60 Arsa 11 17,60 TAM TAM

. NO:17/A GEMLİK /BURSA

A KÖYÜ HAZNECİKLER 9.000,00 0 1124 2.100,00 Tarla 0 2.100,00 TAM TAM

24 PARSEL GEMLİK/BURSA

ÖYÜ KARAÇALI ÇUKURLAR 45.000,00 107 30 17.576,41 Tarla 0 17.576,41 TAM TAM

I7 ADA 30 PARSEL GEMLİK

ÖYÜ SITMA PINARI MEVKİ 25.000,00 123 33 8.500,00 Tarla 0 8.500,00 TAM TAM

3 PARSEL GEMLİK

A KÖYÜ HAZNECİKDERESİ 7.000,00 0 1133 1.347,00 Tarla 0 1.347,00 TAM TAM

33 PARSEL GEMLİK

A KÖYÜ KURUBAĞLAR 17.500,00 0 1698 1.400,00 Tarla 0 1.400,00 TAM TAM

98 PARSEL GEMLİK

A KÖYÜ KURUBAĞLAR 7.000,00 0 1695 545,00 Tarla 0 545,00 TAM TAM

95 PARSEL GEMLİK

: MH. MALTEPE SK. 19.000,00 9 69 20,00 Mesken 6 20,00 4/42
GEMLİK

EVKİ KATIRLI KÖYÜ 13 10.000,00 140 13 1.508,46 Tarla 0 1.508,46 TAM TAM

EMLİK

YET MH. NOVADARİ CD. 100.000,00 835 13 115,00 Mesken 5 115,00 TAM TAM

r. A BL. KAT: 1 D: 5 GEMLİK

3A KÖYÜ ÇATALHÖYÜK 50.000,0020513 2441 20.513,00 Tarla 0 20.513,00 TAM TAM

141 PARSEL GEMLİK

A KÖYÜ KURUBAĞLAR 38.000,00 0 1710 4.100,00 Tarla 0 4.100,00 TAM TAM

F10 PARSEL GEMLİK

(ÖYÜ ZEYTİNBAĞLARI 29.000,00 101 4 1.889,90 Tarla 0 1.889,90 TAM TAM

) ADA 4 PARSEL GEMLİK
IA KÖYÜ HAZNECİKLER 20.000,00 0 1975 2.300,00 Tarla 0 2.300,00 TAM TAM

)75 PARSEL GEMLİK
ÖYÜ GÜLFINDIKLAR MEVKİİ 19.000,00 0 506 4.375,00 Tarla 0 4.375,00 TAM TAM

EL GEMLİK
: MH. KUMLU SK. GÜLER 35.000,00 553 142 32,00 İşyeri 9 32,00 TAM TAM

ER APT. NO:11 /A GEMLİK
EMAH. YİĞİT SK. N011 220.000,00 816 257 427,00 Komple 0 427,00 TAM TAM

Bina
3A KÖYÜ SIRINCAK MEVKİİ 33.000,00 0 1961 4.125,00 Arsa 0 4.125,00 TAM TAM

KÖYÜ, KARAYOL ÇAYIRLARI 8.000,00 0 288 1.800,00 Tarla 0 1.800,00 TAM TAM

388 PARSEL GEMLİK
(ÖYÜ, ÇERKEZ DERESİ, 426 13.000,00 0 426 3.075,00 Tarla 0 3.075,00 TAM TAM

3EMLİK
BA KÖYÜ, BATAKLIDERE 20.000,00 0 617 10.350,00 Tarla 0 10.350,00 2/3

517 PARSEL GEMLİK
KÖYÜ, KÖYİÇİ MEVKİİ, 152 79.000,00 152 1 384,00 Komple 0 384,00 TAM TAM

ARSEL GEMLİK Bina
(ÖYÜ, ÇUKURTARLA MEVKİİ, 22.000,00 0 684 3.350,00 Tarla 0 3.350,00 TAM TAM

SEL GEMLİK

HALKBANK GEMLİK ŞB. TEL: 02242807230 www.halkbank.com.tr

http://www.halkbank.com.tr
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"CanalıKale Yolun Sonu” Venüs’te gösterimıle
Yönetmenliğini 
Kemal Uzun ve 
Serdar Akar’ın yap
tığı “Çanakkale 
Yolun Sonu” adlı 
film Gemlik Venüs 
Sineması’nda gös
terime başladı. 
15 Mart 2013 tari
hinde 25 ülkede gös
terime giren 
“Çanakkale Yolun 
Sonu” adlı dram ve 
savaş filmi Venüs 
Sineması’nda saat 
11.30-14.00-16.15- 
18.30 ve 20.45 saat
lerinde Gemlikli 
sinema severler için 
gösterime giriyor. 
Senaryosunu Alphan 
Dikmen ve Başak 
Angigün’ün pay
laştığı filmin yapım
cılığını ise Tolga 
Aydın yaparken, 
Gürkan Uygun, 
Berrak Tüzünataç, 
Umut Kurt

Şülrii Şenol Ortaolıulu: 2
İmanı Hatip Ortaokulu: 1
Şükrü Şenol 
Ortaokulu küçük 
erkekler futbol 
takımı, Gemlik 
Imam-Hatip 
Ortaokulu'nu Gemlik 
Suni Çim Saha'da 
yapılan karşılaşma
da 2-1 yendi.
Şükrü Şenol 
Ortaokulu Küçük

Fikret Yıldırım Urağ 
ve Stephen Chance 
başrolleri paylaşıyor. 
Filmin özeti ise 
şöyle : “25 Nisan 
1915... OsmanlI 
İmparatorluğumun 
direniş kapısı olan 
Çanakkale, gemi 
yoluyla geçilememiş 
ve işgalciler, çaresiz 
bir manevrayla 
Gelibolu kıyılarına 
çıkartma yapmaya 
başlamışlardır. İşgal 
kuvvetlerinin belki 
de en büyük direnişi 
gördükleri koy, o 
andan sonra mağlup 
bir ordunun adıyla 
anılacaktır; Anzak 
Koyu. Hilal-i Ahmer 
cemiyetindekiler ve 
Muhsin’le 
Hasan’ında içinde 
bulunduğu destek 
birliği beş günlük 
yolculuğun sonun
da, 25 Mayıs 1915’te

Erkekler Futbol 
Takımından Emre 
Taşkın ve Sezer 
Kiracı'nın attığı 
goller rakip kalenin 
fileleriyle buluşunca, 
karşılaşma 2-1 
sonuçlandı.
Okul Müdürü Memet 
Yavuz, öğrencileri 
mizi ve Beden

olduğu gerçeğiyle 
yüzleşir. Daha ilk 
gün, bir Anzak 
askeriyle siper 
içerisinde burun

cepheye ulaşırlar. 
Haşan, siperlere 
indiği anda, savaşın 
hayal ettiğinden 
daha acımasız

Eğitimi öğretmenle 
rimiz Deniz Korkmaz 
ve Erkan Hozanlı'yı 
tebrik ederek, 
başarılarının 
devamını diledi.
Şükrü Şenol 
Ortaokulu küçük 
erkekler futbol 
takımı 
1-Agah TUNA

buruna gelir ve 
abisinin son anda 
yardımına koşmasıy
la kıl payı hayatta 
kalır.
Birkaç gün sonra 
Muhsin bir Anzak 
keskin nişancıyı 
vurup, daha önce 
Balkan savaşında da 
komutasında yer 
aldığı Yüzbaşı 
İbrahim Adil tarafın
dan keskin 
nişancılık görevine 
getirilir. Muhsin’inse 
İbrahim Adil’den tek 
bir isteği vardır. 
Kardeşi Hasan’ı geri 
hizmete çektirmek... 
O andan sonra 
Muhsin, bir diğer 
keskin nişancı 
Şerefle birlikte yük
sek rütbeli düşman 
askerlerini avlaya
cak, kardeşi 
Hasan’sa ikmal 
çadırlarından cep 

10-Oğuzhan TÜYLÜ 
11-Atilla ŞEN AY 
12-Akın AYTAŞ

2-Emre TAŞKIN
3-0sman BİLGİN
4-Ömer AKINLAR
5-Mustafa SOYDAN

6-Yılmaz BİNGÖL 
7-Sezer KİRACI 
8-Talip TAMİR 
9-Ceyhun SAVCI

heye tüfek ve mermi 
sandıklan taşıyacak
tır. Muhsin’in 
nişancılık ve sızma 
konusundaki hüneri, 
düşman hattında 
kısa sürede efsane 
olmasına yol açar. 
Bu durum karşısında 
Anzak askerlerin bile 
içten içe nefret ettik
leri Ingiliz Binbaşı 
Steward, karşı atağa 
geçmek ve kendi 
canını korumak 
amacıyla ordunun 
en iyi nişancısı olan, 
onbaşı VVilliam 
Eagle’ı Anzak koyu
na getirtir. Eagle’ın 
tek bir görevi vardır. 
Mümkün olduğunca 
çok subay öldürmek 
ve bütün koya nam 
salan Muhsin’in 
dikkatini çekip bu 
hünerli Türk 
nişancının hayatına 
son vermek...

‘Gemlik Körfez9

KİRALIK DAİRE
KÖRFEZ SİTESİNDE 

KİRALIK DAİRE
TEL: 0 532 583 53 78

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tam Günde” yeni düzenleme
Başbakan Erdoğan 
yaptığı açıklamada 
doktorların yeni 
düzenlemeden nasıl 
faydalanabilecek
lerini belirtti.
Başbakan Erdoğan, 
yapacakları yasal 
bir düzenlemeyle 
üniversite 
hocalarının mesai 
bitiminde makul bir 
bedelle vatan
daşlara hizmet vere
bileceğini söyledi. 
AK Parti Genel 
Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
yapacakları yasal 
bir düzenlemeyle 
üniversite 
hocalarının mesai 
bitiminde makul bir 
bedelle vatan
daşlara hizmet vere

Ete zam »olda
Et Üreticileri Birliği 
Başkanı Mustafa 
Bılıkçı,kırmızı et 
ürünlerinde yüzde 
10 ile 20 arasında 
bir fiyat artışı 
gözlemlenebileceği
ni söyledi. Et üreti
cileri birliği sektör 
deki son geliş me 
leri değerlen dirmek 
üzere toplandı. 
Gündemde karma 
etin sınırlandırıl
masını öngören 
Türk Gıda Kodeksi 
Et ve Et Ürünleri 
Tebliği vardı. 
Et Üreticileri Birliği 
Başkanı Mustafa 
Bılıkçı, 5 Mart'ta 
başlayan uygula
mayı destekledik

bileceğini açıkladı. 
Erdoğan, vatan
daşların öğretim 
üyelerine muayene 
olmaları durumun
da, Sağlık 
Uygulama 
Tebliği'ndeki bedel 
kadar bir ücret 
ödeyeceklerini 
belirterek, "örneğin, 
üniversitede 
muayene fiyatı, 55 

lerini söyledi. 
Ancak Bılıkçı, 
piyasada dengeler 
oluşuncaya kadar 
fiyat artışlarının 
görülebileceğine 
dikkat çekti. Bılıkçı, 
‘Ürünün kalitesinin 
ve standartlarının 
biraz daha artırıl
masından dolayı 
belki ileride fiyatlara 
bir yansıma ola
cağını düşünü 
yoruz. Yüzde 10-20 
oranında. Biz üreti
ciler olarak kesinlik
le fiyatları artırmak 
istemiyoruz.
Piyasanın şartlarına 
göre fiyatlar denge
lenecektir diye 
düşünüyoruz ’dedi. 

lira. Mesai sonrası 
öğretim üyesine 
muayene olan 
vatandaşımız, 
üniversite hesabına 
55 lira ödeyecek. 
Bu ücretin bir 
kısmı hastayı tedavi 
eden öğretim 
üyesinin, bir kısmı 
da kurumun hesabı
na aktarılacak" 
dedi.

EN ÇOK ZAM 
TAVUK ETİNE 
Bılıkçı tavuk eti 
ürünlerinde fiyat 
artışı daha fazla ola
cağını kaydetti. 
Bılıkçı, ‘Eskiden 
tavuk ürünlerine 
MDM /mekanik don
muş kıyma katılıyor
du. Tavuk kıyması 
artık konmayacak. 
Yasaklandı. Dolayı 
sıyla tavuk etinin 
daha kaliteli yerin 
den but, göğüs gibi 
yerlerinden salam 
sucuk sosis yapıla
bilecek. Bu nedenle 
de tavuk eti fiyat
larında ciddi bir 
artış olacağını 
düşünüyoruz’ dedi

2000 yılından sonra 
emekli oldukları için 
intibaktan yararlana
mayan 2 milyon 200 
bin emekli mahkem
eye gitmeye hazır
lanıyor. Hükümete 
bir rapor yazılıyor.
2000 öncesinde 
emekli olanların 
yararlandığı intibak 
farklarından yarar
lanamayan yeni 
emekliler, mahkem
eye gitmeye hazır
lanıyor. 2000-2007 
arasında emekli 
olanların kayıplarıy
la ilgili hükümete 
rapor sunacak olan 
emekliler, talep
lerinin kabul 
edilmemesi halinde 
mahkemeye gide
cek.
Yılbaşında maaşlara 
yansıtılan intibakta 
en yüksek artış 455 
lira oldu. İntibakla 
yaklaşık 1 milyon 
emekli 100 lira 
üzerinde fark aldı. 
100-150 lira artıştan 
484 bin 769 kişi 
faydalandı.
279 bin 623 emekli 
150-200 lira, 197 bin 
498’i 200-250 lira, 9 
bin 613’ü de 250 lira 
ve üzerinde artıştan 
yararlandı.
2000’den önce 
emekli olup, 2013’te 
emekli aylığı alan 2 
milyon 731 bin 311 
kişi intibak 
kapsamına alındı. 
Bu kişilerden 
1 milyon 738 bin 
708’i intibak zammı 
aldı. Malullük aylığı 
alan 30 bin 520 
kişinin dosyası da 
incelendi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cpm

Bu kişilerden 9 bin 
600’ü intibak zam
mından yararlandı. 5 
bin günün altında 
prim yatıran ve 
düşük maaş alan 
emekliler tarih 
aralığını yakala
malarına rağmen 
intibak alamadı. 
İntibak alamayan ve 
beklediklerinden 
düşük alanlar, 
AİHM’e başvurdu.

2.2 milyon 
kişilik fark 
2000 öncesi emekli 
olanların yarar
landığı intibaktan 
yeni emekliler de 
yararlanmak için 
harekete geçti. 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
(TÜED), 2000 ile 
2007 arasında emek
li olan SSK’lıların 
hak kayıpları için 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile 
görüşecek.
Emeklilerin kayı
plarıyla ilgili raporla

ma ve hesap çalış
ması devam eden 
TÜED, hazırlayacağı 
raporu Çelik’e 
kabul ettirirse, 
2000-2007 arasında 
emekli olan 2.2 mil 
yon kişi daha fark 
alacak. 2000-2007 
arası intibak 
talebinin kabul 
edilmemesi halinde 
2.2 milyonu aşkın 
emekli adına dava 
açılacak.

Bağ-Kuriuya 
intibak yok...

İntibak hesapla
maları sırasında fark 
alan Bağ-Kur’lulara 
yeni bir intibak 
zammı yapılması ise 
gündemde değil.
Yanlış ödeme 
dolayısıyla fark alan 
Bağ-Kur’lular ile 
memurlar, bir
birinden çok farklı 
kademe ve kıdem 
kriterlerine sahip 
oldukları için, yeni 
intibak zammı talep
leri içinde yer 
almayacak.

GEREKLİ TELEF ONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. »13 29 54
Emniyet Müd. »13 10 28
__________ ULAŞIM___________
Pagasus Atanla Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
KanberogioEaada, 614 46 49
Anıtur 614 47 71
KonilKoç 612 0163

HASTANELER

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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 Tos. 513 23 94

H$İWİİ

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4527

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 617 34 00
Sahil Dev. Hest. 513 23 29
Mer.6sO.OcsQı 513 10 68

I Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67

H Güven Taksi 513 32 40
L Gemlik Taksi 513 23 24

Manastır Taksi 517 33 94

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

DAĞITICILAR

_________ OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Bay» Petrol au 01 oa

VENÜS SİNEMASI
KELEBEĞİN 

RÜYASI : 11:30- 
14:00-17:00-20:00 

ÇANAKKALE 
YOLUN SONU: 

11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:45 

HÜKÜMET 
KADIN : 12:00- 

14:15-16:15- 
18:15-20:15

REZERVASYON 51333 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cpm


20 Mart 2013 Çarşamba mTITTTTlöTT’TI Sayfa 10

KAMPANYA
OZKAYA 
OTOMOTİVDE 

TÜM LASTİKLER

4 AL 3 ÖDE
Hisar Mahallesi Körfez Baytaş
Sitesi A Blok No : 2 GEMLİK

Tel: O 224 514 40 44

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

KİRALIK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

513 23 94

BfR hKM Vei*ieĞH Z(YN£T€ DÖNKTÜim İÇİN

6.oo ₺

7.00 ₺

CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.00 ₺

3.oo ₺

tlamidlye Mah.-ltosal Sok. Ho:5

Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo ₺ 
İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu,
Ayran, Soda, Şalgam

2.oo ₺
1.50 ₺

lO.oo ₺
1.oo ₺
5.oo t

12.50 ₺
B.oo ₺
6.oo ₺

KALAMAR TAVA
MİDYE DOLMA
MİDYE TAVA
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata
TATLILAR

Balık - Tavuk ve Köfte Evi
ARA SICAKLARÖNCE BALIK ÇEŞİTLERİ

SAĞLIK! HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama,
_ Kaygana, Karadeniz Usulü)
W* İSTAVRİT (Tava, Izgara]

CİNEKOP; TEKİR 
IZGARA KÖFTE 
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ

KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.oo ₺



• PERİYODİK KONTROLLER• RİSKANALİZİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

Münsel^ensoyt
• İŞYERİ HEKİM.IĞI • PORTÖR MJAYENELERİ 

f osgö • İŞGÜVENLİĞIUZMANLIĞI • İŞE GİRİŞ RAPORU
“ • İLK YARDIM EĞlTlrtl • AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERRAPORU

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hifbir kazanç ve iş J

hayatınızdan daha .

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Mart 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com

Miş 
■ıttilrti
Bursa’da gaz tabancasıyla bir 
paket sigara gasp ettiği iddi
asıyla tutuklanan sanık, 3 yıl 
20 gün hapis cezasına çarp
tırıldı. Haberi sayfa 3’de

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan 
Büyükşehir Yasası’nda yapılan değişikliği eleştirdi

Seriaslan, “Köylü milletin 
elemlisi değil, kölesi oldu’’
Cumhuriyet Halk Parti 
si İlçe Başkanı M eh 
met Sertaslan, “Bu ta 
san ile Bursa ilimizde 
680 köyümüz, köy 
tüzel kişiliğini kaybe
diyor. Kapatma işlemi 
yapılırken, köylerde 
vatandaştan miza ben 
senin tüzel kişiliğini 
kapatıyorum, sen bu 
duruma ne diyorsun 
gibi danışılmadı, 
sorulmadı.” dedi. 4’de

50 Kr

Bursa Büyükşehir Belediyesi İle Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği arasında imzalanan ‘Büyükşehir 
İtfaiye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Protokolü’, 
olası afetlerle mücadelede güçbirliği oluşturarak 
daha etkin hizmet vermeyi hedefliyor. Haberi 2’de

Maliye 
borçluların 

nesine ıliistii 
Maliye e-posta, 
SMS ve mektup 
yoluyla mükellef 
lerin peşinde. 
Maliye, MTV için 
SMS’li uyarı yapı 
yor. 6.5 milyon mü 
kellef takipte Ma 
liye Bakanlığı, 
MTV ödemeyen 
yaklaşık 5 milyon 
kişiyi son olarak 
SMS’le uyaracak, 
daha sonra e-ha 
ciz işlemine geçe
cek. Sayfa 9’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bu cami Gemlik’e çok 
yakışacak mı!

Dünkü Gemlik Körfez Gazetesi dışında 
ki yerel gazetelerin manşeti, yıkılan bele 
diye yerine yapılacak cami ile ilgiliydi.

Biliyorsunuz, Gemlik Belediyesi’nin 60 
dönümlük arsalarının Çimtaş ve Borusan 
gurubuna satışı öncesi bazı pazarlıkların 
yapıldığı sonradan ortaya çıktı.

Neydi bu pazarlıklar:
Borusan grubu Gemlik’e bir okul, mer

hum Asım Kocabıyık ise Merkez camiini 
yapacaktı.

Cami ve okul yapımının duyurulmasın
dan sonra arsa satışının gerçekleştiği 
ortaya çıktı. Haberi sayfa 4’de

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler 
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

^Jsi: 022* 51* 1515

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kampüs aydınlatması 
yeterli değil

Geçtiğimiz Ekim ayında yapılan 
Gemlik Üniversitesi Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği olağan genel kurul 
toplantısında kendisine konuşması 
için söz verilen Hukuk Fakültesi son 
sınıf öğrencisi ve öğrenci temsilcisi 
Selim Pıçakcı yaşadıkları olumsuzluk
ları, özellikle Yerleşke’nin aydınlatma 
donanımının yeterli olmayışını, öğren
cilerin bu nedenle şehirle irtibatlarının 
kısıtlı olduğunu, karanlığın 
ürtücülüğünden korkulduğunu dile 
getirmiş, Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Sayın Kamil Dilek’ten dernek yöneti
minden bu konunun hallini dilemişti.
Aradan altı ay geçti.
Aydınlatma sorununa el atan yok, şu 

ana kadar.
18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri 

olarak Uludağ Üniversitesi Türk Müziği 
Konseri için Pazartesi gecesi gittiğimiz 
konserde gördüm ki; Yerleşke giriş 
kapısından kampüsün sonuna kadar 
gerek kara, gerekse deniz tarafı 
emniyetsiz.

Koruyucu hiçbir önlem yok.
Yerleşke hemen aydınlatılmalı, gözle 

görülür kılınmalıdır.
MOBESE kameraları ile denetim altı

na alınmalıdır.
Artık Büyükşehir Belediyesi mi, 

Gemlik Belediyesi mi, Uludağ Üniver
sitesi mi, hep birlikte mi bu noksanı 
giderirler.

Konu gerçekten önemli.
Yurtlar Bölgesi Sunğipek’ten kalan 

elektrik tesisatı ile sık sık arızalanıyor
du.

Eksik olmasın belediyemiz konuya el 
attı.

Bir kısım kabloları yeniledi.
Yurtlar sonrası, kampüs hududuna 

kadar olan sahada aydınlatılmalıdır.
Bekleyelim Gemlik’in ikinci bir Asım 

Kocabıyık babası yok yapsın.
Üzücü bir olay yaşanmasın. 
Üzülmeyelim.

Metlere karsı gücbirliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi İle Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği arasında imza
lanan ‘Büyükşehir İtfaiye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Protokolü’, olası afetlerle 
mücadelede güçbirliği oluşturarak daha etkin hizmet vermeyi hedefliyor
BURSA - Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
arasında afet ve acil 
durumlarda birlikte 
hareket etmek 
amacıyla işbirliği 
protokolü imzalandı. 
‘İl Özel İdareleri ve 
Belediye Hizmetle 
rine Katılım 
Yönetmeliği’ kapsa 
mında düzenlenen 
‘Büyükşehir İtfaiye 
Hizmetlerine 
Gönüllü Katılım 
Protokolü’, Büyük 
şehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Baş 
kanlığı ile Gemlik 
Yaşam Atölyesi 
Derneği yönetici 
leri tarafından 
imzalandı. 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dan c oaşran'ı Oî nan 
Doğan, protokole 
göre Gemlik’te mey
dana gelebilecek 
yangın, su baskın
ları ve diğer afet 
olaylarında gerektiği 
takdirde Gemlik 
İtfaiye Grubu’nun 
çalışmalarına 
Gemlik Yaşam

Dörtyol Köpriisii'ne san imini

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilçemizin 
Dörtyol Kavşağı’na 
yaptırılan Yaya Üst 
Geçidinin son 
düzenlemeleri 
yapılıyor.
Yaya üst geçit pro
jesinde bulunan 
gemi yelkenini 
andıran iki adet 
aksesuarın montajı 
çalışmaları müteah
hit firma tarafından 
iki gündür devam 
ediyor.
Dörtyol yeni yaya 
üst geçidinin 
yapımının tamam
lanması ile 
Borusan tarafından 
Dörtyol kavşağına 
yaptırılan demir 
köprü sökülmüş, 
Belediye Sosyal

Atölyesi Derneği’nin 
de destek vereceğini 
kaydetti.
Doğan, olası sıkıntı 
larda yapılacak 
çalışmalara değine 
rek, “Bu hizmetlerin 
daha etkin yapıla
bilmesi için itfaiye 
Dairesi Başkanlığı, 
imkanları ölçüsünde 
her türlü araç, 
gereç, bot, malzeme, 
ekipman, iletişim ve 
mekan desteği 
sağlayacaktır.
Ayrıca ortak tat
bikatlar yapılacak ve 
İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı’nca 13

Yaşam Merkezi 
karşısına 
bırakılmıştı.
Yeni köprünün 
yayalar tarafından 
kullanılması sü 
rerken, köprünün 
aksesuarı olan ve 

dernek üyesine 
gönüllü itfaiyecilik 
eğitimi verilecektir” 
diye konuştu.
Resmi ve gönüllü 
kurum ve kuruluş 
ların destekleriyle 
olası afet ve acil 
durumlarda 
koordineli çalışarak 
halka daha hızlı ve 
etkin hizmet verile
ceğini de vurgu
layan Doğan, birçok 
sivil toplum kuru
luşuyla Büyükşehir 
İtfaiye Hizmetlerine 
Gönüllü Katılım 
Protokolü yapılarak 
güç birliği oluşturul

görüntü amaçlı 
bölümünün monta
jının bitirilmesinden 
sonra köprü yapımı 
tamamlanmış ola
cak. Bugün Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye meclisinde ____  

duğunu söyledi.
Doğan, İtfaiye Daire 
Başkanlığı ile ortak 
çalışmalar yapmak 
isteyen sivil toplum 
kuruluşlarına da 
destek verileceğine 
dikkati çekti.
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
Başkanı Adem 
Murat Yılmam ise 
“Gemlik’te deprem 
ve yangın riskinin 
yoğun olduğunu 
biliyoruz. Bu yüzden 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanh 
ğı’ndan destek talep 
ettik. Dernek olarak 
ilk etapta 13 üyemiz 
79 saatlik gönüllü 
itfaiyecilik eğitimi 
alacak. Sertifikamızı 
ve gönüllü itfaiyeci 
kimliğimizi aldıktan 
sonra da Gemlik’te 
yaşanabilecek yan 
gın ve doğal afet 
olaylannda yapıla
cak çalışmalara 
gönüllü olarak des 
tek verip hem birey
sel hem de sivil top 
lum kuruluşu olarak 
sorumluluğumuzu 
yerine getirmeyi 
hedefliyoruz" dedi.

CHP’nin verdiği 
önerge ile Dörtyol 
Kavşyağına 
bat çık ya da 
transit geçit yapıl
ması konusunun 
ele alınacağı öğre
nildi
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MHMimHMM İhsanca
| Bursa’da gaz 
I tabancasıyla bir 
I paket sigara gasp 
I ettiği iddiasıyla 
I tutuklanan sanık, 3 
I yıl 20 gün hapis 
I cezasına çarptırıldı. 
I Sanığa verilen 11 
| yıllık cezada, 
I sigaranın bedeli 
I olan 9 lira 75 
I kuruşun avukat 
I tarafından öden- 
I mesi üzerine 
| indirim yapıldı.
I Bursa 2. Ağır Ceza 
I Mahkemesi’nde 
I “yağma” suçundan 

15 yıla kadar hapsi 
istenen M.T., ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı. Geçen ay, gaz 
tabancasıyla girdiği 
marketten bir paket 
sigara gasp etmek
le suçlanan sanık 
M.T., hakkındaki 
iddiaları yalanladı. 
Olay günü alkollü 
olduğunu ifade 
eden tutuklu sanık 
M.T., “Markete 
alışveriş için 
girdim. Aldığım bir 
paket sigaranın

50 yıllık evli çift birlikte ölüme aitti
Bursa’da, 50 yıllık 
evli bir çift karbon- 
monoksit gazından 
zehirlenerek ha 
yatını kaybetti 
Edinilen bilgiye gö 
re, merkez Yıldırım 
ilçesi Değirmenönü 
Mahallesi’nde 
ikamet eden

yalanılasın ihbar ettiği şüpheliden tabanca çıktı
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, *155 
Polis İmdat Hattı'na 
yapılan 'şişle tehdit 
ederek gasp yapıy
or* ihbarı üzerine 
harekete geçen 
ekipler, üzerinde 
tabanca çıkan bir

Sigarasını Söndürmeyince Otomobili Yandı
Bursa’da sigara 
yüzünden bir oto
mobil yandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez
Nilüfer ilçesi 
Hasanağa 
Mahallesi’nde mey

parasını da 
kasiyere ödedim. 
Suçsuzum. Ben 
kimseyi gasp 
etmedim” dedi. 
Duruşmaya müşte
ki olarak katılan 
mağdure Ç.A., 
olayın yaşandığı 
markette kasiyer 
olarak görev yap
tığını ifade ederek, 
“Sanık, içeriden 
ceviz ve portakal 
aldı. Kendisinden 
tutarını istedim. 
Cebinden bozuk 
para çıkardı ancak 
para yetmedi. 
Aniden silah çekip 
kasadaki parayı 
vermemi istedi. 
Para olmadığını 
söyledim. ‘Bura 
daki sigarayı alıyo
rum’ dedi ve paketi 
alıp gitti. Ondan 
şikayetçiyim” dedi. 
Diğer müşteki F. G.

ise, “Elindeki 
malzemelerle 
kasaya geldiğinde 
ben de kasiyerin 
yanındaydım.
Birden silah çıkar 

Cevdet Büyük (76) 
ve Hacer Büyük 
(71), sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlen
di. Çiftin yan odada 
oturan gelini Hatice 
Büyük ve torunu 
Sezer Büyük yaşlı 
çifti kahvaltıya

kişiyi gözaltına 
aldı.
Çırpan Mahalle 
si'nde bir kişinin 
'şiş çekerek zorla 
sigara ve para iste
diği' yönündeki 
ihbar üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet

dana geldi. E.K, 74 
AB 932 plakalı oto
mobiliyle seyir 
halindeyken araç bir 
anda yanmaya 
başladı. Sürücü ve 
çevredeki vatan
daşlar aracı

dı. Benim de 
kasanın yanına 
geçmemi istedi. 
Kasada para az 
olunca sigara pake
tini alarak bir tak
siye binip gitti. Biz 
ondan şikayetçi 
olunca yakaladılar” 
diye konuştu. 
SİGARANIN 
BEDELİNİ AVUKATI 
ÖDEDİ 
Mahkeme heyeti, 
tutuklu sanık 
M.T.’ye olayın 
ardından gasp 
ettiği iddia edilen 
sigaranın bedelini 
ödeyip ödemediğini 
sordu. Sanık da 
tutuklandığı için 
parayı yatıra
madığını, cezaevin
den geldiği için de 
üzerinde o kadar 
para olmadığını 
söyledi. Bunun üze 
rine sanığın avukatı 
İrfan Tuncel, sigara 
tutarı olan 9 lira 75 
kuruşu duruşmaya 
müşteki olarak 
katılan kasiyere 
ödeyerek 

çağırmak için 
odaya girdiklerinde 
ikisini de baygın 
halde buldu.
Gelinin haber ver
mesi üzerine olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri 
Büyük çiftinin hay
atını kaybettiğini

Müdürlüğü ekipleri, 
durumu şüpheli 
görülen Hamza 
S.'yi durdurdu.
Şüphelinin yapılan 
üst aramasında bir 
adet 7.65 milimetre 
çapında tabanca, 
bu silaha ait şarjör 
ve 5 adet fişek ele 

söndürmek için 
büyük çaba sarf etti. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri yangını 
büyümeden 
söndürdü.
Yangının 

müvekkilini ağır bir 
cezadan kurtardı. 
Kasiyer Ç.A. kendi
sine uzatılan 10 
liraya 25 kuruş 
para üstü verdi. 
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan 
mahkeme, sanık 
M.T.’yi yağma 
suçundan önce 11 
yıl hapis cezasına 
çarptırdı. Ardından 
sigara bedelinin 
ödenmiş olması, 
meblağın düşük 
oluşu ve sanığın 
duruşmadaki iyi 
hali ile etkin piş
manlığı da göz 
önünde bulun
durarak cezasını 
3 yıl 20 güne 
indirdi. Sanık 
kararla birlikte 
tahliye edildi. 
Yargıtay, yerel 
mahkemenin bu 
kararını onarsa 1 
aydır tutuklu olan 
sanık cezasının 
geri kalanını yat
mak için yeniden 
tutuklanacak.

belirledi. Yaşlı çiftin 
yakınları fenalık 
geçirdi.
Büyük çiftinin 

oğullarının şehir 
dışında çalıştığı 
öğrenilirken, jan
darma olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

geçirildi. Emniyete 
götürülen şüpheli 
Hamza S. hakkında, 
'6136 Sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar 
ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanun'a 
muhalefet' iddiasıy
la işlem yapıldı 

söndürülmeden 
aracın küllüğüne 
konulan sigara 
izmatinden 
çıktığı sanılırken, 
polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

I 11111İFv
.. ? ’ İhsan BÖLÜK

F-'MIİ posta@ihsanboluk.com.tr
Büyük Marmara Depremi 

sonrasını görmek isteyen var mı? 
İnanılmaz bir deneyim yaşad.ım. Bir vesi

leyle İstanbul Yenikapı Metro Inşaatı’nday- 
dım. İstanbul gibi tarihi binlerce yıl önce
sine giden bir kentte metro inşa etmenin 
zorluğunu bilmemek olanaksız. Çünkü bu 
kentte nereyi kazsanız tarih çıkar. O 
nedenle Yenikapı civarındaki kazılar 
başlarken( arkeolojik kazı planı da 
yapılmış. Öyle bir tarih çıkmış ki kazılarda, 
aklınız şaşar. Bundan 8500 yıl öncesinde 
yaşayan insanların birebir ayak izleri var. 
4-5. yüzyıllara ait yüküyle birlikte sulara 
gömülmüş onlarca gemi batığı.. Yüklerinin 
ne olduğu bile belli. Theodosius 
Limam’ndaki yerleşime ait ağaç örgülerle 
kurulmuş barakalardan kalıntılar, mezarlar 
var. Yüzlerce, binlerce yıl önce kullanılmış 
el. aletleri dikkat çekiyor.

İstanbul Üniversitesi öğretim 
görevlilerinin, adeta MR’ını çektiği binlerce 
yıllık ahşap gemi parçalarının incelendiği 
laboratuvarda 1500 yıllık bir gemi çapasına 
dokunmak heyecan vericiydi. Bilmiyorum 
sizin için bir şey ifade ediyor mu ama bun
lar dünya tarih mirasına çok önemli katkı..

..ve İstanbul Yenikapı arkeolojik kazılarıy
la ilgili, biri İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 
diğeri İstanbul Üniversitesi’nden iki 
görevlinin sunumunu izlerken binlerce yıl
lık zaman tünelinde gittim geldim.

Gemi batıklarının bulunduğu yerde deniz 
zemininin fotoğrafı, insanoğlunun 21. 
yüzyılda bile atalarından farklı olmadığını 
gösteriyor. Müze görevlisinin söylediği 
ilginçti.
“Bugün bir liman kentinde denizin 

dibinde günümüze ait pet şişeler başta 
olmak üzere her şeyi bulabilirsiniz. 
Geçmişte de o dönemde kullanılan 
eşyalardan örnekler var.”

Anlıyoruz ki, insanoğlu doğaya karşı her 
daim hoyrat davranmış. Ancak doğa da 
intikamını almış hep.

Kazılarda ortaya çıkan o gemiler, yüküyle 
neden batmış peki? Ya şiddetli bir lodos 
ya deprem sonrası tsunami.. Bilim 
adamları bu konuda kesin hükme vara
mamışlar.

Ancak yeryüzü şekillerinin depremlerle 
değiştiğini biliyoruz. Marmara Denizi’nin 
binlerce yıl önce bir göl olduğunu da..

..ve günümüzde yeniden “Büyük 
Marmara Depremi”ni bekliyoruz. Yakın 
diyor bilim adamları.. Buna karşın 
“Depremlerin değil, yapıların 
öldürdüğünü” bile bile dayanıklı yapılar 
yapmaya yeterince özen göstermiyoruz. 
Çürük beton sığınaklarımızda pamuk 
ipliğine bağlı hayatlarımızı kadere teslim 
etmiş ölümü bekliyoruz.

İstanbul’da o arkeolojik kalıntıları 
incelerken sadece geriye değil, ileriye de 
gittim. Baktım ki ne göreyim!

Bir arkeolojik kazı alanında, demir örgülü 
beton blokların arasında yüzlerce, binlerce 
insan iskeleti! Geleceğin arkeologlan, bun
ların neden öldüğünü anlamakta zorlan
mayacak! Ancak antropologlar, bu döne
min insanını çözmek için kafayı yiyecek!

—DÖRT DÖRTLÜK—
Yuh olsun, dolduramadılar içini kesenin 
Kendinden başka düşündüğü 
yok kimsenin
Çıplak geldik, çıplak gideceğiz 
Hepimizin pozisyonu cenin

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan Büyükşehir Yasası’nda yapılan değişikliği eleştirdi

SeriaslaB.liiyliiıııilletinetenılisiıleflillıölesiolılo"
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Bu cami Gemlik'e çok
yakışacak mı!

Belediye Meclisi’nden kaçırılarak 
gerçekleşen satışın hukuksuz olduğu 
iddia ediliyor.

Artık parsel diye satılan arsaların 
toplam yüzölçümü 60 dönüm.

5 parselden oluşan bu arsaların en 
büyüğü 19 dönüm dolayında.

MHP, bu satışın iptali için Bölge İdare 
Mahkemesi’ne gitti.

Bursa Basın Savcılığı ise satışla ilgili 
Belediye yöneticilerine soruşturma 
başlattı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 
ise savcılığa satış ile ilgili olarak suç 
duyurusunda bulundu.

Sizin anlayacağınız.
Okul ve cami karşılığı satılan arsalar 

yargıda...
Eğer, Bursa İdare Mahkemesi satışı 

iptal ederse ne olacak?
Belediye kasasına giren 25 milyon lira 

harcandı.
Ayrıca, satılan arsaların uygulama 

planları yok.
Bu bölgede 18 uygulaması yapılma 

dığı için Borusan ve Çimtaş’ın satın 
aldıkları arsalara inşaat yapmaları da 
imkansız.

Satın alınan arasların tapusu neye 
göre verildiği de bir muamma...

CAMİ PROJESİ VE MAKETİ..
Bu gelişmeler sürerken, Merkez Camii 

yerine Asım Kocabıyık’ın yapacağı cami 
proje çalışmaları başlatıldı.

Bu arada Asım Kocabıyık hayata veda 
etti.

Varisleri bu projeyi sürdürecek mi 
bilmiyor.

Biliniyorsa da biz bilmiyoruz.
Kulağımıza gelen duyumlara göre, 

Kocabıyık ailesi Gemlik’e modern bir 
cami yaptırmak istiyorlarmış.

Ancak belediyeden dün yapılan açık
lamada, karşımıza bir OsmanlI mimarisi 
olan cami projesi sunuldu.

Bu proje meclis üyelerine bile tanıtıl
madan, kamuoyuyla paylaşıldı.

Yani yine emrivaki yapıldı.
Projeyi kim çizdi, kim böyle bir proje 

yapılmasını önerdi?
Alternatif projeler var mı?
Belli değil.
Anlaşılan o ki, AKP zihniyeti, cami 

yapımında bile OsmanlI hayranlığını sür 
dürüyor.

Oysa, Mimar Sinan ve diğer OsmanlI 
camilerini yapan mimarlar gününün en 
güzel eserlerini çizdiler.

O’nun için günümüzde de yaşıyorlar.
Şimdi Osmanh mimarisini taklit etme 

nin yeri var mı?
Neden bu konuda bir yarışma açılma 

dı.
Neden günümüzün modern mimari 

tarzını yansıtacak bir proje kabul edilme
di?

“Bu cami Gemlik’e çok yakışacak” 
' diye haber yapmak, kamüoyu oluştur

maktır.
Gemlik, belediyedeki birkaç yönetici

den ibaret değildir.
Bunu anlamadılar, anlayamayacaklar.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Yönetim Kurulu ve 
Belediye Meclis 
üyeleri, köyleri gezi
lerini sürdürüyor. 
Sertaslan,Narh ve 
Karacaali Köylerine 
giderek, köylülerin- 
sıkıntılarını dinledi. 
Sertaslan, vatandaş 
ların sorunlarıyla 
sadece seçim döne
minde değil her 
zaman ilgilendik
lerinin, ziyaretleri bu 
anlayış çerçeve 
sinde gerçekleş 
tirdiklerini bildirdi. 
Sertaslan, 
"Siyasetçiler sadece 
seçim döneminde 
gelirler diye bir 
anlayış var. Kendi 
partimiz adına şunu 
söyleyebilirim 
sadece seçim döne
mi değil her zaman 
vatandaşlarımızı 
ziyaret ediyoruz, 
sıkıntılarını, sorun
larını dinliyo ruz. 
CHP olarak vatan
daşlarımızla bir ara 
ya gefmeye devam 
edeceğiz. Amacımız, 
insanımızla diyalo 
ğumuzu kesmeden 
sürdürmek ve sorun 
larına elimizden 
geldiğince çözüm 
yolları aramaktır. 
Vatandaşlanmıza 
yapılan haksızlıklar 
hakkında bilgilen 
dirme yapmaktır.

Gemlik Belediye 
si'nin Proje Sahipli 
ğinde, ilçe Tarım 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan ve 
Gemlik, Kurşunlu ve 
Narh Su Ürünleri 
Kooperatiflerinin 
desteklediği, "Deni 
zin Altında Hayat, 
Denizin Üstünde 
Turizm Canlanacak" 
projesi imzalanarak 
BEBKA'ya sunuldu. 
Denizin içinde 
yapay resifler ve 
anti trol blokları 
konularak Gemlik 
körfezindeki balık 
neslinin korunup, 
kaçak balıkçılığın 
önlenerek, balık tu 
rizmini canlandır
mayı hedefleyen pro 
je onayın ardından 
yaşama geçecek. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Sizlerinde bildiği 
gibi köylerimize 
daha önce de 2B 
yasası ve Çiftçilerin 
kredi borçlarının 
ertelenmesi hakkın
da bilgilendirme 
toplantıları yapmaya 
geldik. 2012 yılı 
hasadında, çiftçimiz, 
bir çok üründe zarar 
etti, her geçen yıl 
mahsullerdeki ver
imin düşmesinden 
tedirgin olduğunuzu 
biliyoruz. Yaşanan 
bu durumdan dolayı, 
icra ve hapis cezala 
rıyla karşı karşıya 
geldiğinizi ve gerekli 
mercilerin bu konu
da yetersiz kaldığını 
gözlemliyoruz. 
Köylü vatandaşımız 
zaten zar zor geçini 
yor. Ekonomik 
olarak köyde yaşa 
yıp zor durumda 
yaşayan vatandaşta 
rımızın kendilerine 
gönderilen "beş bin 
ile kırk bin"TL olan 
bu meblağları, 
maddi yatsızlıklar- 
dan dola yı ödeye
meyeceklerini, üreti
cilikten tüketici liğe

Yılmaz, deniz can
lılarının korunması, 
çoğaltılması, kaçak 
avcılığın önüne 
geçilmesi ve iç tu 
rizme yönelik olta 
balıkçılığının yaygın
laşmasını amaçla 
yan projenin 1 mil 
yon 250 bin liralık 
bir proje olduğunu 
söyledi. Proje kap
samında, Gemlik, 
Kurşunlu ve Narh 
köylerine ahşap 
görünümlü 20 metre 

geçtiklerini ve çiftçi
lik yapamadıklarını 
üzülerek görüyoruz. 
Köylü milletin efen 
diliğinden çıkarılıp, 
köle durumuna 
getirilmiştir.” dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Yasası’nda yapılan 
değişikliklere de 
değinen Mehmet 
Sertaslan, konuş
masını şöyle 
sürdürdü: 
“Tasarının yasallaş
ması ile birlikte artık 
hiçbir şeyin eskisi 
gibi olmayacak. Tü 
zel kişilikleri kaldın 
lan köyler, atadan 
dededen, babadan 
kalma, taşınır ve 
taşınmaz mallarını 
yani ne var ne yoksa 
her şeyini devrede
cek. Mâhâ'ıie öfarâk 
bağlanacaktan Hç*> 
belediyesine bu 
kanunun yayınlan 
dığı tarihten itibaren 
bir ay içinde biİdinle 
cek ve süreç sonun
da ellerindeki her 
şeyi kaybedecekler.” 
Köylerin mahalleye 
çevrilmesine tepki 
gösteren Sertaslan, 

uzunluğunda, 5 
metre genişliğinde 
iskeleler de yapıla
cağını ifade eden 
Refik Yılmaz, projeyi 
hazırlayan İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin ve teknik 
ekibe teşekkür etti. 
Böyle bir projeyi 
yaşama geçirecek 
olmanın mutlu
luğunu yaşadıklarını 
vurgulayan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 

mahalle muhtarıyla, 
köy muhtarlığı aynı 
değildir. Köy muhtar 
larının yetkileri fark
lıdır. Köy muhtarlan 
nın, bütçesi, alıp 
satma yetkisi vardır. 
Senin tüzel kişiliğin 
yoksa, yani muhtar
lık, köy muhtarh ğın, 
ihtiyar meclisin 
yoksa, hakkın da 
olamaz. Bu kanunla 
Köy muhtarlığı ve 
köy ihtiyar meclisi 
hiç bir şey yapamaz 
hale getiriliyor. 
Bu tasan ile Bursa 
ilimizde 680 köyü 
müz, köy tüzel kişi 
ligini kaybediyor. 
Kapatma işlemi 
yapılırken, köylerde 
vatandaşlanmıza 
ben senin tüzel kişili 
ğini kapatıyorum, 
sen bu duruma ne 
diyorsun gibi dam 
şılmadı, sorulmadı. 
Demokrasi ve Hukuk 
düzeninin var oldu 
ğu söylenen bu 
süreçte vatandaş 
lanmızın "hak ve 
özgürlükleri"gasp 
edilmektedir.
ökemiz adına çok 

ı. dikeli bir süreçten 
geçme kteyiz. Yapılan 
bu harçlıklara 
karşı el C" yerip, 
silkinip, ke>. ’*-.'»ze 
gelip, mücadeic^ , 
etmeli ve hesap sor
malıyız.” 

proje tutarı olan 1 
milyon 250 bin lira 
nın BEBKA tarafın
dan hibe kredi 
olarak kullandırıla
cağını açıkladı. 
Projenin onaylan
masının ardından 
çalışmaları başlatıp, 
kısa sürede yaşama 
geçireceklerini anla
tan Refik Yılmaz, 
Gemlik'te turizme 
yönelik yatırım ve 
hizmetlerin artarak 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Proje yaşa
ma geçtiğinde 
Denizin Altında 
Hayat, üstünde de 
Turizm canlanacak. 
Hazırlattığımız proje 
şimdiden hayırlı 
uğurlu olsun" diye 
konuştu.
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AYRINTI

Dünden devam 
"Siyasal, askerî 

zaferler ne denli 
büyük olursa 
olsunlar, iktisat 
zaferleriyle taçlan
mazlarsa elde 
edilen zaferler 
kalıcı olamaz, kısa 
sürede söner 
giderler."

Ne pahasına olur
sa olsun ikti
sadımızın, iktisat 
egemenliğimizin 
sağlanması ve 
sağlamlaştırılması 
gerekmektedir." 
diyen Atatürk'ün 
bu düşüncesine ne 
kadar bağlı kaldık 
acaba!

Özelleştirme adıy
la Cumhuriyetin 
kuramlarını birile 
rine değerinin çok 
altında vermedik 
mi? Bunca değerli

Neden Atatürkçü Düşünce? (2)
kurumu satmamıza 
karşın neden mil
yarlarca dolar iç ve 
dış borç batağına 
gömüldük?

Ülke ekonomisi 
dışardan bulunan 
sıcak parayla nefes 
alıp yaşamını 
sürdürmüyor mu? 
İthalatımız, ihra
catımızın iki katına 
ulaşmadı mı?

Ülke olarak ne 
kadar üretiyor ne 
kadar tüketiyoruz? 
Sadece tüketen bir 
üike konumunda 
değil miyiz?

Biz ne acıdır ki 
dışa bağımlı bir 
ülkeyiz. Bu durum 
da Atatürkçü 
düşünceye taban 
tabana zıt bir 
durumdur.

Atatürkçü 
düşüncede barış

Erhan İZGİ

kavramı geniş yer 
tutar. "Yurtta barış, 
dünyada barış." 
temel ilkedir. 
Günümüzde 
komşularımızın hiç 
biriyle aramız iyi 
değil. Sürekli bir 
sürtüşme içindeyiz. 
Ülkemiz içten içe 
bir terör belasıyla 
boğuşmaktadır. 
Ortadoğu kan 
gölüne dönerken 
bize biçilen görev 
de çok tehlikelidir.

Açılım süreci 
diye yutturulmaya 
çalışılan hap 
ülkenin parçalan
masına, bölünme
sine yönelik bir 
çabadan başka ne 
olabilir? Bu durum, 
sadece binlerce 
şehit yakınının 
kanayan yüreğini 
incitir.

Günümüzde bazı 
muhteremler 
Atatürkçü 
düşünceyi bir kafa
tasçılık olarak 
görmektedir. 
Atatürkçü düşünce 
doğmalardan oluş
muyor ki kafatasçı 
olsun. Çağa ayak 
uyduran, 
gelişmelere ve 
değişimlere açık 
bir anlayıştır 
Atatürkçülük. 
Cumhuriyet kuru
lalı 90 yıl oluyor, 
Atatürk'ün 
düşünceleri bütün 
güncelliğini koruy
or. Elbette eskiyen
ler olacak; ancak 
bunların yerini yeni 
düşünceler alacak
tır.

Siz bu gün bağım
sızlıktan, çağ
daşlıktan, laiklik

ten, barıştan, 
adaletten, insan 
haklarından hele 
hele kadın hak
larından özveri de 
bulunup vazgeçe
bilir misiniz? 
Elbette ki hayır! O 
zaman Türk ulusu
nun Atatürkçü 
düşünceye hâlâ 
ihtiyacı vardır. 
Bunu yok sayanlar 
ortaçağa yelken 
açmış, yürekleri 
kararmış insan
lardır. Bu gün 
yaşadığımız sorun
lardan aydınlığa 
çıkacaksak yine 
Atatürk'ün 
ilkelerinden yarar
lanarak bu işi 
gerçekleştireceğiz. 
Bilimin ve aklın 
kılavuzluğundan 
vazgeçersek 
önümüz yine koyu 
karanlık olacaktır.
Atatürk: "Hayatta 

en gerçek yol gös
terici bilimdir, 
fendir." diyor. 
Doğmalardan, 
hurafelerden medet 
ummak en büyük 
aymazlıktır. Çünkü 
bu yolla gelişen 
Dünya'da tek bir 
ülke yoktur.

Pazar 
günü için 
hazırlıklar 
başladı
Türkiye'de yüz 
binlerce öğrenci 
üniversitede 
eğitim almak için 
ilk basamak 
sınavı olan Yük 
sek öğretime 
Geçiş Sınavı 
(YGS) ’na gire
cek olmanın 
heyecanını 
yaşıyor.24 Mart 
2013 tarihinde 
yapılacak olan 
2013-YGS'nin 
sakin, huzurlu ve 
güvenli olarak 
yerine getirilmesi 
esas olmak üze 
re sınavın yapıla
cağı tüm illerde 
geniş önlemler 
alınacak. Pazar 
günü tüm vatan
daşların çok 
dikkatli olması 
gerektiği, öğren
cilerin sınav 
motivasyonunu 
olumsuz etkileye 
cek hareket ve 
işlerin yapılma
ması hatırlatıldı

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE M
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Mj

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE ’
EN GÜZEL ANLARINIZI I M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giyilirine
Çerez Nikah Masası

jdlhk İnternetten CanhYhym

y Aöl Sahne -/şıkyösferisi
> *>'X* Servis ve ehyunaniar

Sürpriz yösferi/er

MILTON 
k. DÜĞÜN SALONU
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Gemlik Liman 
Başkanı Serkan 
Canlı ve Başkan 
Yardımcısı, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatını ziyaret 
etti.
Ziyarette MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve ilçe yöne 
ficilerinin yanı sıra, 
MHP'li Belediye 
Meclis üyeleri Suat 
Laçinok ve Metin 
Şanlı da hazır 
bulundu. 6 yıldı 
Gemlik'te görev 
yapan ve bir buçuk 
yıldır da Liman 
Başkanlığı yapan 
Canlı, Başkanlığın 
bulunduğu bina ile 
alakalı sorunlarını 

ve Binanın güvenli 
olmadığını dile 
getirerek, kendiler
ine verilecek olan 
yer ile alakalı 
MHP'den de destek 
istedi.
Devlet Hastanesi - 
Armutlu güzergahı 
üzerinde bulunan 
arsanın 'yeşil alan' 
olarak planlara 
işlendiğini belirten 
Liman Başkanı 
Serkan Canlı, 
"Mecliste bulunan 
siyasi partilerden 
istediğinin yeşil 
alandan çıkanlması 
konusunda 
destek olmalandır" 
dedi.
MHP Gemlik İlçe 

Başkanı Osman

Durdu ise Yazılı 
talep gelmesi duru
munda, Belediyenin 
yeşil alan karşılığın
da yer göstermesi 
şartıyla talebe 
destek vereceklerini 
ifade etti. Durdu, 
sözlerinin devamın
da "Gemlik'te deniz
den halk fay
dalanamıyor. Sanayi 
kuruluşlarının kont 
rolünde olan liman 
bölgemiz ile alakalı 
endişelerimiz var. 
Özellikte Tüpraş'ın 
yaptığı denizi 
doldurma gibi 
faaliyetler bizleri 
ziyadesi ile rahatsız 
ediyor." diyerek 
sözlerini son- 
landırdı.

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, Gençlik 
Kolları İlçe Başkanı 
Ekrem Acar ve 
Teşkilat Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız'dan oluşan 
Saadet heyeti yeni 
seçilen Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
Necmettin Şanlı'yı 
makamında ziyaret 
etti.
Eski Başkan İdris 
Kurt ve Gemlik 
muhtarlarının da 
hazır bulunduğu 
ziyarette, Muhtarlar 
Dernek Başkanı 
Necmettin Şanlı 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 

getirdi. Muhtarlarla 
sohbet eden Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Özmen; Halef-sele
fin bir arada omuz 
omuza olması çok 
güzel diyerek eski 
ve yeni Başkanları 
tebrik etti.
Saadet Partisi 
olarak yaptıkları 
çalışmaları muhtar
lara aktaran Özmen, 
“Ulusal basının 
amborgosu nedeni 
ile Genel 
Başkanımız Prof. Dr. 
Mustafa Kamalak 
milletimiz tarafından 
pek tanınmamak
tadır. Biz inanıyoruz 
ki zaman içinde 
teşkilatlarımızın 

gayretli çalışmaları 
sonuca ulaşacak ve 
Refahyol zamanında 
kokusunu hisset
tiğimiz Faizsiz Adil 
Düzen Saadet İkti
darında kurulacak
tır” dedi.
Dünya'da Faiz siste
minden dolayı 
adaletsiz ve zalim 
bir gelir dağılımı 
olduğunu söyleyen 
Özmen, "Maalesef 
milletimizi İstikrar 
bozulmasın diyerek 
aldatanlar insanlan 
borç batağına sokan 
,emeğin ayaklar altı
na alındığı sistemi 
bu sihirli cümlelerle 
ayakta tutuyor” 
dedi.

GÜNLÜK 
TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 
KALAMAR < KARİDES * 

GÜVEÇ , LAKERDA , 
MEVSİM SALATASI

SİPARİŞ KABUL EDİLİR

Yeni düzenlememizle 
Atatürk Kordonu'nda 

hizmetinizdeyiz.

fK mZ BALIKÇILIK 
&F ÇARLİ NİN YERİ

Atatürk Kordonu Çelebi Apt. Altı GEMLİK Tel: O 224 51442 49
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İMİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ

SERİ NO

hi

3AYRİMEI

GAYBIMENKUL SATIŞ İLANI
MUHAMMEN KULLANIM BAĞ.

AKÜLÜN ADRESİ BEDEL TL ADA PARSEL ALANI (m2) NİTELİĞİ BÖL NO YÜZÖLÇÜMÜ
ARSA 

PAYI HİSSE
TAM16467 HAMİDİYE MH. HAL BOYU SK. NO.3/2 62.000,00 148 45 86,00 Mesken 2 86,00 TAM

GEMLİK/BURSA 
16184 KATIRLI KÖYÜ İÇERİ BAĞLAR MEVKİİ 60.000,00 128 26 15.206,32 Tarla 0 15.206,32 TAM TAM

128 ADA 26 PARSEL GEMLİK / BURSA 
16188 MURATOBA KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ 11.000,00 0 2214 38,00 ARAZİ 0 38,00 TAM TAM

2214 PARSEL GEMLİK/BURSA 
15935 MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKLER 9.000,00 0 1124 2.100,00 Tarla 0 2.100,00 TAM TAM

MEVKİİ 1124 PARSEL GEMLİK / BURSA 
4477 KATIRLI KÖYÜ KARAÇALI ÇUKURLAR 45.000,00 107 30 17.576,41 Tarla 0 17.576,41 TAM TAM

MEVKİİ 107 ADA 30 PARSEL GEMLİK 
4478 KATIRLI KÖYÜ SITMA PINARI MEVKİ 25.000,00 123 33 8.500,00 Tarla 0 8.500,00 TAM TAM

123 ADA 33 PARSEL GEMLİK
15730 MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKDERESİ 7.000,00 0 1133 1.347,00 Tarla 0 1.347,00 TAM TAM

MEVKİİ 1133 PARSEL GEMLİK 
15729 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 17.500,00 0 1698 1.400,00 Tarla 0 1.400,00 TAM TAM

MEVKİİ 1698 PARSEL GEMLİK 
15728 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 7.000,00 0 1695 545,00 Tarla 0 545,00 TAM TAM

MEVKİİ 1695 PARSEL GEMLİK 
12634 ORHANİYE MH. MALTEPE SK. 19.000,00 9 69 20,00 Mesken 6 20,00 4/42

I
13041 I

MO:46/B/6 GEMLİK
KÖYİÇİ MEVKİ KATIRLI KÖYÜ 13 10.000,00 140 13 1.508,46 Tarla 0 1.508,46 TAM TAM

I
15531 ı

PARSEL GEMLİK
CUMHURİYET MH. NOVADARİ CD. 100.000,00 835 13 115,00 Mesken 5 115,00 TAM TAM

13291 I
SİNEM SİT. A BL. KAT: 1 D: 5 GEMLİK 
MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 38.000,00 0 1710 4.100,00 Tarla 0 4.100,00 TAM TAM
I 

13678
MEVKİİ 1710 PARSEL GEMLİK 
KATIRLI KÖYÜ ZEYTİNBAĞLARI 29.000,00 101 4 1.889,90 Tarla 0 1.889,90 TAM TAM

12971
MEVKİİ 10 ADA 4 PARSEL GEMLİK 
MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKLER 20.000,00 0 1975 2.300,00 Tarla 0 2.300,00 TAM TAM

14865
MEVKİİ 1975 PARSEL GEMLİK 
ADLİYE KÖYÜ GÜLFINDIKLAR MEVKİİ 19.000,00 0 506 4.375,00 Tarla 0 4.375,00 TAM TAM

14773
506 PARSEL GEMLİK 
HAMİDİYE MH. KUMLU SK. GÜLER 35.000,00 553 142 32,00 İşyeri 9 32,00 TAM TAM

12127
KARDEŞLER APT. N0:11 / A GEMLİK
HAMİDİYE MAH. YİĞİT SK. NO 11 220.000,00 816 257 427,00 Komple 0 427,00 TAM TAM

12946
GEMLİK
MURATOBA KÖYÜ SIRINCAK MEVKİİ 33.000,00 0 1961 4.125,00

Bina 
Arsa 0 4.125,00 TAM TAM

11738
GEMLİK
MUROBA KÖYÜ, KARAYOL ÇAYIRLARI 8.000,00 0 288 1.800,00 Tarla 0 1.800,00 TAM TAM

11712
MEVKİİ, 288 PARSEL GEMLİK
ADLİYE KÖYÜ, ÇERKEZ DERESİ, 426 13.000,00 0 426 3.075,00 Tarla 0 3.075,00 TAM TAM

10474
PARSEL GEMLİK 
MURATOBA KÖYÜ, BATAKLIDERE 20.000,00 0 617 10.350,00 Tarla 0 10.350,00 2/3

11015
MEVKİİ, 617 PARSEL GEMLİK
KATIRLI KÖYÜ, KÖYİÇİ MEVKİİ, 152 79.000,00 152 1 384,00 Komple 0 384,00 TAM TAM

11711
ADA, 1 PARSEL GEMLİK 
ADLİYE KÖYÜ, ÇUKURTARLA MEVKİİ, 22.000,00 0 684 3.350,00

Bina 
Tarla 0 3.350,00 TAM TAM

684 PARSEL GEMLİK

İRTİBAT: HALKBANK GEMLİK ŞB. TEL: 02242807230 www.halkbank.com.tr

http://www.halkbank.com.tr
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ü 16 zerlandı ama galip aeldi 1-0
Bursa U 16 Liginde 
puan kayıpsız lider 
plan Gemlik 
Belediye Spor U 16 
takımı, ikinci yarıya 
da galibiyetle 
başladı.
Ligin ilk yansının ilk 
maçında bir düzine 
gol attığı Hür Spor 
ile bu kez Orhangazi 
Göl Tesislerinde 
karşılayan temsil
cimiz, bu kez zor
lansa da Hakan'ın 
66. dakikada attığı 
golle galip gelmeyi 
başardı. Yağmurdan 
dolayı ağırlaşan 
zeminde büyük bir 
mücadele örneği 
veren mavi beyaz 
lılar, rakibinin defan- 
sif oyununu da 
aşmakta zorlandı. 
Buna karşın, 
Hakan'ın frikik

golüyle puansız lid
erliğini sürdüren U 
16 takımımız 20 Mart 
Çarşamba günü

(Bugün) Saat 
15.00'de Gemlik 
Büyükşehir Suni 
Çim Saha

Tesislerinde 
Orhangazi 
Gençlerbirliği ile 
karşılaşacak.

Şiir Köşesi
Tarık TANIŞ

Biraz Gam
Tutuşturur dizeleri
Yakar sana dair ne varsa 
Hüznü akşam 
Gömülür
Üzüm mevsimlerine zaman 
Keder kopçalarken yıldıza 
Gök sana ağlar 
Ağlaşırsın Eylül'le 
Buruşturup şiirleri 
Kasıklarında 
Kancık sevişmeler 
Biraz gam 
Biraz akşam 
Bir şişe şaraba gömülür 
Bir gıdım peynir ile 
Hazan
Sen
Şiirlerin yosması
Bilir misin
Son baharları
Çınar gibi soyunurken 
Anadan üryan 
Zemherilere sarılmayı...

U13 net skorla başladı
U 13 Açılış maçı 
nefesleri kesti. İki 
Gemlik takımını 
karşı karşıya getiren 
maçtan Gemlik 
Belediye Spor U 13 
takımı 3*4'lik skorla 
üç puanı alırken, iyi 
mücadele örneği 
sergileyen Çotanak 
Spor ise gözünü 
önümüzdeki hafta
lara dikti. Gemlik 
Bursa Suni Çim 
Sahasında oynanan 
karşılaşmada her iki 
takım da gol pozis 
yonlan üretti. İzleyi
cilere zevk veren 
mücadelede ilk gol

22. dakika da 
Coşkun'un ayağın
dan geldi. U 13 
Belediye Spor takımı 
bu golle ilk yarıyı 1-0 
önde kapadı. İkinci 
yarıya da hızlı 
başlayan U 13'ler, 
Buğrahan'ın ayağın
dan peş peşe gelen 
iki golle rahatladı. 
Ancak mücadeleyi 
bırakmayan Çotanak 
Spor Tansel ile şeref 
sayısını atmayı 
başardı. U 13 
takımımız hafta 
sonunda Karadeniz 
Spor ile karşılaşa
cak.

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK

a ARANIYOR
ıpılması rica olunur. 

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK HM

KİMLİK MİRE
KÖRFEZ SİTESİNDE 

KİRALIK DAİRE
TEL: 0 532 583 53 78

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yazarkasa ve POS'lar tarih olacak
3 milyon esnafı 
Temmuz'da şok bir 
dönüşüm bekliyor. 
Maliye'nin yeni 
uygulamasıyla 
yazarkasa ve 
POS'lar tarih olacak, 
haberine göre 

Türkiye,kayıt dışı ile 
mücadele kap
samında tarihinin 
en büyük 
dönüşümüne hazır
lanıyor. 3 milyona 
yakın esnaf ve 
KOBİ'yi ilgilendiren 
dönüşüm kap
samında halihazır
daki tüm yazarkasa 
ve POS cihazları 
tarih olacak.
Bunların yerini 'Yeni 
Nesil Ödeme Kayıt 
Sistemi' adı verilen, 
yazarkasa ile POS'u 
tek bir alette 
toplayan cihazlar 
alacak. Ancak 
esnafın henüz uygu
lamadan haberi yok. 
Resmi verilere göre 
yeni nesil 
yazarkasaya geçen
lerin oranı henüz 
yüzlerle ifade edili 
yor. Hal böyle olun
ca 3 ay gibi kısa bir 
sürede dönüşümün 
nasıl gerçekleşe
ceği de merak 
konusu oldu. Esnaf 
odaları "Temmuzda 
kaos olur" uyarısı 
yapıyor. Gelir İdare
si Başkanlığı (GİB) 
ise daha önce erte 
lediği uygulamadan 
geri adım atmayı 
düşünmüyor.
KAYIT DIŞINA 
KÖKTEN ÇÖZÜM 
İnternete bağlı yeni 
nesil akıllı kasalar 
Maliye Bakanlığı'na 
anında bildirim 
yapacak. Vergi 
denetim müfettişleri

de masa başından 
tek bir tuşla dene
tim yapabilecek. 
Yeni sistemle fiş de 
tarih oluyor. Gelirini 
düşük gösterip 
vergi kaçırma döne
mi bitecek. Başta 
avukat ve doktorlar 
olmak üzere birçok 
serbest meslek 
sahibine sıkı dene
tim gelecek. Yeni 
sistem, POS üretici
lerini heyacan- 
landırdı.
Yabancıların yanı 
sıra yeni nesil 
yazarkasaları yerli 
firmalar da üretmeyi 
başardı. Vera fir
ması Türkiye'de ilk 
kez Maliye 
Bakanlığı'nın iste
diği özelliklere 
sahip olan cihazı 
üretiyor. 
Gökhan Sun 
3 yıldır çalışıyoruz 
Yeni sisteme ilk 
ayak uyduran finans 
kurumu Denizbank 
oldu. Bankanın 
Tarım ve KOBİ Ban 
kacılığından Sorum 
lu Genel Müdür 
Yardımcısı Gökhan 
Sun, "Bu konuda 
çalışma yapan ilk 
bankayız. 3 yıllık 
çalışmanın ardından 
altyapımızı hazır
ladık. Çok sayıda 
kampanya yaptık.

Yeni cihazlara 36 ay 
vade uyguluyoruz. 
Ayrıca ciro taah
hüdü ve komisyona 
göre cihazı 
bedavaya almak da 
mümkün" dedi. 
Kaan Gür 
Özel projelerimiz 
olacak
Konuya ilişkin çalış
ma yürüten bir 
diğer banka ise 
Akbank. Bankanın 
Ticari ve KOBİ 
Bankacılığından 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
Kaan Gür "Konuya 
ilişkin özel çalışma 
ve projelerimiz 
bulunuyor" dedi. 
Faik Yılmaz 
Kaos yaşanır 
İstanbul Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 
Başkanı Faik Yılmaz 
ise esnafın henüz 
konudan haberdar 
olmadığını söyledi. 
Yasanın hayata 
geçirilmesinde 
aceleci davranıl 
dığını belirten 
Yavuz,"Bu haliyle 
temmuzda büyük 
kaos yaşanır. Ayrıca 
bu dönüşümün 
esnafa milyarlarca 
dolarlık bir maliyeti 
var. Bu cihazlar 
esnafa 2 bin 500 
liradan satılıyor" 
diye konuştu.

ItHtoııaM
Maliye e-posta, SMS 
ve mektup yoluyla 
mükelleflerin 
peşinde. Ev sahip
lerine kira gelir ver
gisi için otomatik 
beyanname yollayan 
Maliye, MTV için 
SMS’li uyarı yapıyor. 
6.5 milyon mükellef 
takipte 
Maliye Bakanlığı, 
motorlu taşıtlar ver
gisini (MTV) öde
meyen yaklaşık 5 
milyon kişiyi son 
olarak SMS’le uyara
cak, daha sonra e- 
haciz işlemine geçe
cek. MTV borcu 
olanların banka 
hesaplarına blokaj 
konabilecek, kira 
gelirlerinden vergi 
borçlusu durumuna 
düşen evsahipleri 
ise 5 yıllık gecikmiş 
borçlarla karşı 
karşıya gelebilecek. 
Maliye Bakanlığı, 
MTV’sini ödemeyen 
yaklaşık 5 milyon 
araç sahibine uyarı 
mesajı gönderecek. 
MTV’nin ocak ayın
daki ilk taksitini 
ödemeyen âfâç 
sahipleri, daha önce 
gönderilen mektu
pların ardından bu 
kez de telefonlarına 
gönderilecek 
SMS’lerle borçlarını 
ödemeleri konusun
da uyarılacak. 
Hesaba blokaj 
konacak
Borç tutarı SMS’lere 
yazılmayacak, inter
net üzerinden ya da 
vergi idarelerinden 
borçlar öğrenilebile
cek. Uyarılara rağ
men borçlarını öde-

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ev sahiplerine 
‘mektup’

meyenlerle ilgili ise 
haciz işlemi 
başlatılacak. 
İlk olarak e-haciz 
yöntemi kullanıla
cak. Araç sahip
lerinin borçları e- 
haciz yöntemiyle 
banka hesapların
dan tahsil edilecek. 
Vergi borçlularının 
banka hesaplarına, 
Maliye Bakanlığı’nın 
emri ile blokaj 
konacak. Maliye, 
tahsil edeceği tutarı, 
bu şekilde doğrudan 
tahsil edebilecek. 
Hesabında para 
olmayan borçlular 
için ise icra takibi 
başlatılacak. 
MTV’ler, kredi 
kartının yanı sıra 
anlaşmalı bankalar 
ve PTT şubeleri 
üzerinden yapıla
bilecek. Geçen yıl 4 
milyon olan MTV 
borçlusunun bu yıl
başı itibarıyla 5 
milyona çıktığı 
öngörülüyor. 
Maliye, ocak ayı 
itibarı ile hedeflenen 
7.4 milyar liralık 
MTV’nin yalnızca 
3’te Tinin tahsil 
edilebilmesi 
nedeniyle bu konu
da titiz davranacak.

Kira Beyannamesi 
Sistemi’yle vergi 
tahakkuk ettirilen 1 
milyon 500 ev 
sahibine ise mektup 
gönderildi. Yeni sis
temle 372 bin 208 
kişi ilk defa bu 
şekilde vergi 
mükellefi yapılırken, 
beyan edilen 
kira gelirleri 
yüzde 29, mükellef 
sayısı ise yüzde 35 
arttı. 25 Mart’a 
kadar vergi 
beyannamelerini 
vermeleri gereken 
ev sahipleri için ilk 
taksit ise 1 
Nisan’da.
Bu vergi mükelle
fleri de mektuplu 
uyarı ve rastgele 
kontrollerle vergi
lerini ödemeleri için 
teşvik ediliyor. 1 
Nisan’dan itibaren 
cezalı duruma düşe
cek olan evsahipleri, 
önceden de borçlu 
olduklarının tespit 
edilmesi halinde 5 
yıl öncesine kadar 
faizli vergi borcu 
ödeme 
mecburiyetiyle karşı 
karşıya kalacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye «0
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
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPÜR-FERİBOT

M । ■

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

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

OTORÜS
ULAŞIM

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

HASTANELER

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 s13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

| »

■ 1

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

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

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4527

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)

»linıiıi
■■ 

ÇANAKKALE 
YOLUN SONU: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

KELEBEĞİN RÜYASI 
11:30-14:00-1645- 

20:00 
HÜKÜMET KADIN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:15-20:15
İM 5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İIRELLÎ de 
KAMPANYA

ÖZKAYA
OTOMOTİVDE

TÖMLASTİKLER
4 AL 3 ÖDE 
Hisar Mahallesi Körfez Baytaş 
Sitesi A Blok No : 2 GEMLİK 

Tel: 0 224 514 40 44

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

KİRALIK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

513 23 94

Bir akşam yemeğini ziyafete dönüştürmek için

-^-GOtDSTA'R-
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ÖNCE BALIK ÇEŞİTLERİ ARA SICAKLAR
SAĞLIK! HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 6.oo₺ KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.00 'b

Kaygana, Karadeniz Usulü) KALAMAR TAVA 10.00
İSTAVRİT (Tava, Izgara) 7.oo ₺ MİDYE DOLMA 1.00
CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.oo₺ MİDYE TAVA 5.00 ₺

PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ 6.00 ₺ Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo ₺
«A T«1224514H'72(jEMLİK t , ,

u .j. u । u ır । m 7 Kola, Fanta, Meyve Suyu. 2.oo ₺
HmjlyeBh,.KyW5al 5ok.te5 Ayran, Soda, Şalgam 1.50 ₺



• PORTÖR MUAYENELERİ• İŞYERİ HERİ APLİĞİ
f osgb • İŞGÜVENLİĞI UZMANLIĞI »İSEGİRİŞRAPORU

'-**■ • İLRYARPIM EĞİTİL • AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU

• RİSK ANALİZİ • PERİ YOPİK KONTROLLER

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

22 Mart 2013 Cuma www.Eemlikkorfezsazetesi.com 50 Kr

HemH’lMlâaimıihn 
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ialiımMılıı
Gemlik’ten kiraladıkları 16 RH 
613 plakalı kamyonet ile önce
ki gece Boyahca'ya gidip hır 
sizlik yapmaya kalktılar. 3’de

MHP Bursa mitingine Gemlik’ten otobüs kaldıracak

İH M M
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, 
Gemlik Belediyesinden ortağı oldu ğu 
GEMPORT A.Ş. nin anasözleşme sini ve 
son genel kurul toplantı tutanağını iste
diklerini ancak belediyede mevcut 
olmadığı yanıtını aldıklarını söyledi. 
Öte yandan, MHP İlçe Başkanı Osman 
Durdu, 23 Mart 2013 Cumartesi günü 
Bursa Kent Meydaninda yapılacak olan 
“Kurtuluş” mitingine Gemlik halkını 
davet etti. Haberi sayfa 2’de

Hazine kıyılardaki 
işgalleri 

sona erdiriyor
Hâzineye ait deniz 
kıyılannda kıyı 
kenar çizgisi içinde 
kalan ve site sakin
leri veya şahıslar 
tarafından işgal 
edilerek kullanılan 
alanlann boşaltıl
ması işlemleri 
sürüyor. 
İlçe Kaymakamlığı,

geçtiğimiz aylarda 
Narh Köyü sınır- 
lannda kalan Oba 
Sitesi, Akcan Sitesi 
gibi sitelerin deniz 
kenarında yaptığı 
dolguların ve işgal 
yerlerinin yıkılması 
için 30 gün süre 
verdi.
Haberi sayfa 4’de

Nakliyeciler dertli...
Dün öğle saatlerinde Gemlik Nakliyeci 

ler Derneği’ne uğradım.
Dernek yeni yönetimi, her gün bir üye 

sini Dernekte nöbetçi bırakıyor.
Bu nedenle, Nakliyeciler Derneği’nde 

diğer derneklerden farklı bir hareketlilik 
gözleniyor.

Derneğe üye nakliyecilerin yaklaşık 
1200 adet TIR’ı var.

En büyük filo, S.S. 145 Nolu Taşıyıcılar 
Kooperatifi’nin..

Dün, Derneğe uğradığımda, yine kala
balıktı büro...

Bir de konukları vardı...
Arkas Kara Nakliyecilik Genel Müdürü 

hayırlı olsuna gelmiş... Devamı 4’de

/
f doku ö^eEiıû tumyım&vuL 
birey ö&d 
ı-o Kişilik sınıflar Daha özel yayınlar

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı

f/T' ” facebook/gemlıkblrt
Q twitter/gemlikbirey www.gemlikbirey.com

W V: 02245111515
S...t"llhın,

http://www.Eemlikkorfezsazetesi.com
http://www.gemlikbirey.com
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Buluşma
MHP Bursa mitingine Gemlik’ten otobüs kaldıracak

Gürhan ÇETİNKAYA

Hukuk
Hukuk, insan davranışlarını değer

lendiren, çıkar çatışmalarına çözüm 
getiren kurallardan, normlardan mey
dana gelen bir sistem, bir bütün... 
Hukuk, toplumsal yaşamı düzenley
erek insanların barış ve güvenlik 
içinde ve bir arada yaşamalarını 
sağlar. Olmazsa kargaşa ve kaos 
yaşanır.
Bir de hukukun tüm katmanlara eş ve 

eşdeğer biçimde dağılması zorunlu
luğu vardır.
Yoksa...
Hukukun üstünlüğü yerini üstünlerin 

hukukuna bırakır.
T.C. Anayasasının 138. maddesinin 1. 

fıkrası, kanun ve hukuka değil, vicdani 
kanaate vurgu yapar:
"Hâkimler, görevlerinde bağımsızdır

lar; Anayasa’ya, kanuna ve hukuka 
uygun olarak, vicdanî kanaatlerine 
göre hüküm verirler."
Vicdani kanaate göre karar vermek, 

keyfi karar vermek değildir; mahkeme 
kararlarının gerekçeli, hukuksal ve 
mantıksal gerçeklere dayalı ve eksiksiz 
olmaları gerekir.

Hukuk bugün ülkemizde vicdan ve 
ahlâksal açıdan eksiklikler gösteriyor. 
Bu saptama çok ağır ve incitici 
gelebilir. Ancak, ne yazık ki, siyaset, 
bürokrat, yargı erki üçlüsü içinde 
dönen çark, ülke gündemini her gün 
değer kaybı ile işgal eder hale 
gelmiştir.

Halkın devlete ve yargıya güveni aza
lırken, hukuksuzluklar nasıl olsa 
başkaları da yapıyor şeklinde meşru
luk kazanmakta, kural ihlal etmek ve 
kural dışı davranmak ülkemizde her 
alanda alışkanlık haline gelmekte...

Hukuk kargaşası, demokrasimizden, 
ekonomimize kadar yaşamın her 
alanında etkili olmakta, geleceğimizi 
karartmaktadır. (*)
Vicdan ve ahlâk açığını görmemezlik

ten gelmek ve ertelemek mümkündür; 
ancak sorun, bir gün altından kalkıla
mayacak bir çığa dönüşerek, onu 
harekete geçirecek ilk küçük titreşim
le, hem o sorunu yaratanları hem de 
onlarla birlikte masumları da içine 
alarak yutacaktır.

Sağlam bir yerde durmayan adalet, 
ne vatandaşına karşı hoyrat, amirine 
karşı kurnaz, kendi menfaatini ve kon
umunu her şeyin önünde tutan 
bürokratı ne de siyaseti hizmet değil 
itibar, kazanç ve menfaat kapısı gören 
siyasetçiyi sorgulayıp yargılayabilir.

Onun için hukuk çok önemlidir. 
Önyargısız olmalıdır.
Eşit dağıtılmalıdır.
Çünkü...
Hukuk bir gün herkese gereklidir.
En çok da egemenlikleri döneminde 

hukuku hiç sayanlara...
(*) Doç. Dr. Muhammed Özekes

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Gemlik Belediyesî’nden 
ortağı olduğu GEMPORT A.Ş. nin anasözleşmesini ve 
son genel kurul toplantı tutanağını istediklerini ancak 
belediyede mevcut olmadığı yanıtını aldıklarını söyledi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemport’un 
son olağan üstü 
genel kurul toplan
tısının tutanaklarını 
ve şirketin ana 
sözleşmesini iki 
defa belediyeden 
istediklerini ifade 
ederek, verilen ceva 
bı kamuoyuyla 
paylaştı.
Milliyetçi Hareket 
Partisi tarafından 
Gemlik Beledediye 
Başkanlığından 
istenen bilgilere 
karşılık Gemlik 
Belediyesi’nden 
MHP’ye gelen yazıda 
şu görüşlere yer 
verildi:
“Gemport A.Ş.’nin 
son yapılan olağan 
üstü genel kurul 
toplantısına ait 
toplantı tutanağı ve 
şirketin ana sözleş 
mesi kuruntumuzda 
mevcut olmadığın
dan, ilgili şirketten 
temin edilebileceği 
hususunu bilgi
lerinize arz ederim."

SılcaSdıiBitırianetazrtHını
Gemlik Kaymakam 
lığı ve Gemlik 
Belediyesi'nin 
ortaklaşa hazır
ladığı, "Su Düşen 
Şelalesi Turizme 
Kazandırılıyor" pro
jesi tamamlanarak 
BEBKA'ya sunuldu. 
Gemlik Belediyesi 
teknik eleman
larının hazırladığı 
projenin yaklaşık 
450 bin lira tutarın
da yatırımı 
öngördüğü ifade 
edildi. Gemlik'e 
bağlı Haydariye 
Köyü sınırları 
içinde olan ve her 
yıl yüzlerce yerli ve 
yabancı turisti 
çeken Su Düşen

Cevabı anlamsız 
bulduğunu söyleyen 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; "Beledi 
ye’nin Gemport A.Ş. 
de %13’lük hissesi 
mevcuttur. Sahibi 
olduğu şirketin ana 
sözleşmesi ve genel 
kurul tutanağı sende 
yok sa kimde ola
cak? Verilen kaça
mak cevap bizlerin 
aklında Belediye 
Gemport’ta neyi 
saklıyor sorusunu 
getiriyor." şeklinde 
konuştu.
Konunun takipçisi 
olacaklarını belirten 
Durdu, “Gemlik 
halkını ilgilendiren

Şelalesi'nin daha 
da modern hale 
getirilmesi hedefle
nen proje kapsa 
mında çevre düzen
lemesi, peyzaj çalış 
ması, 2 ahşap 

tutanakların 
Belediye de bulun
maması da, ayrıca 
bir zafiyet örneğidir" 
şeklinde konuştu.

MİTİNGE 
OTOBÜS 
KALDIRILACAK 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 23 
Mart 2013 Cumartesi 
günü Bursa Kent 
Meydam’nda yapıla
cak olan 
“Kurtuluş” mitingine 
Gemlik halkını davet 
etti.
Bursa mitingi için 
MHP yöneticileri 
ilçede dün broşür 
dağıtırken, mitinge 
Gemliklilerin ilgi 

köprü, otopark ve 
kamelya yapımı ile 
dinlenme yerleri 
yapılacak.
Yüzde 75'i BEBKA' 
nın hibe projesi ile 
gerçekleşecek 

göstereceğini bek
lediklerini söyleyen 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu;
"Terörist başının 
siyasi lider olduğu, 
muhatap alınması 
bir yana, Türkiye'nin 
geleceği için karar 
verecek duruma 
geldiği sürece 'DUR' 
demek için 
Cumartesi günü 
Bursa'da olacağız. 
Burs a'ya gelmek 
isteyen vatandaş 
lanınız için otobüs 
ler Gemlik İskele 
Meydam’nda saat 
13.00'da kalkacaktır. 
Mesele parti mesele
si değildir. Bu mil
letin bekasını düşü
nen, teröristi siyasi 
lider gören düzene 
karşı olan herkesi 
mitingimize bekli 
yoruz.” dedi.
Gemlik'ten 9 otobüs 
kaldıracaklarını, 
söyleyen Durdu, 
ihtiyaç duyulması 
halinde araç ekle
menin sorun olma 
yacağını belirtti.

çalışmalar için 
hazırlanan proje 
BEBKA'ya teslim 
edildi. Projeye yanı 
tın en geç Haziran 
ayında verileceği 
bildirildi. Onay alın
ması hali nde de 
çalışmalara biran 
önce baştana cağı 
açıklandı. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, proje onayı 
sonrasında yapıla
cak çalışmayla, 
saklı cennet olarak 
bilinen su düşen 
şelalesinin daha 
fazla yerli ve 
yabancı turizme 
yönelik hizmet 
vereceğini 
söyledi.
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Gemlik ten kiraladıkları kamyonetle 
zeytin çalmaya kalkınca yakalandılar

İhsanca
İznik’te, zeytin ve 
zeytin yağı çaldık
ları iddia edilen 
zanlılar köylüler 
tarafından yakala
narak jandarmaya 
teslim edildi 
Olay İznik'in 
Boyalıca beldesi ve 
Mahmudiye 
köyünde meydana 
geldi.
Hüseyin A. (21) ve 
Adem K. (22), 
Gemlik'ten kira 
ladıkları 16 RH 613 
plakalı kamyonet 
ile önceki gece

SağlıtotalHıınaıkıaaMiıtittuHUiaı
Sağlık ocaklarını 
tek tek gezen karı- 
koca, giyinme 
odalarına dadandı. 
Biri teşebbüs iki 
sağlık ocağından 
hırsızlık yapan 
sabıkalı karı- 
kocayı, güvenlik 
kameraları 
yakalattı.
Geçtiğimiz pazarte
si günü Çırpan 
Mahallesi Çarşam
ba Sağlık 
Ocağı'ndaki 
çalışanların giyin
me odasına giren 
bir kadın, içerideki 
üç çantayı alarak 
kaçmaya çalıştı. 
Ancak, kapıdan 
çıkacağı sırada 
sağlık ocağında 
görevli laborant, 
kadını farkederek 
kolundan yakaladı. 
Elindeki çantaları 
atan kadın, kaç
maya başladı.

Yanarak can verdi
Bursa’nın İznik ilçe
sine bağlı Müşküle 
köyünde istifa eden 
azaların yerine 
vatandaşların tepki 
olarak baş aza 
seçtiği akıl hastası 
şahıs, yanarak hay
atını kaybetti. 
İznik’in Müşküle 
köyünde 2006 yılın
da 220 oyla baş aza 
seçilen Mehmet

Boyalıca'ya geldi. 
Bir evin bahçesin
den 720 kilo zeytin 
yağı çalan zanlılar, 
aynı gece

Mahmudiye köyün
deki bir evin 
bahçesinden de 
760 kilo zeytin 
çaldı. Gece yarısı

hırsızın peşinden 
koşan laborant ve 
hastane personeli 
ile birlikte koşan 
bir kişi abla ben 
yakalarım siz 
merak etmeyin diy
erek koşan kala
balığı kandırdı, 
Ancak bir süre 
sonra kadın hırsız 
ve peşinden koşan 
kimliği belirsiz kişi 
kayıplara karıştı. 
Bu olaydan yarım 
saat sonra bu kez

Olgun'un (65) 
Orhangazi’ye bağlı 
Sölöz beldesinde 
yalnız başına 
yaşadığı barakada 
dün gece yangın 
çıktı.
Saat 23.00 
sıralarında benzin 
istasyonunun yan 
tarafındaki boş 
barakadan alev 
topu halinde yola

Elmasbahçeler 
Mahallesindeki 
Sağlık Ocağı'na 
giren aynı kadın, 
bu kez çay ocağın
da görevli Yıldız 
K.'nın içerisinde 20 
adet çeyrek altın 
bulunan çantayı 
alarak kayıplara 
karıştı. Yarım saat 
arayla iki ayrı 
sağlık ocağında 
meydana gelen 
hırsızlık olayları 
üzerine harekete 

fırlayan Olgun, 
çevredeki vatan
daşlar tarafından 
ceket ve paltolarla 
söndürüldükten 
sonra olay yerine 
gelen ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Vücudunun yüzde 
85’i yanan şahıs 
kurtarılamadı. 

civarda dolaşan 
köylülerin 
dikkatini çeken 
zeytin hırsızları 
köylülerce 
yakalanarak 
jandarmaya teslim 
edildi.
Gözaltına alınan 
Hüseyin A'mn 15 
ve Adem K'nin 10 
ayrı suçtan 
sabıkası olduğu 
tespit edildi.
Zanlılar çıkarıldık
ları mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

geçen Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği'ne 
bağlı ekipler, sağlık 
ocakları ve çevre
deki binaların 
güvenlik kamer
alarını tek tek 
inceleyerek, zan
lıların eşgalini 
belirledi. Dah önce
den haklarında bir 
çok kez hırsızlık 
suçundan işlem 
yapılan Yağmur K. 
(30) ile eşi Haşan 
K. (30), gözaltına 
alındı. Evlerinde 
yapılan aramalarda 
ise suçun işlendiği 
gün üzerlerinde 
bulunan kıyafetler 
ele geçirildi.
Haklarındaki suçla
maları kabul 
etmeyerek susma 
hakkını kullanan 
karı- koca, adliyeye 
sevk edildi.

Olgun’un cesedi 
savcının inceleme 
sinin ardından 
yakınlarına teslim 
edildi. Müşküle 
köyü, 2006 yılında 
yaşanan ilginç 
olayla Türkiye gün
demine oturmuştu, 
istifa eden azaların 
yerine vatandaşlar 
köydeki akıl hasta
larını aza seçmişti

Devrilen çamlar bardak da olmuyor!
Bu ülkede kimse ari bir ırkın mensubu 

değil kanımca.. OsmanlI gibi yüzyıllarca 
muazzam bir coğrafyaya hükmetmiş impa 
ratorluğun torunları olan bizlerin soy-sop 
tartışmasına girmesi, bu tartışmayı çatış
maya dönüştürmesi kadar aptalca bir şey 
olamaz.

Sohbetlerde asla etnisite, mezhep, din 
üzerinden genelleme yaparak konuşma
mayı bundan yirmibeş yıl kadar önce 
kocaman bir çam devirdiğimde öğrendim! 
Devirdiğim çam, siyasi görüşle ilgiliydi. 
Üstüne yıktığım ise Bursa’da “Demokrat 
Sami” lakabıyla tanınan tekstilci Sami 
Bilge idi. Oysa her karşılaşmamızda “dos
tum” der hala.. Belki kendisi bile hatırla
maz densizliğimi..

Neyse..
Önceki gün bir arkadaşımla Özel bir 

konuda tartışırken, “Doğulu-Bulgaristan 
göçmeni” kavramları kullandı. Üstelik kin
dar bir vurguyla..

Aynı günün akşamında bir başka 
arkadaşım, bu doğrultuda daha önce 
kırdığı potlardan bahsetti.

Gençliğinde, kız arkadaşının Kürt 
olduğundan habersizmiş. Onun yanında, 
“İstanbul’u da Kürtler istila etti” deyiver
miş. Kız etnik kimliğini açıklamış. Bizimki 
devirdiği çamı kaldırıp yeniden toprağa 
sabitlemek için “Biz de Bursa’yı istila ettik 
canım” diyerek epey çaba harcamış..

İyi niyetinden, insan sevgisinden asla 
endişe etmediğim arkadaşım geçenlerde 
de kırmış bir pot.. HataylI komşusu var
mış. Nasıl oluyorsa suyu ortak saatten kul
lanıyorlarmış. Su parası fazla gelince 
“Arap yağı bol bulunca..” diye başlayan 
deyişi kullanıvermiş. Arap kökenli 
olduğunu bilmediği komşusu bozulmuş 
bozulmasına ama tatlıya bağlamışlar..

Birebir ya da bir toplulukta konuşurken 
dillere pelesenk olmuş etnisite, mezhep, 
din ve siyasal görüşle ilgili sözler kullan
mamak gerek.

Televizyon sunucuları Güner Ümit ve 
Mehmet Ali Erbil’in Alevi vatandaşlarımızı 
çağrıştıran iğrenç yakıştırmaları canlı 
yayında kullandıkları için nasıl aforoz 
edildiklerini hatırlasınız.

Hele ki ülke çok ciddi bir süreç yaşarken, 
herkes diken üstündeyken dikkati daha da 
artırmak gerekiyor.

Aslında herkes diyor ya “amaç birlik, 
bütünlük” diye.. Aslında böyle başlayan 
her nutuk, ayrılık tarlasına bir tohum 
demek..

Geçen hafta sonu Mestanlılar Derneği’nin 
toplantısında yapılan konuşmalar ela 
hamaset yüklüydü. Aynı tarzda, üstelik ses 
tonunu yükselterek yanıt veren AKP 
Milletvekili Mustafa Öztürk protesto edildi.

Aslında gerilimin nedeni, 12 Mayıs’ta 
Bulgaristan’da yapılacak milletvekili 
seçimleri öncesi ülkedeki Türk oylarının 
bölünmesi.. Ankara, HÖH lideri Ahmet 
Doğan’dan hoşnut değil. Kasım Dal 
desteklenerek yeni hareket yaratıldı, parti 
kuruldu.

Ankara’nın HÖH ile ilgili gerekçeleri haklı 
olabilir ancak yeni partiyi erken seçime 
yetiştirmek de pek kolay görünmüyor. 
Haliyle Bulgaristan’daki Türk oylarının 
yönünü bir bakıma Ankara belirleyecek.

—DÖRT DÖRTLÜK—
Kanmayın kan emicilere, onlar tacir 
Aşağılanmasın ülkemde Kürt ve Muhacir 
Kim ki kendini diğerinden üstün göre 

İşte o zaman yüreğim çok acır

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Nakliyeciler dertli...
Arkas, Türkiye’nin büyük deniz ve 

kara nakliye firmalarından biri...
Gemlik limanına gelen ve giden mal

ların kara taşımacılığını yapıyor.
Aldıkları işlerin önemli bir bölümünü 

Gemlik’teki nakliye firmaları aracılığıyla 
GERÇEKLEŞTİRİYOR..

Bunun için firmalardan komisyon alı 
yor.

Gemlik bölgesinden iş alan en büyük
lerden biri de MSC Lojistik...

Bu firmanın taşımacılığını Akcan 
Nakliyat yapmaktaydı.

İş hacmi büyük olduğu için Akcan TIR 
filosunu genişletti.

Yeni TIR lar aldı.
Son zamanlarda, Gemlikli nakliyeci

lerin sorunu büyük firmaların Gemlik’e 
dışarıdan yeni nakliyecileri getirmesi...

İş bağlantıları nedeniyle büyük 
borçlara giren işletmeler, dışarıdan gelen 
ve fiyat kıran nakliye firmalarına karşı 
birleştiler.

MSC’nin işlerini Tekirdağ’dan gelen 
Asya PORT’a verilmesi sektörde krize 
neden oldu

Yeni bir TIR, kasasıyla 200 bin lira 
dolaylarında..

Gemlik’te faaliyette olan TIR’lar 
giderek yenileniyor.

Ama bu yenilenme banka kredileriyle 
oluyor.

Gemlik Nakliyeciler Derneği aldığı 
prensip kararı ile birbirlerinin işlerini 
almayacaklar.

Bir firma, A firmasının malını çekiyor
sa, başkası onun verdiği fiyattan daha 
düşüğünü vermeyecek.

Böylece herkes kendi müşterisini elin 
de tutacak.

Şimdi daha ciddi çalışılıyor.
Gemlik Nakliyeciler Derneği dışarıdan 

gelen ve iş verilen firmalara karşı kenet 
lendiği gibi, onlara iş veren büyük nakli 
yecilerle de görüşüyorlar.

Bu görüşmede istekleri yerine getiril 
mezse, sanırım bir eylem planı ele ala
caklar.

Yaklaşık 5 bin kişinin ekmek yediği 
nakliyecilik sektöründe yaşanan sıkıntı 
kazançların çok düşük olması...

Bu günkü fiyatlarda Gemlik Eskişehir 
arasında yapılan bir taşımacılıkta 45-50 
Hra gibi cüzi bir para kazanıldığı ifade 
ediliyor.

Öte yandan, bu yıl sigortalara gelen 
anormal zamlar bu sektöre balta vurdu.

Nakliyecilik sektörünün riski büyük.
Küçük bir arıza bile büyük masraflar 

açıyor nakliyeciye..
Her sektörde olduğu gibi nakliyecilik

teki sıkıntının altında yatan gerçek kapi
talist sistemdir.

Bu sistemde büyük balık, küçük balığı 
yok ediyor...

Küçük balıklar bu nedenle birleşip, bü 
yük balıklara karşı cephe oluşturuyorlar.

Bu cepheleşmede, Gemlikli küçük nak 
liyeciler, kazanacak mı yoksa kaybede
cek mi, bunu süreçte yaşayacağız.

Bu nedenle Gemlik’teki kamu kurum
lan, nakliyecilerine sahip çıkmalıdır.

Yılların mağazası kiraların yüksekliği karşısında pes etti...

iniieks Hu kez kapanıyor

İlçemizin ilk büyük 
konfeksiyon 
mağazası Aniteks 
bu kez gerçekten 
kapanıyor.
Geçtiğimiz yıllar 
da da 
“KAPATIYORUZ” 
diye mağaza 
camekanlarına 
yazılar yazdıran 
Aniteks, işyerini 
kapatmaktan 
vazgeçmişti.

Eski Alemdarlar 
Sabun Fabrikası’m 
kiralayarak büyük 
masraflarla modern 
bir mağaza haline 
getiren Aniteks fir
masının giderek 
yükselen işyeri 
kiraları ve giderleri 
karşısında kapatma 
kararı aldığı 
sanılıyor. 
Geçtiğimiz yıl 
bitişiğindeki Şaypa

A.Ş.’ye boş olarak 
devredileceği duyu
lan mağazanın fir
malar arasında 
devir fiyatında 
anlaşma sağlana
mamıştı.
Günlerdir dış cep 
hesine KAPATI 
YORUZ diye yazılar 
yazdıran Aniteks 12 
gün sonra kapıları
na kilit vuracak. 
Mağazanın kapan

ması nedeniyle 
ürünlerde indirime 
de gidilmesi 
nedeniyle işyerinde 
çok az ürünün 
kaldığı öğrenildi. 
Mağaza yetkilileri 
bu kez mağazayı 
gerçekten kapata
caklarını söylediler. 
Aniteks’in yerinin 
büyük bir markaya 
devredilmesi bek
leniyor.

Hâzineye ait deniz 
kıyılarında kıyı 
kenar çizgisi içinde 
kalan ve site sakin
leri veya şahıslar 
tarafından işgal 
edilerek kullanılan 
alanların boşaltıl
ması işlemleri 
sürüyor. 
Geçtiğimiz yıllarda 
Hazine Avukatları 
aracılığıyla hâzineye 
ait kıyılarda Site 
yönetimleri tarafın
dan yaptırılan 
iskele, duş, duvar ve 
bunun gibi müştemi- 
natlar hakkında kul
landıkları sürenin 
uzunluğu dikkate 
alınarak, geriye 
doğru yasal sınır 
olan 5 yıl için 
evcimisil tahakkuk 
ettirilmişti.
Hazine avukatı aynı 
zamanda işgal 
edilen yerlerin yıkıl
ması için mahkeme 
ye başvurarak karar

çıkartmıştı.
İlçe Kaymakamlığı, 
geçtiğimiz aylarda 
Narlı Köyü sınır
larında kalan Oba 
Sitesi, Akcan Sitesi 
gibi sitelerin deniz 
kenarında yaptığı 
dolguların ve işgal

yerlerinin yıkılması 
için 30 gün süre 
verdi.
Bu sürenin bitimine 
kadar yapılan dolgu 
ve işgaller yıkıl
madığı takdirde, 
cebren yıktırılarak, 
bedeli site yönetim

lerinden icra yolunu 
ile alınacağı bildiril
di
Bunun üzerine site 
önlerindeki dolgular 
ve kapatılan alanlar 
ile iskelelerin yıkımı
na başlandığı öğre
nildi.
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Neuruz Bayramı Senliği yanıldı Dikkat! Kar geliyor

Türk Dünyası ve 
Toplulukları Haftası 
kapsamında, Umur 
bey Celal Bayar 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi'nde 
Nevruz Bayramı 
şenliği yapıldı. 
Şenliğe ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
ilçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri A. 
Osman Cura, Bur 
han İnan, Mehmet 
Duran katıldılar.
Şenlik kapsamında, 
öğrenciler okul bah 
çesinde öğle arası 

piknik yaptılar. 
Tarihte ve Türk Dün 
yasında Nevruz 
Kutlamaları hakkın
da konuşmalar 
yapıldı. Şiirler okun
du. Nevruz ateşinin 
yakılması, örs 
üzerinde temsili 
demir dövülmesi ve 
yarışmalar yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 'Nevruz 
Baharın başlangıcı 
dır, yeniliktir. Sîzler 
de hayatınızın baha 
tındasınız. Gençliği 
nizin kıymetini bilin.

Dolu dolu yaşayın. 
Her şeyi yerinde ve 
zamanında yapın. 
Ders başarısı sosyal 
etkinliklerle destek
lendiği zaman 
başarı daha da 
artıyor. Bu günü 
sizlerle geçirmekten 
mutluluk duydum. 
Nevruz Bayramınızı 
kutluyorum, iyi 
eğlenceler diliyo
rum.’ dedi. Program 
okul öğrencilerin 
den Cihan Çekiç ve 
arkadaşlarının hazır
ladığı müzik prog 
ramı ile devam etti

Türkiye yine soğuk 
havanın etkisine 
giriyor. Marmara 
ve Ege soğuyacak, 
geceye doğru 
KIrklareli, Balık 
esir, Bursa, Bolu, 
Ankara boyunca 
yağışlar kara 
dönüşecek. 
Cumartesi günü İç 
Anadolu geneli, 
Orta Karadeniz ve 
Doğu Anadolu'da 
aralıklı kar yağışla 
rı var. Geçen hafta 
olduğu gibi bu 
Cumartesi günü de 
Türkiye'nin iç ke 
simlerine kar yağa
cak. Soğuk hava 
yarın önce Marma 
ra ve Ege'yi et 
kileyecek. Anado 
lu’da ise soğuma 
cumartesi günü. 
Yağış Muğla, 
Marmaris, Antalya 
boyunca su 
baskınları yarata
bilecek kadar şid
detli olacak.
Kırklareli, Balık 
esir, Bursa, Bile 
cik, Sakarya, Bolu, 
Ankara, Kastamo 
nu boyunca yağış 
lar kara dönüş

meye başlayacak. 
Cumartesi günü İç 
Anadolu geneli, 
Orta Karadeniz ve 
Doğu Anadolu böl
gelerinde aralıklı 
kar yağışları var. 
Batıdaki kuvvetli 
yağmurlar haricin 
de, Akdeniz'de 
beklenen sağanak 
yağmurlar ve İç 
Anadolu'da kuvvet 
li esecek lodos 
risk oluşturabilir. 
Ayrıca Doğu ve 
Güneydoğu Ana 
dolu’da ise yoğun 
olarak gelecek çöl 
tozları özellikle 
solunum yolu ra 
hatsızlığı olanları 
olumsuz etkileye
cek.

Soğuk hava yurtta 
sadece 2 gün 
kalıyor, Pazar 
günü sıcaklık yine 
artışa geçecek ve 
yağışlar da kesili 
yor. İstanbul'da bu 
gece kuvvetli yağ
mur var, rüzgar 
karayele dönüyor, 
sıcaklık 12 derece. 
Aynen geçen 
Cuma olduğu gibi, 
yarın gece de yük
seklere bir ara kar 
yağacak.
Cumartesi öğleden 
sonra yağış çekili 
yor, Pazar hava 
açık ve 14 derece. 
Bursa'da gündüz 
yağmur, gece kar 
yağışı bekleniyor.
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İgşnMMM fK incesi snesmuiır
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
kamu-özel ortaklığı 
ile hayata geçirmeyi 
planladığı 'Eğitim 
Kampüsleri'nin 
ayrıntıları netleş 
meye başladı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
kamu-özel ortaklığı 
ile hayata geçirmeyi 
planladığı 'Eğitim 
Kampüsleri'nin 
ayrıntıları netleşm
eye başladı. 
Kampüslerin eğitim 
işlevinin yanı sıra 
önemli başka işlev
leri de olacak. 
Kampüs içindeki 
açık alanlar ve belli 
bazı yapılar eğitimin 
yanı sıra çocuklar 
için okul saatleri 
dışında oyun yeri, 
vatandaşlar için 
spor ve rekreasyon 
mekanı, afet durum
larında toplanma 
alanı olarak da 
işlev görecek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 30 
Kasım 2012 tari
hinde açılan eğitim 
kampüsleri ön

seçimli ulusal 
mimari proje yarış
masına katılmak için 
156 adet yarışmacı 
mimari ekip dosya 
vererek başvuruda 
bulundu. Yapılan 
inceleme sonucun
da başvuranların 
tamamının asgari 
yeterlik şartlarını 
sağladığı görüldü. 
Her bir proje için 6 
yanşmacı kura ile 
seçilerek toplam 48 
yarışmacı 1. Grupta 
yer alan Adana, 
Kocaeli, Aydın, 
Şanlıurfa, Erzurum, 
Muğla, İstanbul ve 
İzmir ili eğitim kam
pusları mimari proje 
yarışmasına davet 
edildi.
KENTİN YENİ

GELİŞEN 
YERLERİNDE 
OLUŞTURULACAK 
Eğitim kampüs- 
lerinin programa 
alındığı illerde, dar 
alana sıkışmış, kap
asite sorunu 
yaşanan ve farklı 
eğitim programları 
uygulayan (lise, 
Anadolu lisesi, fen 
lisesi, sosyal bilim
ler lisesi, meslek li 
sesi) lise binaları bir 
araya getirilecek. 
Kentin yeni gelişen 
bölgelerinde oluştu
rulan yaklaşık 100 
bin metrekare alan
lar üzerinde tasar
lanacak yeni kam- 
püslere güçlü kamu 
ulaşım imkanları 
sağlanacak.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi son 
sınıf öğrencileri 
YGS öncesi moral 
gecesinde 
gönüllerince 
eğlendiler.
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinin Atamer 
otelde düzenlediği 
moral gecesine son 

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

sınıf öğrencileri ve 
öğretmenleri katıldı. 
Gecede gönülle 
rince eğlenen 
öğrencilere YGS 
pastası kesilip 
çeşitli ikramlarda 
bulunuldu. 
Öğrenciler sınav 
öncesi bol bol 
eğlenip sınav 
stresinden uzak

laşıp moral 
depoladılar.
Hafta sonu önemli 
bir sınava girecek 
olan son sınıf 
öğrencileri 
böylesi bir gece 
düzenledikleri için 
öğretmenleri ve 
okul idaresine 
teşekkür 
ettiler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SERİ NO

y TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ 
GAYBİMENKUL SATIŞ İLANI t

MUHAMMEN KULLANIM BAĞ, ARSA

hi

3AYRİMEI«KÜLÜN ADRESİ BEDEL TL ADA PARSEL ALANI (m2! NİTELİĞİ BÖL NO YÜZÖLÇÜMÜ PAYI HİSSE
16467 HAMİDİYE MH. HAL BOYU SK. NO.3/2 62.000,00 148 45 86,00 Mesken 2 86,00 TAM TAM

GEMLİK/BURSA
16184 KATIRLI KÖYÜ İÇERİ BAĞLAR MEVKİİ 60.000,00 128 26 15.206,32 Tarla 0 15.206,32 TAM TAM

128 ADA 26 PARSEL GEMLİK / BURSA
16188 MURATOBA KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ 11.000,00 0 2214 38,00 ARAZİ 0 38,00 TAM TAM

2214 PARSEL GEMLİK/BURSA
15935 MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKLER 9.000,00 0 1124 2.100,00 Tarla 0 2.100,00 TAM TAM

MEVKİİ 1124 PARSEL GEMLİK / BURSA
4477 KATIRLI KÖYÜ KARAÇALI ÇUKURLAR 45.000,00 107 30 17.576,41 Tarla 0 17.57MI TAM TAM

MEVKİİ 107 ADA 30 PARSEL GEMLİK
4478 KATIRLI KÖYÜ SITMA PINARI MEVKİ 25.000,00 123 33 8.500,00 Tarla 0 8.500,00 TAM TAM

123 ADA 33 PARSEL GEMLİK
15730 MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKDERESİ 7.000,00 0 1133 1.347,00 Tarla 0 1.347,00 TAM TAM

MEVKİİ 1133 PARSEL GEMLİK
15729 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 17.500,00 0 1698 1.400,00 Tarla 0 TAM TAM

MEVKİİ 1698 PARSEL GEMLİK
15728 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 7.000,00 0 1695 545,00 Tarla 0 545,00 TAM TAM

MEVKİİ 1695 PARSEL GEMLİK
12634 ORHANİYE MH. MALTEPE SK. 19.000,00 9 69 20,00 Mesken 6 20,00 4/42

NO:46/B/6 GEMLİK
13041 IKÖYİÇİ MEVKİ KATIRLI KÖYÜ 13 10.000,00 140 13 1.508,46 Tarla 0 1.508,46 TAM TAM

PARSEL GEMLİK
15531 CUMHURİYET MH. NOVADARİ CD. 100.000,00 835 13 115,00 Mesken 5 11500 TAM TAM

SİNEM SİT. A BL KAT: 1 D: 5 GEMLİK MJ:.- -

13291 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 
MEVKİİ 1710 PARSEL GEMLİK

38.000,00 0 1710 4.100,00 Tarla 0 4.100,00 TAM TAM

13678 KATIRLI KÖYÜ ZEYTİNBAGLARI 
MEVKİİ 10 ADA 4 PARSEL GEMLİK

29.000,00 101 4 1.889,90 Tarla 0 1.889,90 TAM TAM

12971 MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKLER 
MEVKİİ 1975 PARSEL GEMLİK

20.000,00 0 1975 2.300,00 Tarla 0 2.300,00 TAM TAM

14865 ADLİYE KÖYÜ GÜLFINDIKLAR MEVKİİ 
506 PARSEL GEMLİK

19.000,00 0 506 4.375,00 Tarla 0 4.37500 TAM TAM

14773 HAMİDİYE MH. KUMLU SK. GÜLER 
KARDEŞLER APT. NO:11 / A GEMLİK

35.000,00 553 142 32,00 İşyeri 9 32,00 TAM TAM

12127 HAMİDİYE MAH. YİĞİT SK.NO11 220.000,00 816 257 427,00 Komple 0 427,00 TAM TAM
GEMLİK Bina

12946 MURATOBA KÖYÜ SIRINCAK MEVKİİ 33.000,00 0 1961 4.125,00 Arsa 0 4.125,00 TAM TAM
GEMLİK

11738 MUROBA KÖYÜ, KARAYOL ÇAYIRLARI 
MEVKİİ, 288 PARSEL GEMLİK

8.000,00 0 288 1.800,00 Tarla 0 1.800,00 TAM TAM

11712 ADLİYE KÖYÜ, ÇERKEZ DERESİ, 426 
PARSEL GEMLİK

13.000,00 0 426 3.075,00 Tarla 0 3.07500 TAM ' TAM

10474 MURATOBA KÖYÜ, BATAKLIDERE 
MEVKİİ, 617 PARSEL GEMLİK

20.000,00 0 617 10.350,00 Tarla 0 10.350,00 213

11015 KATIRLI KÖYÜ, KÖYİÇİ MEVKİİ, 152 79.000,00 152 1 384,00 Komple 0 38400 TAM TAM
ADA, 1 PARSEL GEMLİK Bina

11711 ADLİYE KÖYÜ, ÇUKURTARLA MEVKİİ, 
684 PARSEL GEMLİK

22.000,00 0 684 3.350,00 Tarla 0 3.35000

■

TAM TAM

İRTİBAT: HALKBANK GEMLİK ŞB. TEL: 02242807230 www.halkbank.com.tr |

http://www.halkbank.com.tr
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TARAFTAR DESTEĞE HAZIRLANIYOR
Seyfettin Şekersöz

Yarın oynanacak 
olan BAL ligine yük
selme play-off 
maçları için son 
hazırlıklarını yapan 
Gemlikspor'a 
Taraftar Desteği'de 
sürüyor.
Yarın (Cumartesi) 
günü saat 15.30'da 
Demirtaş sahasında 
Zaferspor ile 
oynanacak play-off 
ilk maçını galibiyetle 
kapamak arzusunda 
olan kırmızı beya- 
zlılar'a her zaman 
olduğu gibi en 
büyük destek 
yine taraftarlarından 
gelecek.
Süper Amatör 
Lig B grubunu lider 
olarak bitiren 
Gemlikspor'da bu yıl

hedef yine şampi 
yonluk olacak.
Altı takımın 
mücadele edeceği 
tek devreli maçlarda 
birinci olan takım 
direk olarak BAL

(Bölgesel Amatör 
Ligi)ne çıkacak. Altı 
takımın mücadele 
edeceği maçlarda 
Gemlikspor'un yanı 
sıra Zaferspor, 
İznikspor,

Burgazspor, İnegöl 
Yenicespor ve İnegöl 
Gençlergücü takım
ları bulunuyor. 
Maçlarını ikinci sıra
da tamamlayan 
takım ise BAL liginin

Bursa grubunda yer 
alan ve üçüncü 
sırayı alan takımla 
play-off maçı oynay
acak.
Gemlikspor oynaya
cağı maçlarda en 

yüksek puanı topla
yarak BAL ligine 
direk çıkmak 
arzusunda olduğun
dan maça gelerek 
destek verecek 
taraftarlara büyük iş 
düşüyor.
Bursa ve ilçelerinde 
örgütlenerek dernek 
kuran tek taraftar 
grubu olan 
Gemlikspor 
Taraftarlar Derneği 
her maçta olduğu 
gibi play-off 
maçlarında da takım
larına en iyi şekilde 
destek verecek.
Maçın oynanacağı 
Demirtaş sahasında 
oynanacak maça 
gidebilmek için 
Gemlik 
Belediyesi'nin de 
otobüs tahsis etmesi 
bekleniyor.

U16 REKORA KOŞUYOR
Gemlik Belediye 
Spor U 16 Takımı 
grubunun tozunu 
atıyor. Ligin ilk 
yarısında deplas
manda 12-0 yendiği 
rakibi Orhangazi 
Gençler Birliğini 
Gemlik Büyükşehir 
Belediyesi Suni 
Çim Saha 
Tesislerinde ağır
layan temsilcimiz, 
rakibini 19-1'lik 
skorla yenerek boz
guna uğrattı.
Kaptan Eray'ın fut
bol şovunu abar
tarak 10 golle yıldı

zlaştığı maçta tem
silcimizin diğer 
gollerini Onur (3) 
Birkan (2) Furkan (2) 
Hakan ve Rahim 
attı.
9 Maçta 9 galibiyet 
alarak 27 puanla 
zirvede yer alan 
Gemlik Belediye 
Spor U 16 
takımıbaşarılı Teknik 
Direktör Haydar Yiğit 
yönetiminde Türkiye 
Şampiyonası final
lerini hedeflerken, 
rakiplerine de korku 
salmaya devam 
ediyor.

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ÇIRAK ARANIYOR

Müracaatların şalisen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ YJ MA AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İRİ1 ■]Ij Hh M 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 1 wı 1 w ıw ww

KİRALIKDAİRE
KÖRFEZ SİTESİNDE 

KİRALIK DAİRE
TEL: 0 532 583 53 78

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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flTM've para yatınrken dikkat!
ATM’ye para yatıran 
birçok vatandaşın 
parasına şüpheli 
para uyarısı ile el 
konuldu.
ATM’ye para yatıra
cakları bekleyen 
"şüpheli para" 
tehlikesi.
Vatandaşlardan 
gelen şikayetlere 
göre; ATM’ye para 
yatıran birçok 
vatandaşın parasına 
şüpheli para uyarısı 
ile el konuldu.
Parasının peşine 
düşenler ise 20 TL 
ceza ödemek zorun
da kaldı.
Bankacılık işlemleri 
için ATM'leri tercih 
edenleri bekleyen 
büyük tehlike.
Birçok vatandaş 
para yatırmak için 
cihaza parayı yer
leştirdikten sonra 
"şüpheli para" 
uyarsı ile karşılaşıy
or. Ne yapacağını 
bilemeyen ve telaşa 
kapılan vatandaşlar 
bankaların müşteri 
temsilcilerine de 
ulaşamayınca tele
fon bankacılığından 
kayıp, çalıntı ve 
şüpheli işlem 
menüsünden 
bankaya ulaşmaya 
çalışıyor. Bu 
seferde 20 TL gibi 
bir ceza ödemek 
zorunda kalıyorlar. 
İşte şüpheli para 
uyarısı ile paralarına 
el konulan vatan
daşların şikayetleri 
şöyle: 
VATANDAŞLARIN 
PARASINA EL 
KONULDU " 
10.02.2013 tarihinde 
saat 12.55-13.15 
arası ATM'den kredi 
kartı borcumu öde

mek üzere 90 TL 
yatırdığımda makine 
şüpheli para 
olduğuna dair uyarı 
vererek paraya el 
koydu. Bankanın 
müşteri temsilcileri
ni aradım menüyü 2 
kez dinlememe rağ
men bu işleme dair 
bir sık bulamayınca 
kayıp, çalıntı ve 
şüpheli işlem 
menüsünün buna 
uygun olduğunu 
düşündüm.
Telefonu açan per
sonel dinledikten 
sonra telefonu bir 
şey demeden suratı
ma kapadı.Bu 
menüde 20 TL cezai 
işlem veriyormuş 
bir de oradan soyul
dum." 
YATIRILAN TÜM 
PARALAR MI 
ŞÜPHELİ?
"Bankaya ait kredi 
kartı kullanıyorum. 
Ekstre borcumu 
ödemek için banka 
ATM'sine 1.190 TL 
yatırdım fakat ATM 
her ne sebeptense 
paranın tamamına el 
koydu ve şüpheli 
para uyarısı verdi. 
Nedense paranın 
hepsimi şüpheli idi? 
Müşteri hizmetlerini 
aradım ilgilenecek
lerini söylediler 
kayıt oluşturdular. 
Param hesabıma 
geçmiş ayrıca 
mesaj la sorunun 

çözüldüğü tarafıma 
bildirilmesine rağ
men tekrardan 70 
tl'lik tutar sebepsiz 
olarak kesilmiş. 
Müşteri temsilci
lerinizi aradım açık
layıcı cevap 
veremediler.Bana 
verdikleri cevap 70 
TL'lik tutar sözde 
1190 TL'lik tutarı 
ATM'den hesaba 
geçmiş." 
Bankanın ATM'sin 
den kredi katı bor
cumu ödemek isted
im fakat ATM şüphe 
li para uyarısıyla 
birlikte kredi kartımı 
iade etti. Paramı 
iade etmediği gibi 
borcumda öden
memiş görünmekte. 
Hemen müşteri tem
silcisini aradım. 
İlkinde 8 dakika 
ortalama bekleme 
sürem olduğunu 
söyleyen bant kay
dım, 15 dakika bek
leyip tekrar tekrar 
aradım,Bekleme 
sürem 28 ve 30 
dakikadan fazla şek
linde süreler belirtil
erek uzatıldı ve kim
seye ulaşamadım. 
Kayıp çalıntı ve 
şüpheli işlemler 
bölümünü aradım 
temsilciye çok bek
letilip kimseye 
ulaşamadığımı 
söyledim, fakat oda 
tekrar bant kaydına 
yönlendirdi.

Fujitsu Türkiye'den 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, kamu 
bilişim çözüm
lerinden olan ve 
tamamen Türk 
mühendislerinin 
tasarımıyla 
Türkiye’de üretilen 
"Avuç İçi Kimlik 
Doğrulama"Sistemi 
kamuoyuna sunuldu 
Şu ada 20 ilde 4 

aydır uygulanan sis
tem, 455 hastanede 
bin 300'ün üzerinde 
cihaz ile denendi. 
Fujitsu’nun tama
men Türk 
mühendislerinin 
tasarımı ile 
Türkiye’de ürettiği 
"Avuç İçi Kimlik 
Doğrulama" sistemi
nin, sağlık hizmet
lerinde sahteciliği 
ortadan kaldırması 
ve 1 Nisan itibarı ile 
Türkiye’deki bütün 
özel hastanelerde 
uygulanmaya 
başlanması bek
leniyor.
Fujitsu Türkiye ve 
Balkanlar Genel 
Müdürü Halit Zaim 
ise, SGK ile birlikte 
yürütülen Avuç İçi 
Damar Tanıma 
Sistemi hakkında 
değerlendirmelerde 
bulundu. Bu sis
temin Türk mühen 
dişlerinin tasarımı 
ile Türkiye’de 
üretildiğini ve böyle
likle sistemin sağlık 
hizmetlerinde kaçak 
ve kayıpların önlen
mesinde olumlu 
sonuçlar verdiğine 
belirten Zaim, 
bugüne kadar 20 
ilde uygulanan sis
tem ile birlikte, 
sosyal hizmetlerde

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

sahteciliğin azaldığı
na dikkat çekti. 
SGK’nın bu sistem 
ile hedefinin, tüm 
özel ve üniversite 
hastanelerinde 
uygulanmaya baş
landığı andan 
itibaren, toplam 
sağlık harcamaların
da yüzde 12’lik 
tasarruf elde etmek 
olduğuna işaret 
eden Zaim, SGK 
Avuç İçi Damar İzi 
Yöntemiyle 
Biyometrik Kimlik 
Doğrulama 
Projesi’nde, 83 farklı 
iş ortağı bulun
duğunu, uygula
manın yaklaşık 500 
kişiye istihdam 
sağladığının altını 
çizdi. Fujitsu’nun 
dünyada ilk defa 
temassız Avuç İçi 
KimliK Doğrulama 
Sistemi’ni hayata 
geçirdiğini belirten 
Fujitsu Başkan 
Yardımcısı Satoru 
Hayashi ise, bu sis
tem sayesinde her 
insanda kesinlikle 
farklı olan avuç içi 
damar sistemini 
tarayarak kişileri 
tespit edebildikle 
rine dikkat çekti. 
Sistemle 1 
Nisan'dan sonra 
hastanelere müra
caat aşamasında, 
acil hallerde ise acil 
halin sona ermesin

den sonra, “nüfus 
cüzdanı, sürücü bel
gesi, evlenme cüz
danı veya pasaport
tan” biriyle kimlik 
tespiti ve biyometrik 
yöntemlerle kimlik 
doğrulaması yapıla
cak. Kişilerin has
tanelere müracaatı 
sırasında ilk avuç içi 
damar okuma siste
minden elde edilen 
biyometrik verinin 
veri tabanına kayıt 
işlemi hastanelerce 
yapılacak. Hastane 
ve sağlık sunucu
ları, ilk biyometrik 
verinin kurum veri 
tabanına kayıt işle
minde hastalardan 
taahhüt belgesi 
almak zorunda ola
cak. Kimlik tespiti, 
biyometrik kayıt 
işlemi veya biy
ometrik kimlik 
doğrulama işlemini 
usulüne uygun yap
mayan ve bu neden
le bir başka kişiye 
sağlık hizmeti 
sunulması nedeniyle 
SGK’nın zarara 
uğramasına sebe
biyet veren kuruluş
tan ödenen tutar 
geri alınacak. Kendi 
adına başkasının 
sağlık hizmeti 
almasını sağlayan 
kişiden tedavi ücre
tinin iki katı kanuni 
faiziyle tahsil edile
cek.
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GEREKLİ TELEFONLAR

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 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 Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
KanberoÇlu-Esadaş 514 45 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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 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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR-FERİBOT

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DA&ITICILAR

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 1O 79

513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
OBMLİK'I.NİLK aÜNLÛk ŞİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4528 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IIİIÜHİIİ
■İHI 

ÇANAKKALE 
YOLUN SONU: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

KELEBEĞİN RÜYASI 
11:30-14:00-1645- 

20:00 
HÜKÜMET KADIN: 

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

İKİ 5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Iirell! de 
KAMPANYA

ÖZKAYA
OTOMOTİVDE 

TÜM LASTİKLER

4 AL 3 ÖDE
Hisar Mahallesi Körfez Baytaş 
Sitesi A Blok No : 2 GEMLİK

Tel: 0224 514 40 44

KİRAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 7990

KİRALIK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

513 23 94

Bir akşam yemeğini ziyafete dönüştürmek için

-^-G0tDSTAR«
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

BALIK ÇEŞİTLERİ
HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 6.oo ₺ 
Kaygana, Karadeniz Usulü)
İSTAVRİT (Tava, Izgara) 7.oo₺ 
CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.OO ₺ 
CİNEKOP; TEKİR 12.50 ₺
IZGARA KÖFTE 8.00 ₺
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ 6.00 £
^0,2245147172ÖEMÜK 
.t1ainldiye,Mab. ttoisjl 5qk. Tlo:3

ARA SICAKLAR
KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.oo ₺
KALAMAR TAVA 10.00 ₺
MİDYE DOLMA 1.00 ₺
MİDYE TAVA 5.00 ₺
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata 3.oo ₺
TATLILAR
Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo ₺
İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 2.oo t
Ayran, Soda, Şalgam 150 -b
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Uyuşturucuyu 
Bacada

Saklamak İstedi
Bursa'da, evinde uyuştucu 
ticareti yaptığı belirlenen 19 
yaşındaki Niyazi Ö.'nün evine 
baskın düzenlendi. Sayfa 3’de

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşteşar Yardımcısına 
Gemlik zeytininin sorunları anlatıldı

Kaymakam Cahit 
Işık tarafından dün 
düzenlenecek olan 
BEBKA projelerinin 
basına tanıtımı, 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar 
vekilinin ilçemize 
gelmesi nedeniyle 
yapılamadı. 2’de

GemliKspor bugün 
Bursada Zaferspor 

ile karşılaşacak
Gemlikspor, bugün Gemlikspor Kulübü 
Bursa Demirtaş Başkanı Orhan Koç,
Sahasında Zafer bugün saat 15.30’da
Spor’la karşılaşacak, oynanacak olan 
Süper Amatör Lig B karşılaşmada taraf 
Grubunu lider olarak tarlardan destek 
bitiren Gemlikspor, beklediklerini 
BAL liginde yük- söyledi. Karşılaşma 
selme play-off maçı için Gemlik’ten oto- 
için son hazırlıklannı büs kaldırılacağı 
tamamladı. öğrenildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BEBKA Projelen...
BEBKA sözünü son zamanlarda sıkça 

duyar olduk.
BEBKA’nm açılımı, Bilecik, Eskişehir, 

Bursa Kalkınma Ajansı...
Bu ajans topluma katkı sağlayacak pro

jelere bağış desteği sağlıyor.
Bu bağışın oranı yüzde 75’lere değin 

yükselebiliyor.
Görünüşte müthiş ve güzel bir olay.
Yap projeyi, kap bağışı demek geliyor 

insanın içinden ama, öyle kolay olmuyor.
Ajans projeleri sıkı bir incelemeden 

toplumsal yarar görmeden onaylamıyor.
Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Tarım 

üçlüsü Gemlik için 3 proje hazırladı.
Devamı sayfa 4’de

ddl/uı ityedud <vtayou£(vuı 

^7 birey zyjzZ 
" 7-8 kişilik sınıflar Daha özel yayınlar 

Esnek çalışma saatleri Daha özel denemeler
Öğrenci koçluğu Aile Eğitim Danışmanlığı 

Ve Daha fazlası için; birey 
«g,2013-2014

Jsd: 0 22b 51 1515I.J ____________________ _____
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|n Buluşma
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşteşar Yardımcısına 

Gemlik zeytininin sorunları anlatıldı

biırnan çt ı iNKATA 
Dönüşüyoruz.

Çanakkale savaşı... Bağımsızlık savaşı... 
Cumhuriyetin ilanı... Sevr’in yırtılması... 
Lozan’ın batılı gözü dönmüşlere kabul 
ettirilmesi...

Aydınlanma Devrimler!...
Sanayi alanında atılan dev adımlar...
Türkiye’nin altın sayfaları...
Ne ki;
Yapraklar giderek soluyor, kararıyor...
1938’de sahneye çıkan karşı devrimciler 

Türkiye’nin yazgısını değiştiriyor.
Gerici güçler Ulusu idare ediyor.
Siyasal yapı ve ne yazık ki, gücünü o 

iradeden alan bürokrasi vaziyete göre hal 
alıyor.

Dış ilişkiler giderek zayıflıyor...
Eğitim tüm hızıyla özel ve güzel sektöre 

emanet ediliyor.
Sağlık kurumlan giderek özelleşiyor.
İşsizlik sürekli artıyor.
Göç kentleşme dengelerini bozuyor.
Ekonomi topal ördek misali yol alamıyor.
Bilim yuvası üniversiteler gereksiz ve 

anlamsız bir biçimde geriliyor.
Doğal olarak işler rayında gitmiyor, 

yörüngesinden çıkıyor.
Eğer çıkmamış olsaydı;
Ne Gül Cumhurbaşkanı olurdu.
Ne RTE başbakan olurdu.
Ne başıbozuk eşkıya Türkiye’nin başına 

bela olabilirdi.
Ne AB ne ABD Türkiye’nin içişlerine 

karışabilirdi.
Ne Türk askerinin gücü bu denli zafiyete 

uğrardı.
Ne aydınlann, gazetecilerin sesi soluğu 

kesilebilirdi.
Ne eşkıya ile müzakere ne de asker ile 

mücadele edilebilirdi.
Ne Kıbrıs’ta taviz verilirdi.
Ne yabancılar ülkenin iç ekonomik işler

ine karışabilirlerdi.
Ne koca koca bakanlar devletin 

olanaklarını kendileri için kullanabilirlerdi..
Ne memlekette kimlik tartışmaları olurdu. 
Ne Türk milliyetçiliği ayaklar altına alın

abilirdi.
Ne üretmeden tüketmek yaşam biçimi 

olurdu.
Ne Cumhuriyet tartışılırdı.
Ne laiklik, demokrasi yeniden tanım

lanırdı.
Ne memleketin sanayi kaleleri haraç 

mezat satılabilirdi.
Ve ne de memleketi geri geri götürmeyi 

hedefleyen “bir siyasal düşünce "iktidarı 
eline geçirebilirdi.

Dış kaynaklı iç destekli bir tasarım 
ülkemizi değiştirip dönüştürebilirdi.

Sözün özü;
Türkiye Cumhuriyeti devleti laik, 

demokratik, hukukun üstünlüğünü ilke 
edinen yapısıyla ileri uygarlıklar arasında 
yerini alır yurttaş da insanca yaşamanın 
tadını çıkarırdı

Kaymakam Cahit 
Işık tarafından dün 
düzenlenecek olan 
BEBKA projelerinin 
basına tanıtımı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar 
vekilinin ilçemize 
gelmesi nedeniyle 
yapılamadı.
Dün, saat 13.oo de 
Atatepe Tesisleri’n 
de yapılacak olan 
toplantıya, Kayma 
kam Cahit Işık, Gıda 
Tarım ve Hayvancı 
lık Bakanlığı müşte 
şar vekili Vedat 
Mirmahmutoğulları, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, İl 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Mü 
dürü Ömer Çelik, 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
Uludağ Üniversitesi 
msiiii r\uc.duıyıı\ 
Meslek Yüksek 
Okulları Müdürü 
Prof. Dr. İlhan 
Turgut, Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, Borsa 
Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan, İlçe 
Gıda Tarım ve Hay 
vancılık Müdürü 
İbrahim Çetin ve 
Belediye teknik ele
manları ile İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı teknik ele
manları katıldı.
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Gıda Teknolojilerini 
bölümünü ziyaret 
edecek olan Gıda, 
Tarım Hayvancılık ve 
Tarım Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Vedat Mirmahmut 
oğulları’nın öğle 
yemeğini Atatepe 
Tesisleri’nde yemek 
için gelmesi üzerine, 
BEBKA Projesini 
sunumunu yapacak 
olan Kaymakamlık 
ve Belediye yetkili 
leriyle karşılaştılar. 
Yemek sırasında 
hazırladıkları 
BEBKA projesi 
konusunda 
Müsteşarvekili’ne

bilgi veren Ticaret 
Borsası Proje 
Sorumlusu Doç. Dr. 
Sertaç Dokuzlu, pro
jenin kabul 
edilmediğini söyledi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Kaymakamlık, 
Gemlik Belediyesi 
ve İlçe Tarım Müdür 
lüğünce üç adet 
BEBKA projesi 
hazırlandığını bu 
projelerin hazırlan
masında ekiplerinin 
geç saatlere kadar 
çalıştıklarını belir 
terek, “Gemlik’te 
ayrı bir BEBKA 
Proje ekibi oluştur
duk. Bir projeyi A 
dan Z’ye hazırlamak 
başarı sayılır.
Deniz altı ile ilgili bir 
projemiz, çevreye 
yönelik Su Düşen 
Şelalesi’yle ilgili bir 
projemiz ve enerji 
kaynaklarını değer
lendirme ile ilgili bir 
projemiz var." dedi.

KAYNAKLARI 
İYİ 

DEĞERLENDİRMELİ 
Müsteşar Yardımcısı 
Mirmahmutoğulları 
AB’ye girmenin 
Türkiye’nin bir sına 
vı olduğunu hatır
latarak, “Bu sınav 
için iyi hazırlanmak 
gerekir. Sınavı geçer 
sek AB Türkiye’nin 
pazarı olur. 
Geçemezsek Türki 
ye AB’nin pazarı 
haline gelir" dedi. 
Bakanlık olarak 1.5 
milyon liralık hibe 
verildiğini, AB kay
naklarının iyi kulla 
nılması gerektiğini 
hatırlattı.
Türkiye’nin proje 

hazırlama kapasite 
sinin yetersiz 
olduğunu belirten 
Mirmahmutoğlulla rı, 
“Onun için projeleri
ni özel sektöre yap
tırıyoruz. Kaynak var 
ama projeleri kul 
lanamıyoruz.” 
dedi.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı Müşteşar 
Yardımcısı Vedat 
Mirmahmutoğulları 
Türkiye’de 90 mil 
yon zeytin ağacı 
bulunduğunu, yeni 
dikilenlerle bu 
sayının 182 milyon 
adate yükseleceğini, 
bu ağaçların yakın
da zeytin vermeye 
başlayacağını söyle
di.
Türkiye’nin 
zeytinyağı tüketi
minde çok geri oldu 
ğunu vurugulayan 
Mirmahmutoğlu, 
“Yağ tüketiminde 
Avrupa’nın çok 
gerisindeyiz. Zeytin 
ve zeytin yağı üreti
minin yükseltmek 
zorundayız.
Öncelikle bu ürün
leri yurt içi pazarlar
da tüketmeli.
Sofralık zeytinde 
dünya birincisiyiz.” 
dedi.
Türkiye’de süt 
tüketiminin de çok 
dü şük olduğuna 
dikkat çeken 
Müşteşar 
Yandımcısı, “Bizde 
yılda bir kişi 100 kilo 
süt ve süt ürünü 
tüketilirken, Avrupa 
da bu oran 300 kilo
dur." şeklinde 
konuştu.

ACAR; GEMLİK 
ZEYTİNİ DEĞERİNİ 
BULMUYOR 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar, 
Türkiye’nin her yeri 
ne zeytin diktirilerek 
teşvik verildiğini, 
üretimin artması- 
sonucu Gemlik zey
tinin fiyatının 
düştüğünü söyledi. 
Gemlik zeytininin 
piyasada hak ettiği 
yeri alabilmesi için 
Borsa olarak Coğrafi 
işaret uygulaması 
başlattıklarını da 
söyleyen İlhan Acar, 
“Gemlikli üreticinin 
maliyetleri yüksek. 
Mazot fiyatları 5 kat 
arttı, ilaç ve diğer 
girdiler yükseldi. 
Ama, zeytin 2 
liradan alıcı bula 
mıyor. ince zeytini 1 
liradan alan yok." 
dedi.
Mirmahmutoğlu ise, 
“Gemlik zeytininin 
tanıtımını iyi yap
malısınız. Markalaş 
m ak gerekir. Gemlik 
zeytin fidanlarını 
Türkiye’nin her yanı
na kim sattı.
Biz, bakanlık olarak 
televizyonlarda bize 
ayrılan süreyi kullan 
maya çalışıyoruz. 
Sîzler, sorfalık zeytin 
ve zeytinyağı tanı 
timi için proje yapın 
biz ücretsiz bunları 
yayınlatalım." dedi. 
Müsteşar vekili Ba 
kanlık yetkilileriyle 
görüşerek, zeytin 
dikiminde verimsiz 
arazilere destek 
sağlanması verimli 
arazilerden desteğin 
kaldırılması için 
çalışma başlatıl
masını istedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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üyuşturucuy» Bacada Saklamak İstedi MlMtlIll
Bursa'da, evinde 
uyuştucu ticareti 
yaptığı belirlenen 
19 yaşındaki Niyazi 
ö.'nün evine 
baskın düzenlendi. 
Bursa'da, evinde 
uyuştucu ticareti 
yaptığı belirlenen 
19 yaşındaki Niyazi 
Ö.'nün evine 
baskın düzenlendi. 
Polis, gözaltına 
aldığı Niyazi ö.'nün 
ipe bağlayıp soba 
bacasında sak
ladığı 1 kilo 150 
gram bonzai mad
desi, 1 kilo 390 
gram esrar ve 360 
ecstacy hapı da ele 
geçirdi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesi ekipleri, 
aralarında uyuştu

Benzin Istasyoımnıla Facia Ucuz Atlatılılı
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, 
akaryakıt aldıktan 
sonra sürücüsünün 
bütün çabalarına 
karşın çalışmayan 
otomobilde elektrik 
sisteminde mey
dana gelen arıza 
nedeniyle yangın 
çıktı. Akaryakıt 
istasyonu 
görevlilerinin yanı 
sıra kısa sürede 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, 
alevleri yakıt pom
palarına sıçra
madan söndürdü. 
Olay, Orhaniye 
Mahallesi Ankara 
Caddesi üzerindeki 
akaryakıt istasyon
da meydana geldi. 
Emdullah Çalışmaz, 
16 L 2451 plakalı 
otomobili ile istasy
ona gelerek önce 
LPG aldı, daha

l$ciTa$ıyanMinihiisDevril(li,8Ki$iYaralanılı
Bursa'da işçi 
taşıyan bir minibü 
sün devrilmesi 
sonucu 8 kişi yara
landı. Ambulans 
larla hastanelere 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenil
di. Dün saat 08.30

cu ticareti yapmak 
dahil toplam 13 
suçdan hakkında 
işlem yapılan 
Niyazi Ö.'nün, 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Meydancık 
Mahallesi'ndeki 
evinde müşteriie 

sonra benzin almak 
için diğer pom
panın önüne 
aracını çekti. Çalış
maz, benzin aldık
tan sonra çalış
mayan aracını 
iterek lastik hava 
pompasının önüne 

sıralarında Bursa- 
İzmir kara yolunun 
Özlüce kavşağında 
Osman T. idaresin
deki 16 S 5144 
plakalı servis 
minibüsünün direk
siyon hakimiyeti 
kayboldu. Minibü 
sün devrilmesi

rine uyuştucu sat
tığını belirledi. 
Yaklaşık üç ay 
süren takip sonucu 
Niyazi Ö.'nün evine 
savcılıktan alınan 
izin ile baskın 
düzenlendi. Evde 
ve çatı katında 

getirdi. İstasyon 
yakındaki sanayi 
bölgesinde tamirci 
bulamayan Çalış
maz, ısrarla kontağı 
çevirip aracı 
çalıştırmak istedi. 
Bu sırada aracın ön 
kısmında önce bir 

sonucu sürücü ile 
7 kişinin yaralan 
dığı kazanın ardın
dan olay yerine çok 
sayıda ambulans 
gönderildi.
Yaralılar, 112 acil 
servis ambulansları 
ile Uludağ Üniver
sitesi (UÜ) Tıp 

arama yapan 
polisler aradıkları 
uyuşturucuları evin 
soba bacasında 
poşetler içersinde 
saklanmış olarak 
buldu. İpe 
bağlanan 
poşetlerde polis 1 
kilo 150 gram bon
zai maddesi, 1 kilo 
390 gram esrar ve 
360 ecstacy hap 
ele geçirdi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
14'ncü kez 'uyuştu
cu ticareti yapmak* 
suçundan sorgu
lanan Niyazi Ö., 
ifadesinin ardından 
bugün adliyeye 
sevkedildi. Zanlının 
polislerin arasında 
gazetecilere 
gülerek poz verme
si dikkat çekti.

patlama meydana 
geldi, ardından 
yangın çıktı.
Sürücü araçtan 
inerken, istasyon 
çalışanları 
söndürme tüp
leriyle alevlere 
müdahale etti. 
Haber verilmesi 
üzerine kısa 
sürede olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri de yangına 
müdahale etti. Ön 
kaput açıldıktan 
sonra alevler 
yeniden yük
selirken, ekiplerin 
müdahalesiyle 
yangın söndürüldü. 
Görevlilerin 
soğukkanlı müda
halesi sayesinde 
alevlerin yakıt pom
palarına sıçra
masının önüne 
geçilerek facia 
önlendi.

Fakültesi Hastanesi 
ve Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı. Kaza 
sebebiyle Bursa- 
izmir karayolunda 
kısa süreliğine 
ulaşım aksadı

Bursa’nın İznik 
ilçesinde, traktör
den düşen kadın 
römorkun altında 
kalarak hayatını 
kaybetti. 
Kaza Topkapı 
mevkiinde mey
dana geldi. Eşi 
Hüseyin Turan’ın 
(60) kullandığı 16 
FAY 77 plakalı 
traktörün üzerinde 
yolculuk eden 
Emine Turan (55), 
dengesini kaybe 
derek düştü. 
2 çocuk annesi

9 kişiye mezar olan 
hastane »angınında 

sok rapor
Bursa'da, Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'nde 9 
kişinin ölümüyle 
neticelenen yan 
gınla ilgili davada 
beklenen rapor 
geldi. Raporda 
hastanenin baş 
hekimi ve hastane 
müdürünün de 
aralarında bulun
duğu 6 sanığın, 
kusur sahibi 
olmadığı belirtildi. 
Mahkeme heyeti 
dosyayı tekrar 
bilirkişiye gönder
erek, daha önceki 
raporlar da göz 
önünde bulun
durularak yeni bir 
rapor hazırlan
masına karar 
verdi. 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"taksirle yangına 
ve birden fazla 
kişinin ölümüne 
sebebiyet vermek" 
suçundan 15'er 
yıla kadar hapis
leri istenen tutuk
suz sanıklardan 
görüntüleme 
merkezinin sahibi 
Dr. Erol K. ile eski 
başhekim Osman 
Naci Ç., eski has
tane müdürü 
Salim Ö., eski 
müdür yardımcısı 
Mehmet G., eski 
teknik işlerden 
sorumlu müdür 
yardımcısı Yakup 
G. ve elektrik elek
tronik mühendisi 
Süleyman K.’nin 
yargılanmasına 
devam edildi.

Turan traktör ile 
römork arasına 
düşerek ezildi. 
Eşinin son anda 
fark ettiği kadın 
ambulansla İznik 
Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Ağır yaralanan 
Emine Turan 
kurtarılamadı. 
Gözaltına alınan 
acılı koca 
Hüseyin Turan, 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.

DÖ. ve Süleyman 
K. katıldı.
Mahkemenin 
celselerdir Ankara 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nden 
beklediği ek rapor 
geldi. Hazırlanan 
raporda, tutuksuz 
olarak yargılanan 
6 kişi hakkında 
herhangi bir 
kusurlarının 
bulunmadığı 
ifade edildi. 
Raporda ayrıca 

hastanenin mimari 
projesinden 
sorumlu ekibin 
başkanının, hasta
nenin elektrik 
tesisat ekibinin 
başkanının, hasta
nenin mekanik 
tesisat projesin
den sorumlu 
ekibin başkanının 
ve Sağlık 
Bakanlığı’nın 
hastanelerdeki 
yangın, güvenlik 
ve acil durumlar 
için önceden alı
nacak tedbirlerin 
belirlenmesi ve bu 
tedbirlerin sistem
atik ve etkin bir 
şekilde denetlen
mesi ile ilgili biri
minin başkanının 
tali kusurlu 
olduğu kaydedildi. 
Cumhuriyet 
Savcısı müta
laasında gelen bu 
ikinci raporun, 
bir önceki raporla 
zıt olduğunu, bu 
yüzden yeni bir 
rapor alınmasını 
talep etti.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BEBKA Projeleri...
Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam 

Merkezi’nde tüketilen elektriği güneş 
enerjisi ile sağlamak için bir proje 
geliştirdi.

Bu projeyi Belediye kendi teknik ekibi 
ile gerçekleştirdi.

Tabii projenin hazırlanmasında dış 
destek alınıyor.

Buradaki amaç, Sosyal Yaşam Merke 
zi’nin tükettiği elektriğin yüzde 50’si bu 
proje ile güneş paneli sayesinde sağla 
nacak.

Projenin mali portresinin 900 bin lira 
civarında olduğu belirtiliyor.

Ciddi bir rakkam.
Bu proje, BEBKA tarafından beğenilir 

ve uygulamaya geçilirse, Gemlik’te bir 
ilk yaşanacak.

Birçok kurum bu projeyi örnek alacak 
belki kendileri için uygulayacak.

İkinci proje İlçe Tarım’ın önerişiydi. 
Ancak, onlar bu projeyi yapamayacakları 
için Kaymakamlık ve Belediye’yi devreye 
soktular.

Gemlik Körfezi’ndeki olta balıkçılığını 
arttırmak için denizin belli noktalarına 
bırakılacak atıklarla balık üreme ve 
toplanma noktaları oluşturulacak.

Bir başkası ise Haydariye Köyü’ndeki 
Su Düşen Şelalesi çevresini turizme 
kazandırma projesi...

Haydariye Köyü’nde 4 yıl öğretmenlik 
yaptım.

Kalkınma Kooperatifi kurdum, Or-Köy 
Projesi yaparak köye 1970’li yıllarda ilk 
traktör, harman makinaları ve sürgü alet
leri aldık...

Nacaklı Deresindeki göletlerde Ala 
balık yetiştiriciliği için çalışmalar yaptık.

Nacaklı Dere suyunun Gemlik’e geti 
rilmesi üzerine, bu proje gerçekleşmedi.

Köy gençleri ve öğretmenler tiyatro 
topluluğu kurdum.

Köyde elektriğin olmadığı o günlerde 
köy halkına okuma geceleri düzenledik.

Yaşar Kemal’in ünlü romanı “İnce Me 
met”in ciltlerini soluksuz okuduk.

40 yıl önce Haydariye Köyü’ne yap
mak isteyip yapamadıklarımdan birinin 
gerçekleşemesi için proje yapılması 
güzel bir olay.

Gemlik’in doğal güzelliklerini gün 
yüzüne çıkarılmasıdır bu.

İnşallah gerçekleşir.
BEBKA bu projeye destek vermese de 

başka kaynaklar devreye sokulmalı.
BEBKA projeleri gündeme yeni çıkan 

projelerdir.
Bir de tarımsal kalkınmayı geliştirmek 

için destek projelerinin tanıtımı yapıldı 
geçtiğimiz günlerde...

Ancak bunlar geniş köylü ve üretici 
kitlesinin yararlanacağı desteklemeler 
değil.

Bunlar ancak gelişmiş ve belli güce 
erişmiş kuruluşların gerçekleştireceği 
projeler.

Bakalım, bu projelerden Gemlik bek
lediğini alabilecek mi?

Dileriz alınır.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
açılmış olan Gemici 
Eğitimi Kursu kur
siyerleri, Gemlik 
İtfaiyesinde Yangın 
Söndürme 
Uygulaması yap
tılar.
Kurum Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar ın 
da eşlik ettiği uygu
lamada olası bir 
yangın çıkması 
halinde yapılması 
gerekenler öğrenil
di.

Gemi Adamları 
Kursu Başlıyor

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 1 Nisan 
2013 Tarihinde 90 
saatlik STCW kursu 
ve 17 Nisan 2013 
tarihinde 240 saat
lik Gemici Eğitimin

kursu başlayacak. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
kayıt başvuru
larının şahsen Halk 
Eğitimi Merkezi

Müdürlüğü’ne 
yapılması gerektiği 
belirtildi.
Her bir kurs için 
belirlenen konten
jan 20 kişi ile sınır- 
landırımış olup 
ilgililerin bir an 
önce başvuruda 
bulunmaları 
gerekiyor.
Halen Halk Eğitim 
Merkezinde 240 
saatlik Gemici 
Eğitimi kursu 
devam etmekte 
olduğu ve bu kurs 
25 Mart 2013 tari
hinde sona ereceği 
belirtildi.

Bursa iratiğine Bahçeli miiingi a<an
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli'nin yarınki 
mitingi öncesi bazı 
güzergahların 
ulaşıma kapana 
cağını açıkladı. 
Emniyetten yapılan 
açıklamada, "Kent 
Meydam'nda MHP 
Bursa İl Başkanlığı 
tarafından düzen
lenecek açık hava 
toplantısı nedeniyle 
saat 11.00-17.00 
saatleri arasında; 
İlkbahar Caddesi 
Kavşağı'ndan her 
iki yönü geliş ve 
gidiş Kent Meydanı 
istikametleri, 
Gençosman 
Kavşağı'ndan Kent 
Meydanı, Uluyol 
Kavşağı, Hakimiyet

KAYIP
KAYIP

Kavşağı'nın geliş 
ve gidiş istikameti, 
Fevzi Çakmak 
Caddesi, Kent 
Meydam'ndan 
Fomara çıkış 
istikameti açık hava 
toplantısı sürecis- 
ince araç trafiğine 
kapatılacaktır" 
denildi.
Açıklamada, araç

sürücülerinin kul
lanacağı alternatif 
güzergahlar da 
belirtildi.
Buna göre;
Gençosman'dan ve 
Uluyol Kavşağı ile 
Fomara Meydanı 
istikametine 
geçmek isteyen 
araç sürücüleri 
Ankara Yolu

Gökdere Bulvarı - 
Gökdere 
Kavşağı - Haşim 
Işcan Caddesini 
kullanarak Fomara 
Meydanı istikameti
ni, Darmstad 
Caddesi'ne geçmek 
isteyen araç 
sürücüleri, 
Gençosman 
Kavşağı - İzmir 
Yolu - Merinos 
Kavşağı - Stad 
Caddesi - İpekiş 
Kavşağı - 
Darmstad Caddesi 
- Fahri Korutürk 
Caddesi 
istikametini, 
Altıparmak 
Caddesi - Stad 
Kavşağı ve 
İpekiş- Merinos 
Kavşağından İzmir 
- Ankara yolu 
istikametlerini kul
lanabilecek.

SRC BELGELERİMİ KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. SEYFİ ÖZİŞLER

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN 

ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. MEHMET REFİK HIZAL

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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CHP dernek ziyaretlerini sürdürüyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
İlçe Yönetim Kurulu 
ve Belediye Meclis 
Üyeleri, Muş ve 
Hınıslılar Derneği’ne 
ziyarette bulundu. 
Dernek Başkanı 
Ercan Demir, dernek 
lerine yapılan bu 
ziyaretten onur duy
duklarını ifade ettik
ten sonra amaçları 
mn, yöre halkından 
olan vatandaşları bir 
araya getirmek, geli
nen yöreye ait 
kültürel ve yöresel 
değerleri korumak, 
yaşatmak, maddi ve 
manevi olarak 
hemşerilerimize 
yardım etmek 
olduğunu söyledi. 
Demir, “İnsanlar, 
yabancı oldukları 
kentlere göç ettik
lerinde kendilerine 
yardım edecek, des 
tek olacak akrabala 
nnı ya da hemşeri- 
Ierin i aramak zorun
da kalmaktadırlar. 
İşte bu noktada

hemşeri dernek
lerinin devreye gir 
mesi, göç eden aile 
veya fertlere yol 
gösterip yardımcı 
olması kadar güzel 
ve yararlı bir şey 
olamaz. Ancak, 
derneğimizin amacı, 
görevleri sadece 
bunlarla sınırlı 
değildir, olma 
malıdır. Hemşerileri 
m izin yaşadığı 
ilçenin çeşitli sorun
ları, kültürel değer
leri kısacası 
yaşadığımız ilçeye 
ait olabilme hissini 
anlatıp, aktarılmasın 
da da aktif görev 

almaktayız. Bizlerin 
ortak paydası ilçe 
mizdir. Bu anlamda, 
siyâsi partilerle ile 
birlikte ilçemize 
hizmet etmekten, 
sorunlara çözüm 
bulmaktan onur 
duyarız.” dedi.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Sertaslan, 
bu tür ziyaretleri 
çok önemsediklerini 
dile getirerek, 
Türkiye coğrafyası 
mn farklı böl
gelerinde yaşamış 
insanların bir araya 
gelerek oluşturduk
ları yardımlaşma ve 
dayanışma dernek

lerinin sosyal yapıyı 
güçlendirdiğini 
söyledi. Sertaslan, 
"Türkiye'nin her 
bölgesinden 
Gemlik'e gelen 
kardeşlerimiz le sık 
sık bir masanın 
etrafında topla
narak, ilçemiz adına 
fikir ahşveri şinde 
bulunacağız. İlçemiz 
için neler istediğinizi 
sizlere sorup, fikir
lerinizi değerlendire
ceğiz.
Yaşadığımız ilçe 
mizde ne olması 
gerektiğine hep bir
likte karar vermeyi 
amaçlıyoruz." dedi.

Bursa'ya 6 Meteoroloji 
İstasyonu Kuroluyor
Bursa'ya 2013 
yılında 6 otomatik 
meteoroloji istas 
yonu kurulacağı 
bildirildi.
Meteoroloji günü 
dolayısıyla Eskişe 
hir Meteoroloji 3. 
Bölge Müdürü 
Emin Servet 
Günyel ve berabe 
rindeki heyet 
Bursa Valisi 
Şahabettin Har 
put'u makamında 
ziyaret etti.
Vali Harput, "Gele 
ceğe dönük tespit 
ve değerlendirme 
lerinde son dere 
ce güvenilen tutar 
lı ve insanların 
plan yapmalarında 
da çok faydalı ver
iler sunarak 
insanları rahatlat
tı. Türkiye'nin bu 
anlamda kat ettiği 
büyük gelişmeler 
içerisinde 
Bursa'nın yerini 
ben ayrıca takdir 
ediyorum. Sizlerin 
bu başarılı çalış
maları Bursa gibi 

ülkemizin en 
önemli kentlerin 
den birisinde va 
tandaşlarımızın 
geleceğe dönük 
plan yaparken ala
cağı sağlıklı veril
er fevkalade 
önemli" dedi. Böl 
ge Müdürü Emin 
Servet Günyel ise 
Bursa'da şimdiye 
kadar 9 tane 
otomatik meteo
roloji istasyonu 
kurdukların 
anlatarak, 
"2013'de 6 istas 
yon daha kurmayı 
planlıyoruz. 3. 
Bölge Müdürlüğü 
olarak Bursa, 
Eskişehir, Bilecik 
ve Kütahya il 
merkezleri ve 
ilçeleri ile ilgili 5 
günlük meteorolo
jik değerlendirme 
leri Cep telefonu 
ve internet eskise- 
hir. mgm.gov.tr 
adresi vasıtası ile 
vatandaşların hiz 
metine sunuyo 
ruz" dedi

DUGUN SALONU

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE v
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Nf 

YENİLENEN BÜZÜMÜZLE f 1 i®
EN GÜZEL ANLARINIZI j MÜ-1

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. S

Piynnist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canh ihym 
at - Sahne - Işıkyösterisi

Servis ve ekipmanlar 
Sürpriz yösteriier

mgm.gov.tr
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Dünya Su yu Bursa'da Konuşuyor
Su şehri Bursa'da, 3 
Gün boyunca 'Su'yu 
her yönüyle ele ala
cak olan 
*3.Uluslararası Su 
Kongresi ve Sergisi', 
22 Mart Dünya Su 
Günü'nde başladı. 
Su şehri Bursa'da, 3 
Gün boyunca 'Su'yu 
her yönüyle ele ala
cak olan *3. 
Uluslararası Su 
Kongresi ve Sergisi', 
22 Mart Dünya Su 
Günü'nde başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel 
Müdürlüğü'nün ev 
sahipliğinde Su 
Vakfı, Bursa Kent 
Konseyi ve DSİ 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü'nün ortak 
organizasyonuyla 
gerçekleştirilen '3. 
Uluslararası Su 
Kongresi ve Sergisi', 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
(Merinos AKKM), 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Orkestrası'nın müzik 
dinletisiyle başladı.

'Sürdürülebilir Su 
Yönetimi ve 
Kentlerin Geleceği' 
temasıyla gerçek
leştirilen kongrenin 
açılışında konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, suyun 
yaşamsal önemine 
dikkati çekti. "Su 
hayat kaynağımızdır" 
diyen Başkan 
Altepe, sözlerini, 
"Yaşamın temeli 
olan su, tüm can
lıların 
vazgeçilmezidir. 
Uzmanların petrold
en daha önemli hale 
geldiğini belirttiği 

su, insan vücudunun 
da 4'te 3'ünü oluş
turmaktadır" ifade
siyle sürdürdü.

BURSA'DA 
2040 YILINA 
KADAR SU 
SIKINTISI YOK" 
Suyun israfına işaret 
eden Başkan Altepe, 
"Suyu doğru ve 
yerinde kullan
malıyız. Gelecek 
kuşaklara bıraka
cağımız en önemli 
miras sudur. Su 100 
yılın en stratejik 
kozudur. Bursa, son 
yıllarda içilebilir su 
oranında önemlL" 

aşama kaydetmiştir. 
Kayıp kaçak oranı 
yüzde 70'lerden 
yüzde 23'e 
indirilmiştir.
Bursa'da su şehri 
olmanın sorumlu
luğunu taşıyoruz. 
Bursa'da 2040 yılına 
kadar su sıkıntısı 
bulunmuyor" diye 
konuştu.
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı ise gele
cek kuşakları su 
konusunda bil
inçlendirmek adına 
düzenlenen kon
grenin, detayları 
hakkında bilgiler 
vererek, "Su ve 
kuraklık ülkemizi ve 
dünyamızı yaşamsal 
olarak etkileyecek 
olayların başında 
geliyor. Bu yüzden 
düzenlediğimiz kon
gre, ulusal ve ulus
lararası alanda ses 
getirdi" dedi.
Çetinavcı, kongrede 
3 gün boyunca 34 
oturum ve 11 konfer
ansın gerçekleşe
ceğini anlattı.

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
da OsmanlI'yı kuran 
ve 130 yıl başkentlik 
yapan Bursa'nın su 
ve yeşiliyle anıl
masının önemine 
dikkat çekti. Suyun 
değerinin hatırlatıl
ması gerektiğine 
işaret eden Harput, 
geleceği bekleyen en 
önemli sorunun su 
sıkıntısı olduğunu, 
bu konuda da 
Bursa'nın şanslı bir 
kent olduğunu 
söyledi. Su Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. 
Zekai Şen de suyun 
maddi değerinin yanı 
sıra manevi, sanat
sal, bilimsel, ve poli
tik bakımlardan da 
Türkiye için çok 
önemli olduğunu 
kaydetti. Suyun 
israfı konuşunda 
vatandaşları duyarlı 
olmaya davet eden 
Şen, "Atmosfer kay
naklarının kirlen
mesiyle ilk olarak su 
kaynakları zarar 
görüyor.

Depremlerden 
korkuyoruz ancak su 
felaketlerinde 
depremlerden daha 
çok insan yaşamını 
kaybedebiliyor. Bu 
yüzden suya önem 
vermeliyiz" şeklinde 
konuştu.
Konuşmaların 
ardından, ilk ve 
ortaöğretim 
öğrencileri arasında 
yapılan 'su' 
konulu şiir, resim ve 
skeç yarışmalarında 
dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
verildi.
Vali Şahabettin 
Harput, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İl Milli 
Eğitim Müdürü Atilla 
Gülsar ile 
Gümüşhane 
Milletvekili 
Feramuz Üstün ve 
üniversitelerin rek
törleri, öğrencileri 
tebrik ederek 
ödüllerini verdi. 
Programın 
sonunda, öğrenciler 
skeçlerini 
sahneledi.
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u h TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ

SERİ NO

hi

SAYRİMEhIKULÜN ADRESİ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
MUHAMMEN KULLANIM BAĞ.

BEDEL TL ADA PARSEL ALANI (m2) NİTELİĞİ BÖL NO YÜZÖLÇÜMÜ
ARSA 

PAYI HİSSE
16467 HAMİDİYE MH. HAL BOYU SK. NO.3/2 62.000,00 148 45 86,00 Mesken 2 86,00 TAM TAM

GEMLİK/BURSA
16184 KATIRLI KÖYÜ İÇERİ BAĞLAR MEVKİİ 60.000,00 128 26 15.206,32 Tarla 0 15.206,32 TAM TAM

128 ADA 26 PARSEL GEMLİK / BURSA 
16188 MURATOBA KÖYÜ KÖYİÇİ MEVKİİ 11.000,00 0 2214 38,00 ARAZİ 0 38,00 TAM TAM

2214 PARSEL GEMLİK/BURSA 
15935 MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKLER 9.000,00 0 1124 2.100,00 Tarla 0 2.100,00 TAM TAM

MEVKİİ 1124 PARSEL GEMLİK / BURSA 
4477 KATIRLI KÖYÜ KARAÇALI ÇUKURLAR 45.000,00 107 30 17.576,41 Tarla 0 17.576,41 TAM TAM

MEVKİİ 107 ADA 30 PARSEL GEMLİK 
4478 KATIRLI KÖYÜ SITMA PINARI MEVKİ 25.000,00 123 33 8.500,00 Tarla 0 8.500,00 TAM TAM

123 ADA 33 PARSEL GEMLİK
15730 MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKDERESİ 7.000,00 0 1133 1.347,00 Tarla 0 1.347,00 TAM TAM

MEVKİİ 1133 PARSEL GEMLİK 
15729 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 17.500,00 0 1698 1.400,00 Tarla 0 1.400,00 TAM TAM

MEVKİİ 1698 PARSEL GEMLİK 
15728 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 7.000,00 0 1695 545,00 Tarla 0 545,00 TAM TAM

MEVKİİ 1695 PARSEL GEMLİK 
12634 ORHANİYE MH. MALTEPE SK. 19.000,00 9 69 20,00 Mesken 6 20,00 4/42

NO:46/B/6 GEMLİK 
13041 KÖYİÇİ MEVKİ KATIRLI KÖYÜ 13 10.000,00 140 13 1.508,46 Tarla 0 1.508,46 TAM TAM

PARSEL GEMLİK
15531 CUMHURİYET MH. NOVADARİ CD. 100.000,00 835 13 115,00 Mesken 5 115,00 TAM TAM

SİNEM SİT. A BL. KAT: 1 D: 5 GEMLİK 
13291 MURATOBA KÖYÜ KURUBAĞLAR 38.000,00 0 1710 4.100,00 Tarla 0 4.100,00 TAM TAM

I
13678 I

MEVKİİ 1710 PARSEL GEMLİK 
KATIRLI KÖYÜ ZEYTİNBAGLARI 29.000,00 101 4 1.889,90 Tarla 0 1.889,90 TAM TAM

I
12971 I

MEVKİİ 10 ADA 4 PARSEL GEMLİK 
MURATOBA KÖYÜ HAZNECİKLER 20.000,00 0 1975 2.300,00 Tarla 0 2.300,00 TAM TAM

I
14865 <

MEVKİİ 1975 PARSEL GEMLİK 
ADLİYE KÖYÜ GÜLFINDIKLAR MEVKİİ 19.000,00 0 506 4.375,00 Tarla 0 4.375,00 TAM TAM

14773
506 PARSEL GEMLİK 
HAMİDİYE MH. KUMLU SK. GÜLER 35.000,00 553 142 32,00 İşyeri 9 32,00 TAM TAM

12127
KARDEŞLER APT. N0:11 / A GEMLİK
HAMİDİYE MAH. YİĞİT SK. NO 11 220.000,00 816 257 427,00 Komple 0 427,00 TAM TAM

12946
GEMLİK
MURATOBA KÖYÜ SIRINCAK MEVKİİ 33.000,00 0 1961 4.125,00

Bina 
Arsa 0 4.125,00 TAM TAM

11738
GEMLİK
MUROBA KÖYÜ, KARAYOL ÇAYIRLARI 8.000,00 0 288 1.800,00 Tarla 0 1.800,00 TAM TAM

11712
MEVKİİ, 288 PARSEL GEMLİK
ADLİYE KÖYÜ, ÇERKEZ DERESİ, 426 13.000,00 0 426 3.075,00 Tarla 0 3.075,00 TAM TAM

10474
PARSEL GEMLİK 
MURATOBA KÖYÜ, BATAKLIDERE 20.000,00 0 617 10.350,00 Tarla 0 10.350,00 2/3

11015
MEVKİİ, 617 PARSEL GEMLİK
KATIRLI KÖYÜ, KÖYİÇİ MEVKİİ, 152 79.000,00 152 1 384,00 Komple 0 384,00 TAM TAM

11711
ADA, 1 PARSEL GEMLİK 
ADLİYE KÖYÜ, ÇUKURTARLA MEVKİİ, 22.000,00 0 684 3.350,00

Bina 
Tarla 0 3.350,00 TAM TAM

684 PARSEL GEMLİK

İRTİBAT: HALKBANK GEMLİK ŞB. TEL: 02242807230 www.halkbank.com.tr

http://www.halkbank.com.tr
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Şükrü Şenol Ortaokulu finale ilerliyor
Şükrü Şenol 
Ortaokulu Futsal 
Salon Futbol Takımı 
Bursa Osmangazi 
Hüseyin özdilek 
Spor Salonunda 
özel Sınav Koleji ile 
yapılan maçı 2-2 
berabere bitirdi. 
Yine Futsal takımı 
Hüseyin Özdilek 
Spor Salonunda 
Ş.K.Bnb.U. Bülent 
Yavuz Ortaokulu'nu 
2-1 mağlup etti. 
Final gruplarında 
maçlar devam ede
cek.

Şükrü Şenol 
Ortaokulu Yıldız 
Erkek Futbol Takımı 
Gemlik stadında 
saat 12.30'da yapılan 
maçta Gemlik Çınar 
Ortaokulu'nu 2-1 
mağlup etti. Maçlar 
devam edecek.
Şükrü Şenol 
Ortaokulu Küçük 
Erkek Futbol Takımı 
Gemlik Stadında 
yapılan maçta 
Gemlik Çınar 
Ortaokulu ile 2-2 
berabere kaldı.
Maçlar devam ede

cek.
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
“Tüm branşlarda 
mücadele eden, oku
lumuzu layıkıyla 
temsil eden öğrenci
lerimizi ve onlara lid
erlik eden Beden 
eğitimi Öğretmenler
imiz Deniz Korkmaz, 
Ayhan Boğuş ve 
Erkan Hozanh’yı 
tebrik eder, 
başarılarının 
devamını dilerim.” 
dedi

İBllrtlIillllllİllllilMIlIlMlIİ
Bursaspor'un 
altyapısında yetişen 
Enes Ünal'ın babası 
Mesut Ünal, yurt 
dışından transfer 
teklifleri gelen oğlu
nun kulübe maddi 
çıkar sağlamadan 
hiçbir yere gitmeye
ceğini söyledi. 
Bursaspor'un 
altyapısında yetişen 
Enes Ünal'ın babası 
Mesut Ünal, yurt 
dışından transfer 
teklifleri gelen oğlu
nun kulübe maddi 
çıkar sağlamadan 
hiçbir yere gitmeye
ceğini söyledi. 
Mesut Ünal, yaptığı 
açıklamada, ken
disinin de 
Bursaspor'da futbol 
oynadığını ve takım 
kaptanlığı yaptığını 
anımsatarak, yeşil- 
beyazlı kulübün

çıkarları doğrul
tusunda hareket 
edeceklerini belirtti. 
Oğlu Enes'in yurt 
dışından gelen tek
lifleri değer

lendirerek 
Bursaspor'dan 
ayrılacağı yönünde 
haberler çıktığını 
anımsatan Ünal, 
"Oğlum,

Bursaspor'un fut
bolcusudur ve 
kulübü maddi çıkar 
sağlamadan hiçbir 
yere gitmeyecektir. 
Kimse bizi 
Bursaspor camiası 
He karşı karşıya 
getirmeye çalış
masın. Enes'in 
yetiştirme parasıyla 
Bursaspor'dan 
gitmesini isteyenler 
var. Enes, 
Bursaspor 
altyapısının meyve
sidir. Kimse teknik 
direktörlerinin 
emeğini gölgelem
eye kalkmasın. 
Şartlar 
Bursaspor'un lehine 
gelişmediği sürece 
Bursaspor'un fut
bolcusu olarak kala
caktır" diye konuş
tu.

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

I GÜNDE DAVETİYE BflSİUfi
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

KİMLİK MİRE
KÖRFEZ SİTESİNDE

KİRALIK DAİRE
TEL: 0 532 583 53 78

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Menuırfiira lada mesai nereli
Adalet Bakanlığı, 
memurlara verilecek 
fazla mesainin iki 
şekilde mümkün 
olabileceğini açık
ladı.
Adalet Bakanlığı 
Strateji Geliştirme 
Başkanlığı, 
başsavcılıklar ile 
mahkemelerden 
gelen görüş isteme 
yazıları ile 
Başbakanlık İletişim 
Merkezi (BİMER) ve 
Bilgi Edinme başvu
rularında 2013 yılı 
itibariyle fazla çalış
ma ücretinin ödenip 
ödenemeyeceği 
hususunun defalar
ca sorulması üze 
rine açıklama yaptı. 
Adalet Bakanlığı 
Strateji Geliştirme 
Başkanı Hakim Akın 
Çakın'ın açıkla
masında, 3717 sayılı 
Kanunun 2/A mad
desi uyarınca, 
Anayasa Mahkeme 
si, Yargıtay, 
Danıştay, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek 
Kurulu ve Yüksek 
Seçim Kurulu ile 
Adalet Bakanlığı 
merkez ve taşra 
teşkilatı (ceza ve 
infaz kurumlan 
hariç) ile Türkiye 
Adalet Akademisi 
kadrolarında, 
sözleşmeli personel 
dahil, 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanununa tâbi 
olarak çalışan per
sonele ödenmek 
olan fazla çalışma

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
SBBBBSSimSSH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez3 www.gemlikkorfezgazetesi.com

ücretinin 31.12.2012 
tarihi itibariyle son 
bulduğu, 2013 yılı 
itibariyle öden
mesinin mümkün 
olmadığı bildirildi. 
Tekrar ödenmeye 
başlanılmasının ise 
2 şekilde mümkün 
olabileceği ifade 
edildi. Açıklamada, 
"Birincinin Anayasa 
Mahkemesi'nin 666 
sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararname'ye (KHK) 
ilişkin iptal kararı 
sonrasında, 3717 
sayılı Kanun uyarın
ca fazla çalışma 
ücretinin ödenme
sine dair yasama 
organınca yeni bir 
yasal düzenleme 
yapılması, 
İkincisinin ise 666 
sayılı KHK ile 375 
sayılı KHK'ya ekle
nen Ek 13'üncü 
maddenin işletilme
si amacıyla 
Personel Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yazılan yazı

sonrasında Maliye 
Bakanlığı'nın teklifi 
ve çıkarılacak 
Bakanlar Kurulu 
Kararına istinaden 
fazla çalışma ücre
tinin ödenmesi şek
linde olacağı değer
lendirilmektedir. 
2013 yılında fazla 
çalışma ücretinin 
ödenip ödenmeye
ceği hususunda 
gelen görüş ve tale
plere ilişkin 
Başkanlığımıza 
başsavcılıklar ve 
mahkemelerce, bun
dan sonra görüş 
sorulmaması ve 
kendilerine bu 
hususta gelen soru 
ve taleplerin ise 
ilgili birimlerce 
görüşümüz doğrul
tusunda değer
lendirilmek 
suretiyle karşılan
ması gerektiği 
düşünülmektedir. 
Bilgi edinilmesi ve 
uygulamanın buna 
göre yapılmasını 
rica ederim”

iMiaı—Miıaı
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
taşeron işçilerle 
ilgili yasa tasarısını 
tamamladı. 1,6 
milyon taşeron 
işçiyi ilgilendiren 
düzenleme önemli 
iyileştirmeler geti 
riyor. Taşeronun 
ödemediği ücreti 
asıl patron ödeye
cek.
Kamuda çalışan 
işçiler için de devlet 
bir anlamda garan
tör oluyor. Habere 
göre İşçi ücretini 
alamadığı durumda 
maaşı devlet 
öderken bu para 
taşeron firmaya 
ödenecek paradan 
kesilecek.
Ayrıca her yıl 
işçilere işe giriş 
çıkış yapılmaması 
için de devlet, 
taşeron firmalarla 
uzun süreli 
sözleşme yapacak. 
Sözleşmelerin süre
si ise 3 veya 5 yıl. 
Bu durum, maaşlar
da iyileştirme getire
cek. Yıllık izin 
sorunu çözülürken 
kıdem tazminatında 
ay hesabına geçil
erek işçinin alacağı 
tazminat garanti 
ediliyor.
Taşeron işçilerin 
çalışma şartlarını 
düzenleyen yasa 
çalışmasında sona 
gelindi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
önümüzdeki 
Bakanlar Kurulu'nda 
taşeron işçilerin 
çalışma şartlarını 
düzenleyen yasa 
tasarısına ilişkin 
olarak sunum 
yapacak. Ardından 
düzenlemenin 
Meclis'e sevk

edilmesi bekleniyor. 
Tasarıda yer alan 
maddelere göre yeni 
yasa ile taşeron fir
manın ödemediği 
ücreti, devlet hak 
edişinden kesip 
işçiye verecek.
Kamuda çalışan 
işçiler için devlet bir 
anlamda garantör 
olacak. Özel sek
tördeki taşeron işçi
lerin maaşından ise 
asıl işveren duru
mundaki firma 
sorumlu olacak. 
Taşeron firmanın 
ödemediği ücreti 
asıl işveren ödeye
cek. Düzenleme ile 
taşeron işçi 8 saat
ten fazla çahştırıla- 
mayacak. Haftalık 
çalışma süresi 45 
saati aşarsa mesai 
ödenecek. Kıdem 
tazminatında 'ay 
hesabı' uygula
masıyla kişi 1 ay 
bile çalışsa hak 
ettiği tazminatı ala
cak. Yıllık izin kul
lana bilecekler. İş 
Kanunu'nun ikinci 
maddesinde düzen
leme yapılarak 'alt 
işveren' olarak ifade 
edilen taşeron fir
maların sorumlu
luğu netleştirilecek. 
Böylece taşeron fir
maların, yargı 
kararına rağmen 
sorumluluktan kaç
ması önlenecek.
Yasa ile 1,6 milyonu 
bulan taşeron işçi
lerin çalışma hayatı 
önemli derecede 

iyileşecek. Her yıl 
taşeron işçilere işe 
giriş çıkış yapılma
ması için devlet, 
taşeron firmalarla 
her yıl sözleşme 
yapmak yerine uzun 
süreli sözleşme 
yapacak. Bu 
sözleşmeler 3 veya 
5 yıl olacak.
Böylece örneğin bir 
bakanlıkta taşeron 
firma işçisi olarak 
çalışan kişi, her yıl 
işten çıkarılma 
korkusu yaşamaya
cak. En az 3 yıl ya 
da 5 yıl boyunca 
çalışacağı işyeri 
belli olacak. Bu 
durum, ücretlerde 
iyileştirme de getire
cek. Her yıl 
sözleşmesi yenile
nen ve asgari ücret 
üzerinden maaş ver
ilen işçinin aylığı, 
düzenli olarak arta
cak.
Taşeron işçinin 
ikinci yıl için alacağı 
ücret toplu 
sözleşme ile belir
lenecek. Örneğin 
birinci yıl için 800 
TL ile işe başlayan 
bir işçi için ikinci, 
üçüncü yıllarda 
sendika ile taşeron 
firma masaya otu
rup pazarlık 
yapacak. Yıllık 
izin sorunu çözüle
cek. Kıdem tazmi
natında ay hesabına 
geçilerek işçinin 
alacağı tazminat 
garanti edilecek.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. ' 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

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

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

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

OTORÜS
ULAŞIM

Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Eeadaş 614 46 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 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 Dav. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocafiı S13 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 eo 88

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

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

Akcan Petrol 5<13 1o 79
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 46
Beyza Petrol _513JM_°2_

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4529 
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)

HİKSİKİİ
İİİİI 

ÇANAKKALE 
YOLUN SONU: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:30

KELEBEĞİN RÜYASI 
11:30-14:00-1645- 

20:00
HÜKÜMET KADIN: 

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

IMM

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bir akşam yemeğini ziyafete dönüştürmek için

-A-GOfcDSTAR-
SjK Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ÖNCE BALIK ÇEŞİTLERİ ARA SICAKLAR
SAĞLI K! HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 6.00 ₺ KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) IO.00 ₺

IO.00 ₺
1.oo ‘b
5.00 "b

Kaygana, Karadeniz Usulü)
İSTAVRİT (Tava, Izgara) 7.oo₺
CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.00 ₺
CİNEKOP; TEKİR 
IZGARA KÖFTE 
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ

12.50 ₺
8.00 ₺
6.00 ₺

Hamleliye Hah. Jtoal 5ok. Ho:5

KALAMAR TAVA 
MİDYE DOLMA 
MİDYE TAVA 
SALATALAR 
Yeşil Salata, Çoban Salata 
TATLILAR
Fırında Helva, Kabak Tatlısı, 
İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 
Ayran, Soda, Şalgam

3.oo ₺

4.00 ₺

2.oo ₺
1.50 ₺



hayatınızdan daha 
önemli değildir...

MunsehşensoyrW-, • İŞYERİ HERİfflLİĞt • PORTÖR rtlMYENELERİ
Josgb • İŞGÜVEtlIĞI UZMANLIĞI • İ5EGİRİŞRAPORU

- • İLKYARDIMI EĞİTİMİ • AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU
• RİSKANALİZİ • PERİYODİK KONTROLLER

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - O 532 265 67 58

OBTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Mangal Yaparken 
Maganda Kurşununa 

HedetOldu
Bursa'da arkadaş larıyla birlik
te mangal yapmaya giden bir 
kişi, kimliği belirsiz kişilerin 
attığı kurşunla hayatını kaybet
ti. Haberi sayfa 3’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BURULAŞ bilet fiyatlarını 100 lira olarak açıkladı

Staİli İİ BB1 İM Ml
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan 
açıklamada Gemlik, İstanbul Deniz Uçağı 
seferlerinin 1 Nisan 2013 Pazartesi günü 
başlayacağını bildirildi. Seferler, haftanın 
her günü karşılıklı iki tur olarak planlandı. 
Buna göre, Haliçte Kadir Has Üniversitesi 
Caddesi'ndeki İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Tesisleri'nin yanındaki 
iskeleden ilk uçuş, 1 Nisan'da saat 08.30 ve 
aynı gün ikinci tur ise saat 18.00'de yapıla
cak. Gemlik Limant'ndan uçuşlar da sabah 
saat 09.15, akşam ise saat 18.45 olarak 
belirlendi. Haberi sayfa 2’de

Oda üyelerinin ilgisi üzerine yeni toplantı düzenlendi
Is Sağlım ve

Güvenlini toplantısı 
tekrarlanın

Salonu’nda yapılanGemlik Ticaret

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Çıkmaz sokak...
Dün, 1 milyon 851 bin 326 öğrenci, bir 

yüksek okula girebilmek için sınava girdi.
Sabahın erken saatlerinde, 2 milyona 

yakın öğrencinin yanı sıra, bir o sayıya 
yakın veli de, sınav yapılan okulların 
önünde çocuklarını bekledi.

Türkiye bu manzaraları yıllardır görü 
yor.

Yüksek öğrenime yönelik olan eğitim 
sistemimizin sonucu sınava giren öğren
cilerin büyük çoğunluğu açıkta kalıyor.

Türkiye’de fakülte, yüksek okullar, açık 
öğretim sistemi dahil yüksek öğrenime 
yerleşecek öğrenci sayısı 300 bin kişi...

Yani sınava girenlerin 1 milyon 551 bin 
kişisi bir yüksek okula giremeyecek. 4’de

Esnaf ve Sanatkarlar Odası bir ilki başlattı

"Is hayatında 
iletişim önemlidir’’

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlığı’nın Ulu 
dağ Üniversitesi 
Endüstri Mühendis 
liği Fakültesi ile 
yaptığı BEBKA pro
jesinin ilki yapıldı.

Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Lokalinde düzenle
nen etkinliğe Oda 
yönetimi ve 50’ye 
yakın esnaf 
sanatkar katıldı. 
Haberi sayfa 4’de

Sanayi Odası tara eğitim seminerini 
fından ilgi üzerine Adam Teknik Eği 
İkincisi düzenlenen tim Danışmanlık
“İş Sağlığı ve 
Güvenliği" eğitim 
toplantısı, yine 
ilgi gördü.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı

Firması Endüstri 
Mühendisi B sınıfı 
İş Güvenliği 
uzmanı Mevhibe 
Mehtap Oğuz 
sundu. Sayfa 2’de

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme 
play-off maçlannın ilkinde karşı karşıya 
gelen Gemlikspor ile Zaferspor arasındaki 
önemli maçta sahadan 3 puanla aynlan 
takım körfez ekibi Gemlikspor oldu. 8’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret 
Sanayi Odası tara 
fından ilgi üzerine 
İkincisi düzenlenen 
“İş Sağlığı ve 
Güvenliği” eğitim 
toplantısı, yine ilgi 
gördü.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
eğitim seminerini 
Adam Teknik Eği 
tim Danışmanlık 
Firması Endüstri 
Mühendisi
B sınıfı İş Güvenliği 
uzmanı Mevhibe 
Mehtap Oğuz 
sundu.
6331 sayılı İş Sağ 
lığı ve Güvenliği 
Kanunu uyarınca, 1 
işçi çalıştıran tüm 
işyerlerinin 1 Ocak 
2013 tarihinden iti 
baren yapmak zo 
runda olduğu 3 te 
mel unsur olduğu
na dikkat çeken 
Oğuz, “Yasanın 10. 
maddesi işveren
lerin iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden 
risk değerlen 
dirmesi yapmak ve 

ya yaptırmak zorun 
luğunu getirmiştir.
Yasanın 17. madde
si işverenlere, çalış 
tırdıkları işçilerine 
iş sağlığı ve iş gü 
venliği eğitimi 
almalarını sağla
makla yükümlü 
kılınmışlardır.
Yasanın 11. madde
si ise, İşverenler 
acil durumların 
olumsuz etkilerin 
den korunmak 
üzere, gerekli öl 

çüm ve değerlen 
dirmeleri yapma ve 
acil durum plan
larını hazırlamak 
zorunluğu 
getirmiştir.
Bunları yaptırma
manın cezası ise 
ayda 1078 liradır.” 
dedi.

CEZALAR 
AĞIR
6331 sayılı yasanın- 
tüm maddelerini 
katılımcılara anlatan 

İş Güvenliği Uzmanı 
Mevhibe Mehtap 
Oğuz, “Yasa açıktır. 
İşverenlere hüküm
lülükler getirmekte
dir. Yapmayanlara 
ağır para cezaları 
hükmetmiştir. 
İşyeri hekimi çalış 
tırmamanın cezası 
5 bin 390 lira, işgü 
venliği çalıştırma
manın cezası 5 bin 
590 lira, diğer sağ 
lık personelini 
çalıştırmamanın 

cezası ise 2 bin 693 
liradır. Aykırılık 
devam ettiği süre 
ce, her ay bu ceza 
lar tekrarlanacaktır. 
Yapıp yapmamak 
sizlerin elinizde.” 
şeklinde konuştu. 
Oğuz, yasaya göre, 
çok tehlikeli, 
tehlikeli ve az 
tehlikeli sınıfta yer 
alan 50 kişinin üze 
rinde çalışanı olan 
işyerlerinin
1 Ocak 2013 tari

hinde, çok tehlikeli 
ve tehlikeli sınıfta 
yer alan ve 50 
kişinin altında 
çalışanı olan 
işyerleri için 1 
Temmuz 2013 
tarihinde, az 
tehlikeli sınıfta yer 
alan 50 kişinin altın
da işçi çalıştıran 
işyerleri için 1 
Temmuz 2014 tari
hinde uygulamanın 
başlayacağını 
hatırlattı.

a Bursa Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BURULAŞ bilet fiyatlarını 100 lira olarak açıkladı

İstanbul’a illi ucus 1 Nisan da başlıyor
Bursa Büyükşehir Beledîyesî'nin, Gemlik ile İstanbul (Haliç) arasındaki ulaşımı 18 
dakikaya indirecek deniz uçağı seferleri, 1 Nisan'da Pazartesi günü başlayacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
yapılan açıklamada 
Gemlik, İstanbul 
Deniz Uçağı sefer
lerinin 1 Nisan 2013 
Pazartesi günü 
başlayacağını 
bildirildi.
Geçen yıl Haliç'ten 
Türkiye'nin 4 nok
tasına deniz uçağı 
ile hizmet vermeye 
başlayan SEABİRD 
Havayolları 
Şirketi'nin Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü 
Kürşat Arusan ile 
şirket pilotlarının 
Gemlik'te yaptıkları 
incelemenin ardın
dan olumlu görüş

bildirmeleri üzerine 
başlatılan çalış
maların tamam
landığını, bu 
çerçevede, Gemlik- 
Istanbul deniz uçağı 
seferlerinde Gem 
lik'te yer hizmet
lerinin verileceği 

limandaki binalar 
modernize edilirken, 
deniz uçağının 
yanaşması için de 
özel iskele yapıldı. 
Son çalışmaların 
tamamlanmasının 
sonucu seferlerin 1 
Nisan'da başlatıl

masına karar verildi. 
GÜNDE İKİ TUR 
Seferler, haftanın her 
günü karşılıklı iki tur 
olarak planlandı. 
Buna göre, Haliç'te 
Kadir Has Üniver
sitesi Caddesi'ndeki 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor 
Tesisleri'nin yanın
daki iskeleden ilk 
uçuş, 1 Nisan'da 
saat 08.30 ve aynı 
gün ikinci tur ise 
saat 18.00'de yapıla
cak.
Gemlik Limam'ndan 
uçuşlar da sabah 
saat 09.15, akşam 
ise saat 18.45 olarak 
belirlendi.
Sadece 1 Nisan'da 

ilk gün olması 
nedeniyle Gemlik'ten 
ilk uçuş saat 11.00' 
de gerçekleştirile- 
ceka 
UÇUŞ 100 LİRA 
Bu arada, deniz 
uçağı seferleri için 
biletler de satışa 
çıkarıldı.' 
100 liradan satılan 
bilettler Burulaş'ın 
internet sitesinden 
veya çağrı merkezin
den alınabilecek.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, deniz uçağı 
seferleriyle 
Bursa'nın ulaşım 
yelpazesini iyice 
genişlettiklerini 
belirterek, “İstanbul, 

14 milyona ulaşan 
nüfusu ile Bursa için 
önemli bir fırsat. 
Bursa’yı İstanbullu
ların gelip, din
lenebileceği, nefes 
alabileceği bir kent 
olarak planlıyoruz. 
Bunun için de önce
likle ulaşımın kolay 
olması gerekiyor. 
Mudanya'dan başlat
tığımız BUDO sefer
leri bu açıdan önemli 
bir eksiği giderdi. 
Deniz uçağı seferler
imiz ile iki kent 
arasındaki mesafeyi 
iyice kısalttık. 
Şimdiden Gemlik'e 
ve Bursa'mıza hayırlı 
olsun” diye 
konuştu.
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Cezaevinden Kaçlı, 9 Otomobil Çaldı
Bursa'da 3 yıl önce 
hırsızlık suçundan 
cezaevine giren 
zanlı, tahliyesine 11 
ay kala firar etti. 
Zanlının ilk icraatı 
ise 9 vatandaşın 
otomobilini çalmak 
oldu. Bursa'nın 
Yıldırım ve Osman 
gazi ilçelerinde ev, 
işyeri ve otodan 
hırsızlık suçlarına 
karışan M.C.G. (22), 
2009 yılında yakala
narak cezaevine 
gönderildi. Ancak 
zanlı tahliyesine 11

Hıııananarten Masana ibiiiii midilli
Bursa'da arkadaş 
larıyla birlikte man
gal yapmaya giden 
bir kişi, kimliği 
belirsiz kişilerin 
attığı kurşunla ha 
yatını kaybetti. 
Olay, dün saat 
19.30 sıralarında 
merkez Yıldırım 
İlçesi Kaplıkaya 
Mahallesinde mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, İhsan Tunçay 
(35) ve arkadaşları 
hafta sonunu iyi 
değerlendirmek 
adına Kaplıkaya 
Isıtma Merkezi 
altında bulunan bir 
barakaya mangal 
keyfi yapmaya gitti. 
Marketten aldıkları 
malzemeler ile 
kendilerine güzel 
bir sofra kurmayı 
planlayan Tunçay 
ve arkadaşları 
baraka civarında 
havaya rastgele 
ateş eden kişiler 
belirdi.
Ateş eden kişilere 
seslenen İhsan

ay kala Gemlik Açık 
Cezaevi'nden firar 
etti. Gemlik'ten 
Bursa'ya gelen 
zanlı, özellikle

otopark ve yol 
kenarlarına park 
edilen düşük mod
eli arabaları gözüne 
kestirdi.

Tuncay ve 
arkadaşları, "Neden 
ateş ediyorsunuz? 
Burada biz varız, 
oturuyoruz" dedi. 
Tunçay ve arkadaş 
lan ile tartışan, 
kimliği henüz belir
lenemeyen ve 
alkollü olduğu ileri 
sürülen maganda, 
ateş etmeye devam 
etti. Kurşunlardan 
biri İhsan Tunçay'a 
isabet etti. Olayda, 
göğsünden 
yaralanan Tunçay, 

olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı tarafın
dan Şevket Yılmaz 
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen Tunçay, 
hayatını kaybetti.

GERİYE MUTLU 
ANLARIN 
FOTOĞRAFLARI 
KALDI 
Yaşanan talihsiz 

Otomobillerin 
kapılarını demir 
telle açan zanlı, 
çaldığı araçları düz 
kontak yaparak 
Bursa dışına 
götürdü. Genelde 
boş arazilere giden 
zanlı çaldığı otomo
billerin teyp, lastik 
ve jantlarını çaldı. 
Teypleri 30 liradan, 
lastikleri ise 20 
liradan pazarlarda 
satan zanlının 
şüpheli hareketleri 
üzerine vatandaşlar 
polise haber verdi.

olay sonucu ha 
yatını kaybeden 
Tunçay'ın ailesi 
hastaneye akın 
ederken, geriye 
sadece sosyal pay
laşım sitesinde kızı 
ile çekindiği mutlu 
anları fotoğrafları 
kaldı. Kızıyla 
çekindiği fotoğraf 
ları sitede paylaşan 
genç adamın, kendi 
hakkında yazdığı 
bilgiler kısmında 
ise 'umut varsa 
eğer, yaşamaya 
değer* cümlesi 
dikkat çekti.
Tunçay'ın kim veya 
kimler tarafından 
nasıl öldürüldüğü 
nün belirlenmesi 
için cansız bedeni, 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.
Gözü yaşlı ailesi 
hastanede göz 
yaşları içerisinde 
iki tarafa koşuştu
rurken, polis 
ekipleri olayla ilgili 
so ruşturma 
başlattı.

HIM

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, son 
zamanlarda kendi
lerini 'savcı, polis 
ve jandarma' 
olarat tanıtıp, tele
fonla aradıkları 
kişilerden para 
koparmaya çalışan 
dolandırıcıların 
önüne banka 
ATM'lerine 
yapıştırdığı 
broşürlerle geçm
eye çalışıyor. 
Her geçen gün 
onlarca kişi 'savcı, 
polis ve jandar
mayız' diyerek 
telefonla arayan 
dolandırıcıların 
tuzağına düşüyor. 
Vatandaşlar, 
arayan sözde 
görevlinin, "Kredi 
kartınız ve 
hesaplarınız terör 
örgütünün eline 
geçti.
Teknik takibe 
takıldınız. Olayı 
aydınlatmak için 
acilen para veya 
kontör gönderm
eniz lazım" şeklin
deki uyarılarla irk
iliyor. Paralarını 
dolandırıcıların 
bildirdiği hesaba 
yatırıp, olayların 
aydınlatılmasını 
isteyen vatan
daşlar kandırıldık
larını anladıkların
da her şey için 

geç kalınmış 
oluyor. Benzer 
metodu kullanan 
dolandırıcıların 
tuzağına düşen 
mağdur sayısı her 
geçen gün artıyor. 
Yapılan ihbarlarla 
harekete geçen 
polisler, ATM’ye 
giden vatan
daşların dolandırıl- 
maması için sefer
ber oluyor. Birçok 
olay son anda 
engellenirken, 
bazıları için ise 
yapılacak bir şey 
kalmıyor. Hatta bu 
aşamada dahi 
polislere inan
mayı p para gön
derme hususunda 
ısrar edenler 
çıkıyor.
Vatandaşların 
şuurlarihıası için 
her yolu deneyen 
polis, son çare 
olarak ATM'lere 
broşür yapıştır
maya başladı.
Broşürlerde, 
'Dikkat!
Dolandırıhyorsunu 
z. Savcı-polis ve 
jandarma sizden 
asla para kontör 
ve benzerlerini 
talep etmez.
Dolandırıcıların 
oyununa 
gelmeyin" şeklin
deki ikaz yazısı 
dikkati çekiyor.

Tekel bayiinden 90 Karton sigara çaldılar
Bursa’nın 
Karacabey 
ilçesinde, bir 
tekel bayiinin 
asma kilidini 
kıran hırsızlar, 90 
karton sigara 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, Selimiye 
Mahallesi’ndeki iş 
yerine gelen Y.O, 
kapıdaki asma kilidin kırılmış olduğunu gördü.

Y.O.’nun haber 
vermesi üzerine 
dükkana gelen 
polis ekipleri 
parmak izi aldı. 
Y.O. dükkanından 
8 bin TL değerinde 
90 karton 
sigara çalındığını 
ifade etti. Polis, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Çıkmaz sokak...
Yani her yıl bir buçuk milyon öğrencinin 

umutları yok ediliyor.
Böyle bir eğitim sistemi olur mu?
Yüksek okullara giremeyen bunca 

öğrenci ne yapacak?
İlkokuldan, lise son sınıfa kadar çocuk

larının iyi bir eğitim sonunda, bir meslek 
sahibi olmasına çalışan ailelerin kaybını 
düşünün..

Çocuklannın yüksek okula girebilmesi 
için daha ortaokuldan başlayarak dersha 
nelere ödenen onca paraya yazık değil mi?

Meslek okullarının kapılarının yüksek 
öğrenime açılması, sektörlerde aranan 
vasıflı elemanın bulunmamasına neden 
oluyor.

Türkiye’nin ara eleman ihtiyacı yüksek.
Yüksek öğrenimi bitiren öğrenciler 

diplomalarını aldıktan sonra, diplomalı işsiz 
ler ordusuna katılıyor.

Sorun burada..
Bir yanda 1 milyon 851 bin öğrenci yük

sek öğrenim görebilmek için çabalıyor, öte 
yandan, bu okulları bitirenler iş bulamıyor.

Türkiye bu işi bir çözüm bulmak zorun
da...

Herkesin yüksek öğrenim görebileceği 
bir eğitimi sisteminin değişmesi gerekliliği 
ortada.

Zaten buna olanak yok.
Siz istediğiniz kadar yeni üniversiteler 

açın bu açığı kapatamazsınız.
Gençlerin umutlarıyla oynamaya kim 

senin hakkı olmamalı.
Devletin hiç....

BAHÇELİ BURSA’DA
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli, cumartesi günü Bursa’da 
Kuruluş mitingi yaptı.

Bursa basınının köşe yazarlarının hem 
fikir olduğu tek nokta MHP mitinglerinin en 
görkemlisiydi yapılan.

Türkiye’nin yeni bir döneme girdiği bu 
günlerde, milliyetçiler alanlara erken çıktı.

Türkiye, 30 yıl süren terör belasıyla baş 
edemedi.

Avrupa’nın en büyük ordusuna sahip 
olan Türkiye, hafife aldığı PKK olayını 
bitiremedi.

PKK terörünün çıkış noktası kürt sorunu 
dur.

Kürt sorununu görmemezlikten gelindiği 
için, sorunu silahla çözmeye kalktık.

Kürtlerin yaşadığı yörelerde halk, PKK 
ve onun sözcülerinin güdümüne girdi.

Türkiye dönülmez bir yola giderken, şim 
di terör örgütü ile barış görüşmeleri yapı 
yor.

Bunun altındaki esas temel Anayasa 
değişikliğindeki Başkanlık sistemidir.

İktidar silahların sustuğu bir dönemde 
anayasayı kendisinin ve kürtlerin istediği 
gibi değiştirmeyi deneyecek.

Bahçeli buna Bursa’dan sert tepki verdi. 
Bahçeli’yi izlemeye gelen onbinler “Vur de 
vuralım, öl de ölelim’’ sloganı attı.

Bahçeli’nin yanıtı ise “Merak etmeyin, 
onun da zamanı gelecektir.’’ oldu.

Türkiye bir bıçak sırtında.
Erdoğan bu süreci iyi yönetemezse altın 

da kalır.

। Esnaf ve Sanatkarlar Odası bir ilki başlattı

"İş hayatında iletişim önemlidir”
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlığı’nın 
Uludağ Üniversitesi 
Endüstri 
Mühendistliği 
Fakültesi ile yaptığı 
BEBKA projesinin 
ilki yapıldı. 
Cumartesi günü 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Lokalinde 
düzenlenen etkinliğe 
Oda yönetimi ve 
50’ye yakın esnaf 
sanatkar katıldı. 
Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 
Dr. Seda Özmutlu ile 
Kurumsal İletişim 
Koordinatörü ve Ar 
Ge uzmanı Kemal 
Atan takıldı.
Kemal Atan konuş
masında, iş hayatın
da başarılı olmada 
iletişiminin önemine 
değindi.
İşverene, müşteri 
ilişkilerinde dinle
menin önemine 
değinen Atan, “İş 
yaşamında dinlemek 
ve doğru anlamak 
önemlidir. Gelen 
müşterinizi dikkatli 
dinlemezseniz yan
lış yorumlamalara 
neden olursunuz. 
Sürekli beni dinle

Müıeahhiiler GTSO için toplandı
Gemlik Müteah 
hitler Derneği Yöne 
tim Kurulu ile Gem 
lik Ticaret ve Sana 
yi Odası seçim
lerindeki adayları 
bir araya geldiler. 
Yemekli toplantıda 
karşılıklı görüş 
alışverişinde bulu
nan heyet çeşitli 
konularda istişare 
lerde bulundular. 
GMD olarak GTSO 
seçimlerinin erte
lenmesi sonrasında 
yapılacak çalışma 
lar hakkında fikir
lerini belirten müte 
ahhitler 4.grupta oy 
kullanacak bütün

sinler istemek, kabul 
görmektir.
İyi bir dinleyici ol 
mak için susun. 
Konuşan rahatlar. 
İnsanlarla empati 
kurmalısınız.
Karşınızdakini dinle
mek için onlara 
zaman tanıyın.
Öfke ve olumsuz 
tavırlarınızı dizgin
leyin. Etkili dinleyici 
size sorular sorar.” 
dedi.
Kemal Atan konuş
masında, işyerine 
gelen müşterilere 
karşı yargılayıcı 
olunmamasını iste 
yerek konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Bizler, toplum ola 
rak yargılayıcıyız. 
Kendimizi, bir ha 

işadamlarıyla bire
bir görüşülmesi 
konusunda muta
bakat sağladılar. 
Bu görüşmelerle; 
GTSO meslek 
komitesinde birlikte 
çalışacakları lis
tenin oluşturulması 
ve ileriye dönük 
muhtemel faaliyet 
ve projelerin de 
şekillendirilmesine 
vesile olmasını

kim, bir ağır ceza 
yargıcı veya savcı 
yerine koymayı se 
veriz. Bunlardan 
sakının.” 
Daha sonra söz alan 
Dr. Seda Özmutlu, 
“Uludağ Üniversitesi 
öğretim üyeleri 
olarak sektörlerle 
iletişim içine girmek 
istedik. Bunun için 
yasal düzenleme 
yapıldı, firma kur
duk. Üniversite de 
edindiğimiz bilgileri 
toplumla paylaşma 
ya çalışıyoruz.
Kurumlara ve kamu 
kuruluşlanna çeşitli 
proje yapıyoruz 
eğitimler vermeye 
çalışıyoruz.
Öğrenmenin sonu 
yoktur.

hedeflediklerini 
belirttiler. Bu güne 
kadar ki görüşme 
lerde çok olumlu 
tepkiler aldıklarını 
belirten GMD tem
silcileri birlik ve 
beraberlik içersin 
de seçime gidecek
lerini bildirdiler. 
Kurulduğundan bu 
yana yaklaşık bir 
yıllık sürecin de 
ana batlarıyla

Burada sîzle re 
iletişim teknikleri, 
satış teknikleri ve 
sistem geliştirme 
tekniklerini anlata
cağız. Burası, bir 
atölye ve fikir pay
laşma platformudur. 
İletişim çok vönem- 
lidir. İster Başbakan 
olun, ister temizlik 
isçisi olun, iletişim 
yoluyla herşeyin 
üstesinden 
gelirsiniz.” dedi. 
Öğleye değin süren 
toplantının diğer 
bölümleri gelecek 
hafta yapılacak.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, “Bir 
ilki başlattık. Bu 
eğitimleri sürdürde- 
ceğiz.” dedi.

değerlendirildiği 
toplantıda tüzük 
değişikliği gündem
li olağanüstü kong 
re yapma kararı da 
alındı. Kongrenin 
yeni katılan üyele 
rin de görüşlerinin 
alınacağı geçmiş 
bir yıllık değer
lendirmenin yapıla
cağı bir kongre ola
cağı ifade edildi. 
Olağan üstü kong 
renin 11 Nisan 2013 
Perşembe günü 
Saat 17.30'da 
Asilhan İş Hanı'n 
daki dernek merke 
zinde yapılacağı 
belirtildi.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 12.02.2013 günü 
0555307 sıra no ile aldığımız ALINDI BELGESİ 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
TAYYİP MADENCİLİK İNŞ. NAK.BESC. KİM. SAN. VE TİC. A.Ş.
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Yazının başlığına 
baktığınızda içiniz
den bu da ne, 
dediğinizi duyar gibi 
oluyorum.

Yakılan Bellekler, 
Buket Şahin'in Orta 
Amerika ve Güney 
Amerika ülkelerine 
yaptığı gezileri anlat
tığı kitabın adı. 
Gezilen, görülen yer
ler anlatılırken o 
ülkelerin geçmişi ve 
tarihi de dile getiri 
liyor. Bir taraftan da 
ülkemize gönderme 
ler yaparak yaşadık
larımızın benzer
lerinin Latin Amerika 
ülkelerinde yaşandı 
ğım da gözler önüne 
seriyor yazar.

Kitabı okurken pek 
çok sanatçıyı, 
onların eserlerini de 
anımsıyorsunuz 
geçmişe dair. Bu sizi 
biraz da eski günlere 
götürüyor.

Buket Şahin,

YAKILAN BELLEKLER"
Arjantin'le yola 
çıkarak buranın tan
goları ve GDO'lu 
ürünleriyle dikkat 
çektiğini belirtiyor. 
Dünya jandarması 
ABD'nin Arjantin'i 
sömürge ülkesi 
haline getirmek için 
yaptıklarını bütün 
çıplaklığıyla ortaya 
koyarken ben burnu
muzun dibinde ABD 
kaynaklı Cargill'i 
nasıl imtiyazlı bir 
kurum haline 
getirdiğimizi 
düşünüyorum.

ABD'nin sadece 
Ortadoğu'da bir
takım planlar yap
tığını, projeler üret
tiğini sanıyorduk. 
Oysa yüzyıllardan 
beri Ota Amerika ve 
Latin Amerika'yı 
abluka altına almış 
da haberimiz yok
muş. Yazar, Latin 
Amerika ülkelerinin 
ABD emperyalizmin

den kurtulmak için 
verdikleri kurtuluş 
mücadelesini tarih
lere yaslandırarak 
anlatıyor. Bu toprak
larda yaşayan 
Mayalar, inkalar, 
Astekler 
ülkelerinden nasıl da 
sökülüp atılıyor 
maden aşkına, muz 
ve kahve, kauçuk 
aşkına nasıl da 
öldürülüyor!

Türkiye'nin 
1945'ten sonra 
Marşhall ve Truman 
yardımlarıyla nasıl 
borçlandırıldığı, 
yapılmak istenen 
lokomotif fab
rikasının, demiryolu 
ve deniz taşı
macılığının nasıl 
engellenerek kara 
taşımacılığının 
özendirildiğini, 
açılan köy enstitü
lerinin neden kap
atıldığını açıkça dile 
getiriyor yazar.

Bolivya din 
sömürüsünün en 
yoğun kullanıldığı 
Güney Amerika ülke
si. Brezilya deyince 
aklımızda futbol 
efsanesi Pele geli 
yor. Bu ülkede 
yaşayan yüzbinlerce 
topraksız işçileri 
anımsamıyor, bilmi 
yoruz. Guatemala, 
Orta Amerika ülkesi, 
burası Mayaların 
vatanı aynı zamanda 
ABD'nin arka bahçe
si sayılır. Ülkede ne 
varsa hepsi ABD şir
ketleri tarafından 
ülke dışına taşınarak 
satılır. Kolombiya 
uyuşturucunun 
merkezi konumunda 
bir ülkedir. Kosta 
Rika kahve cenneti 
ve zenginliğin üssü 
sayılan limanlarıyla 
hizmeti sürdürüyor 
efendisine.

Küba, direnişin 
bayrağını sallar ve 
örnek oluşturur 
sosyalizm adına. 
Birçok Latin ülke
siyle işbirliğine 
gider. Meksika, 
ABD'ye sınır bir ülke 
Maya ve Asteklerin 
vatanı.

Ne acıdır ki ülkenin 
asıl sahiplerinin 

sanatı ve edebiyatı 
yok edilmiş, altın 
madeni nedeniyle 
binlerce insan 
öldürülmüştür. 
Panama, ABD üssü 
sayılan bir ülke. 
İşbirlikçiler ülkenin 
talan edilmesini 
becermişler. Peru, 
geçmişi Inkalara 
dayanan büyük 
kültür zenginliğine 
sahip olmasına 
karşın yağmalan
maktan kurtula
mamıştır. Porto Riko 
sömürüye karşı 
bağımsız kalabilmek 
için tek dil, tek kim
lik mücadelesini 
sürdürmüştür. ABD 
sömürmek istediği 
ülkelerde İngilizce'yi 
egemen kılmak için 
çaba harcamış 
bunda çoğu zaman 
başarılı olamamıştır. 
Urugay, Latin 
Amerika'da 
komünist konferans 
düzenlenen ülkedir, 
El Pepe halkın 
sevdiği, değer 
verdiği bir liderdir. 
Aldığı maaşın % 
90'ını yoksullara 
dağıtan halk gibi 
yaşayan gerçek bir 
halk adamı.

Venezuela, son yıl

larda ABD'nin başı
na bela olan 
Chavez'in ülkesi. 
Kendisi sonsuzluğa 
uçtu; fakat ardında 
bağımsızlığı şiar 
edinmiş ve 
sömürüye karşı çık
mış örnek bir halk 
bıraktı.

ABD'nin kan emen 
hortumlarını keserek 
ABD'ye meydan 
okudu.

Tarihin geçmiş say
falarını 
karıştırdığımızda 
İspanyolların, 
Fransızların Ingiliz- 
lerin ve günümüzde 
ABD'nin emperyalist 
bir güç olduğunu 
görmekteyiz.

Bu ülkeler Dünya'yı 
sömürmek istiyor 
çeşitli adlar altında. 
Kimi özgürlük, kimi 
insan hakları, kimi 
kimyasal silahlar... 
Hepsi yalan, gerçek 
olan sömürü. İnan
mıyorsanız Irak'a 
bakın, sıra Suriye'de 
sonra Türkiye ve 
İran'da kim ne derse 
desin Ortadoğu pro
jesi adım adım 
gerçekleşiyor. 
Haritalar çizilmiş, 
şimdi uygulamaya 
geçiliyor.

DUGUN SALONU

Meşrubat 
Çerez

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ÂNLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 1

Saten Sanctalge Giydirme 
Nifak Masası

İnternetten Canlı Ifagın 

\ İra Sahne - fak gösterisi
* Servis ve ekipmanlar

Sürpriz gösteriler
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2B'de yeni düzenleme
Orman vasfını yitir
miş (2B) arazilerin 
satışına ilişkin yeni 
düzenlemeyle tarım
sal amaçlı olarak 
kullanılan taşınmaz 
larla bu taşınmaz 
ların üzerinde bulu
nan tarımsal amaçlı 
yapılar ve sürekli 
ikamet edilen konut
ların bulunduğu 
kısımlarda satış 
bedeli, rayiç bedelin 
yüzde 50'si olarak 
hesaplanacak. 
Maliye Bakanlığı'nın 
"Milli Emlak Genel 
Tebliği (sıra no:352)" 
Resmi Gazete'nin 
sayısında yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Önceki tebliğde (sıra 
no:345) yer alan 
"satış bedeli" ibare 
sini "Tarımsal amaç 
dışında kullanılan 
taşınmazlarda satış 
bedeli" olarak düzen 
leyen yeni tebliğ, 
satış bedelini, tama
men ve münhasıran 
bilfiil tarımsal amaçlı 
olarak kullanılan 
taşınmazlarla bu 
taşınmazların 

üzerinde bulunan 
tarımsal amaçlı 
yapılar ve sürekli 
ikamet edilen konut
ların bulunduğu 
kısımlarda rayiç 
bedelin yüzde 50'si 
olarak belirledi. Bu 
nitelikteki taşınmaz 
ların üzerinde bulu
nan konut amaçlı 
yapıların kısmen iş 
yeri olarak kullanıl
ması halinde de bu 
kapsamda değer
lendirme yapılacak. 
Tarımsal amaç dışın
da kullanılan taşın
mazlarda ise hak 
sahiplerine doğru
dan satılacak olan
ların satış bedeli, 
taşınmazın yüzölçü 
münün 400 metreka 
reye kadar olan kıs 
mı için rayiç bedelin 
yüzde 50'si, fazlası 
için rayiç bedelin 
yüzde 70'i üzerinden 
hesaplanarak belir
lenecek.
Birden fazla taşın
mazda hak sahibi 
olunması halinde 
yüzde 50 satış bedeli 
hesaplaması, hak 
sahibinin tercih ede

ceği sadece bir 
taşınmaz için uygu
lanacak.
Tebliğle başvuru 
bedelleri, peşin 
satışlarda satış 
bedelinden, taksitli 
satışlarda peşinat 
bedelinden ve kalan 
taksitlerden mahsup 
edilecek. Ancak hak 
sahiplerinden varsa 
başvuru tarihi 
itibariyle son 5 yıl 
için tahsil edilen 
ecrimisil bedelleri 
satış bedelinden 
öncelikle düşülecek. 
Süresi içinde yapılan 
başvurular değer
lendirilerek hak 
sahipliği tespit 
edilenlerin adresler
ine satış işlemlerinin 
tamamlanma süresi 
de dikkate alınarak 
idarece taşınmazın 
satış bedelini, peşin 
veya taksitle öden
mesi halinde ödeme 
koşullarını ve ödeme 
süresini, satış 
bedelinin itiraz veya 
dava konusu edilme
si nin hak sahipliğini 
ve doğrudan satın 
alma hakkını düşüre

ceğini, satış bedeli 
nin yatırılacağı yeri, 
istenilen belgeleri 
gösteren tebligat 
yapılacak.
Satış bedeli peşin 
veya taksitle 
ödenebilecek. Peşin 
ödemelerde satış 
bedeline yüzde 20 
oranında indirim 
uygulanacak ve bu 
bedel idarece yapıla
cak tebligat tarihin
den itibaren en geç 3 
ay içinde ödenecek. 
Taksitli satışlarda ise 
satış bedeline yüzde 
10 indirim uygula
masından yararlan
mak istenilmesi 
halinde bu şekilde 
belirlenen tutarın en 
az yarısı, en az 
yarısının peşin öden
mek istenilmemesi 
halinde satış bedeli 
nin tamamen ve 
münhasıran bilfiil 
tarımsal amaçlı 
olarak kullanılan 
taşınmazlarla üzerin 
de tarımsal amaçlı 
yapılar ve sürekli 
ikamet edilen konut
lar bulunan taşınmaz 
lar için yüzde 10'u,

diğer taşınmazlar 
için ise yüzde 20’si 
yapılacak tebligat 
tarihinden itibaren 
en geç 3 ay içinde 
ödenecek. Kalanı 
ise, belediye ve 
mücavir alan sınırları 
içinde en fazla 5 
yılda 10 eşit taksitle, 
dışında en fazla 6 
yılda 12 eşit taksitle 
faizsiz olarak ödene 
cek. Taksit dönem
leri, hak sahiplerinin 
talebi dikkate alı
narak belirlenecek 
ve sözleşme düzen
lenecek.
Bu taşınmazların 
üçüncü kişilere satıl
ması halinde borcun 
kalan tutarından 
alıcıların sorumlu 
olacağına yönelik 
tapu kütüğünde 
gerekli belirtmenin 
konulması için tapu 
idaresine bildirim 
yapılacak. 
Bedelin yetkili kredi 
kuruluşlarından 
kredi temin edilerek 
ödenmek istenilmesi 
halinde hak sahibi 

tarafından ilgili kredi 
kuruluşuyla yapılan 
kredi sözleşmesi 
veya kredi açıldığına 
dair kredi kuruluşu
nun resmi yazısı ver
ilecek ve kredi kuru
luşu tarafından 
bedel ilgili muhase 
be biriminde açıla
cak emanet 
hesabına aktarıla
cak.
Mülkiyet devredilme
den yapılan taksitli 
satışlarda, iki tak
sitin ödenmemesi 
halinde 15 içinde 
hak sahibine izleyen 
taksitlerden herhan
gi birinin öden
memesi durumunda 
sözleşmenin fes
hedileceği bildirile
cek. Buna rağmen 
ilgilisi tarafından 
yükümlülüklerin yer
ine getirilmemesi 
durumunda 
sözleşme feshedile
cek ve tahsil edilen 
bedelin aynen ve 
faizsiz olarak tarafı
na iade edileceği 
bildirilecek.
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Seyfettin Şekersöz
U-16 ligi 6. grupta 
yenilgisiz liderliğini 
sürdüren Gemlik 
Belediyespor takımı 
Çotanakspor'la yap
tığı maçı da 7-0 
kazandı. Beledi 
yespor kaptanı Eray, 
attığı 3 golle hat-rik 
yaparken takımı 
ateşleyen oldu. 
Suni Çim Sahada 
oynanan maçın ilk 
yansım 2-0 önde 
kapatan Gemlik 
Belediyespor, ikinci 
yarıda attığı gollerle 
sahadan 7-0 galip 
ayrılarak yenilme
zliğini sürdürdü. 
Rakibi karşısında 
maçın başlamasıyla 
birlikte atak oynayan 
ve üstünlüğü ele 
geçiren Belediye 
spor, yakaladığı 
pozisyonları 
cömertçe harcayınca 
beklenen gol de 
gecikti. 28. dakikada 
Furkan'ın atağında 
Çotanakspor kalecisi

Yunus topu kornere 
çeldi. Köşe atışı son
rasında kale önünde 
yaşanan karambolda 
son vuruşu yapan 
Eray takımını 1-0 
öne geçirdi.
Golden sonra farkı 
artırmak isteyen 
Belediyespor 
karşısında fazla 
pozisyon bulamayan 
Çotanakspor, 
hücumda çoğala- 
mayınca 35. dakika
da savunmasının 
uzaklaştıramadığı 
topu Hüseyin 
düzgün vuruşla 
ağlara göndererek 
farkı 2-0 yaptı ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıda yaptığı 
değişikliklerle farka 
gitmeyi hedefleyen 
Belediyespor'da 
Eray, 51. dakikada 
sağdan yapılan 
ortayı kafa ile 
tamamlayarak farkı 
3'e çıkardı. 64'te 
Hüseyin'le skoru 4-0 
yapan Belediyespor, 
67'de Birkan, 64'te

Eray ve 70'ta yine 
Birkan'la kazandığı 
gollerle sahadan 7-0 
galip ayrıldı. 
SAHA : Suni Çim 
HAKEMLER : Fahri 
Demirbaş 7, Ahmet 
Kalaycı 7, Enes 
Adıgüzel 7, 
ÇOTANAKSPOR : 
Yunus 5, Muhammed 
4, Hulusi 3, (Emre 2) 
Çetin 3, (Abdurrahim 
3) Ümit 4, Ahmet 3, 
(Hakan 2) Şükrü 3, 
(Furkan 2) Adnan 5, 
Sefa 4, Kadir 5, 
Serdar 5, 
G.BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 5, Soner 
Şen 6, Şinasiçan 5, 
(Muratcan 4) İlhan 3, 
(Orhan 5) Mustafa 6, 
Hüseyin 6, Hakan 5, 
(Yunus 3) Rahim 5, 
(Birkan 6) Furkan 5, 
(Mücahit 4) Eray 7, 
Onur 6, 
GOLLER :
Dk. 29-51-64 Eray, 
Dk. 35. Rahim, Dk. 
64. Hüseyin, Dk. 67- 
70 Birkan, (Gemlik 
Belediyespor)
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Seyfettin Şekersöz

Bölgesel Amatör 
Lig'e (BAL) yük
selme play-off 
maçlarının ilkinde 
karşı karşıya gelen 
Gemlikspor ile 
Zaferspor arasındaki 
önemli maçta 
sahadan 3 puanla 
ayrılan takım körfez 
ekibi Gemlikspor 
oldu.
Gemlikspor, rakibi 
Zaferspor'un 90 
dakikayı 9 kişi 
tamamladığı maçta 
sonuca 5'de 
Muharrem'in ve 7'de 
Selahattin'in attığı 
gollerle ulaşırken 
Zaferspor'un tek 
sayısını 33. dakikada 
Emre kaydetti. 
Taraftarlarının 
desteği ile maça 
başlayan iki takımın 
mücadelesinde 
Gemlikspor 5. 
dakikada öne geçti. 
Selahattin'in kaleye 

gönderdiği top kale
ci Besim'den döndü, 
Çaprazda topu 
önünde bulan 
Muharrem düzgün 
bir vuruşla ağları 
havalandırarak 
Gemlikspor'u 1-0 
öne geçirdi.
Yediği golün şokunu 
üzerinden atamayan 
Zaferspor 7. dakika
da ikinci golü 
kalesinde gördü. 
Soldan çalımlarla 
ceza sahasına giren 
Selahattin penaltı 
noktasında topu 
düzgün bir vuruşla 
kalecinin sağına 
göndererek 
Gemlikspor'u 2-0 
öne geçiren golü 
kaydetti, 
iki farklı geriye 
düşen Zaferspor 
toparlanarak 
Gemlikspor 
kalesinde gol ara
maya başladı. 
25. dakikada

Ömür'ün üst direğe 
giden şutunu tokat
layarak kornere atan 
Adem gole izin ver
medi.
Zaferspor'un mutlak 
gol için bastırdığı 
anlarda ceza alanın
da topa sahip olan 
Erdem 33. dakikada 
attığı golle skor 2-1 
oldu. 44. dakikada 
ise gelişen ani kon
tratakta Zaferspor 
beraberliğe çok yak
laştı. Özer çok kötü 
vuruşla topu kaleci 
Adem'e teslim 
edince ilk yarı bu 
skorla bitti.
İkinci yarıya daha iyi 
başlayan Zaferspor 
rakip alanda son 
vuruşları değerlendi
remezken 62. 
dakikada 
Gemlikspor atağında 
Selahattin ceza alanı 
dışında düşürüldü. 
Yardımcı hakemim 
bayrağıyla ikazı 

sonucu Emir ikinci 
sarıdan kırmızı kartla 
oyun dışında kalarak 
takımını 10 kişi 
bıraktı.
Rakibinin eksik 
kalmasıyla oyunu 
dinlendiren 
Gemlikspor üçüncü 
gol için rakip kaleye 
gitmezken 82. 
dakikada 
Zaferspor'da Emre 
rakibine yaptığı sert 
hareket sonucunda 
direk kırmızı kartla 
oyun dışında kalınca 
Zaferspor sahada 9 
kişi kaldı.
Maçın 86. ve 90. 
dakikalarında iki gol 
pozisyonuna giren 
Gemlikspor'da 
Arifin yakın mesafe
den şutlarında kaleci 
Besim gole izin ver
meyince Gemlikspor 
play-off ilk maçında 
sahadan 3 puanla 
ayrılarak avantaj 
sağladı. Gemlikspor

3 puan sevincini 
takımlarını 
destekleyen tribün
deki taraftarlarıyla 
paylaştı.
SAHA : Demirtaş 
HAKEMLER : 
Hakan Yemişken 7, 
Mehmet Tan, 
Ali Osman Ferik 7, 
GEMLİKSPOR : 
Adem 6, Yusuf 5, 
Samet Güler 6, 
Emrah 6, Bülent 6, 
Oğuz 6, Semih Giray 
5, (Barış 2) Osman 5, 
Arif 5, Selahattin 6,
Muharrem 7,

ZAFERSPOR : 
Besim 5, Emir 5, 
Cihan 5, (Caner 2) 
Ömer 5, Emre 5, 
İbrahim 4, (Vural 4) 
Özer 5, (Ümit 2) 
Ömür 5, Samet 5, 
Erdem 6, Onur 
Erdem 5, 
GOLLER : D. 5. 
Muharrem, Dk. 7. 
Selahattin, 
(Gemlikspor) Dk. 33. 
Erdem, (Zaferspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
62. Erdem, Dk. 82. 
Emre, (Zaferspor)
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MI teste Mimi iitlmı
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
mükelleflerden 
gelen yoğun tale
pler doğrultusunda, 
vatandaşın mağdur 
olmaması için
KDV ve gelir 

vergisi beyan
namelerinin verilme 
süresinin uzatıl
masına karar ve 
rildiğini bildirdi. 
Bakan Şimşek, 
yaptığı açıklamada, 
Mart ayında bazı 
beyannamelerin 
verilme sürelerinin 
hafta sonu tatili 
dolayısıyla aynı 
günlere denk 
gelmesi ve 
özellikle kira 
beyannamelerinin

MAMAM
Bakanlık ambalajsız 
satılan baharatların 
satış yerlerine yeni 
kurallar getiriyor, 
kurallar getiriyor. 
Artık her yerde 
baharat satılamaya
cak. Baharatta 
dolgu amaçlı 
eklemeler yasak
lanırken, pul bibere 
de daha az tuz ve 
bitkisel yağ katıla
cak. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Bakanlık 
baharat tebliğinde 
değişikliğe gidiyor. 
Yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gön
derilen düzenle
meyle, ambalajsız 
olarak satışa

verilme sürelerinin 
uzatılması konusun
da vatandaşlardan 
yoğun talepler 
geldiğini kaydetti. 
Maliye Bakanı 
Şimşek, "Bu 
çerçevede 25 Mart 
2013 Pazartesi günü 
son gün olan KDV 
beyannamelerinin 
verilme süresi 26 

sunulan baharat
ların satış yerlerine 
yeni hijyen kuralları 
getiriliyor.
Buna göre; baharat
ların ambalajsız 
olarak satışa sunul
duğu yerlerde bütün 
sorumluluk, tespit 
edilen gıda satış 
yerine veya toplu 
tüketim yerine ait 
olacak. Dökme satış 
olarak adlandırılan

Mart 2013 Sah 
gününe, 25 Mart 
2013 Pazartesi günü 
son gün olan Gelir 
Vergisi beyan
namelerinin (kira 
beyannameleri 
dahil) verilme 
süresi 29 Mart 2013 
Cuma gününe 
kadar uzatılmıştır" 
dedi.

ambalajsız satış 
durumunda baharat, 
gıda kodeksine 
uygun malzemeden 
yapılmış ambalaj 
malzemesi içinde 
kapalı olarak, güneş 
ışığına maruz 
kalmadan ve ortam 
koşullarından 
gelebilecek olası 
bulaşmalara engel 
olacak şekilde 
sergilenecek.

Sigorta şirketleri 
artık ’full kasko', 
'süper kasko' adı 
altında ürünler sata- 
mayacak.
Kasko sigortasının 
yeni genel şartları 1 
Nisan’da yürürlüğe 
girecek.
Uygulamaya alı
nacak Kasko 
Sigortası Genel 
Şartları’nda primin 
ne olacağına ilişkin 
bir düzenleme 
bulunmazken, şir
ketler rekabet şart
ları altında primleri
ni serbestçe 
belirleyebilecek. 
Yeni uygulamayla 
artık poliçeye sigor
ta değeri de yazıla- 
mayacak. Ayrıca 
yapılan değişiklik
lere göre, sigorta 
şirketleri artık “full 
kasko", “süper 
kasko” adı altında 
farklı ürünler sata- 
mayacak. Dar 
kasko, kasko, 
genişletilmiş kasko 
ve tam kasko olmak 
üzere 4 farklı kasko 
türü olacak. 
Buna göre sınırlı 
teminat almak 
isteyenler dar 
kasko, çarpma, 
çarpılma, hırsızlık, 
yangın gibi klasik 
teminatları almak 
isteyenler kasko, 
klasik teminatlara ek 
olarak isteğe bağlı 
farklı teminatları 
isteyenler 
genişletilmiş kasko, 
aracını her türlü 
riske karşı sigortala
mak isteyenler ise 
tam kasko sigor
tasını seçebilecek. 
SÜRÜCÜ ALKOL 
ALIRKEN BİR 
KEZ DAHA 
DÜŞÜNECEK
1 Nisan’dan itibaren

sel ve deprem dahil 
doğal afetler, pat
layıcı madde taşın
ması, aracın 
anahtarının çalın
ması ya da ele 
geçirilmesi sonucu 
aracın çalınması ve 
başta kemirgenler 
olmak üzere hay
vanların araca vere
ceği zararlar ek prim 
ödenerek ve poliç
eye yazılarak, temi
nat altına alınacak. 
Yönetmeliğe alkollü 
araç kullanımı ile 
ilgili ise, “Trafik 
yönetmeliğinde 
belirlenen seviyenin 
üzerinde alkollü içki 
almış kişilerce veya 
alkollü içki alamaya
cağı belirtilen kişil
erce aracın alkol alı
narak kullanılması 
sırasında meydana 
gelen zarar, sigorta 
kapsamı dışındadır” 
maddesi eklendi.
45 GÜN İÇİNDE 
KASKO HASARINI 
ÖDENECEK 
Yeni kasko uygula
masında hasar 
ödemesinde de bazı 
değişiklikler yapıldı. 
Şirketlere 45 gün 
içinde kasko 
hasarını ödeme 
zorunluluğu getir

ilirken, primin ne 
olacağına ilişkin bir 
düzenleme ise 
bulunmuyor. Bu 
çerçevede, kasko 
sigortası ile ilgili 
düzenlemelerin 
kasko primlerinde 
artışa yol açacağı 
tahmin edilirken, 
Hazine Müsteşarlığı 
bu iddiaları yalanlıy
or. Sigorta şirketleri, 
rekabet şartları 
altında primlerini 
artık serbestçe 
belirleyebilecek.

ARACIN PERT 
SÖRLİNU 
ÇÖZÜLÜYOR 
Yeni uygulamayla 
artık poliçeye sigor
ta değeri yazılmaya
cak. Özellikle araç 
pert olduğunda sig
ortalıyla sigortacı 
arasında soruna 
neden olan 
rayiç bedel 
konusuna çözüm 
getiriliyor. Poliçeye 
araç bedelini yaz
mak yerine, araç 
değerinin belir
leneceği ortak bir 
referansa veya 
rayiç değer belir
leme yöntemine 
poliçede yer verile
cek.

GEREKLİ TELEFONLAR

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaO-Oeafiı 513 10 68

I Tomokmy Tomografi 5i 3 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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ULAŞIM

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

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

Pegasus Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anrtur , 514 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

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

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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

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

DAĞITICILAR

_________ OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol __
"AR-PEI. S13 « 33
Tuncay Otogaz si 3 16 48
Beyza Petrol___________ 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4530 

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)

HİintMil
«sin 

ÇANAKKALE 
YOLUN SONU: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

KELEBEĞİN RÜYASI 
11:30-14:00-1645- 

20:00 
HÜKÜMET KADIN: 

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

UMS13992I
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STATTA SIRA ÇATIDA
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
Bursa’ya kazandı 
rılan yeni stadyum
da kaba inşaatın 
tamamlanma aşa
masına gelin
mesiyle, ince işçi
likler, cephe ve çatı 
kaplama çalışma 
lan da hız kazandı. 
Bursa’ya yatırım
larıyla çağ atlatan 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kente kazandırdığı 
en önemli anıtsal 
yapılardan biri olan 
stadyumda çalış
malar hızla sürüy
or. Yaklaşık 180 bin 
metrekarelik inşaat 
alanı ile Büyükşe 
hir Belediyesi 
tarafından bu dö 
nem hayata geçi 
rilen en büyük 
tesis olma özelliği 
taşıyan stadyumda 
incelemelerde 
bulunan Büyükşe 
hir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, kaba inşaat 
tamamlanma aşa
masına geldiğini, 
ince işçilikler ile

çatı ve cephe 
kaplama 
malzemelerinin 
montajına da baş
landığını kaydetti. 
Stadyumun 
belediye tarihinin 
en önemli çalış
malarından biri 
olduğunu anlatan 
Başkan Altepe, 
“Bursa’da dev bir 
eser ortaya çıkıyor. 
Bursa’nın sembol
leri arasına girecek 
olan stadyum, tim
sah görünümlü 
çatısı ve yapısıyla 
da şu anda Türkiye 
ve dünyanın gün
deminde geniş yer 
buluyor. Bursa’nın 
stadı, Türkiye’nin 
de en güzel stadı 
olacak’’ dedi. 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin

stadyumun bir an 
önce tamamlan
ması için yoğun bir 
emekle çalıştığını 
ifade ederek, 
“Stadyumun bir an 
evvel hizmete açıl
ması ve burada 
artık müsaba 
katarın yapıla
bilmesine yönelik 
çalışmalarımızı 
hızla sürdürüyoruz. 
Şu anda bir yan
dan kaba inşaatı 
tamamlanırken; 
diğer taraftan da 
ince işler ve çatı 
inşaatımız hızlı bir 
şekilde sürüyor. 
Buradaki tüm 
borulama, sıva ve 
diğer imalatlar 
sürdürülürken, bir 
yandan da çatı 
parçaları birer birer 
geliyor” diye 
konuştu.

KİRA1IK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL = 0532661 7990

KİRALIK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

513 23 94

Bir akşam vemeğini ziyafete dönüştürmek için

Balık - Tavuk ve Köfte Evi
ÖNCE 
SAĞLIK!

BALIK ÇEŞİTLERİ
HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 6.oo ₺ 
Kaygana, Karadeniz Usulü)
İSTAVRİT (Tava, Izgara) 7.oo₺ 
CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.OO ₺ 
CİNEKOP; TEKİR 12.50 ₺
IZGARA KÖFTE 8.00 ₺
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ 6.00 ₺

Tel = 0224514 71 72 GEMLİK 
Hamleliye Hah. Kumsal 5ok. Ho=5

ARA SICAKLAR
KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.oo ₺
KALAMAR TAVA 10.00 ₺
MİDYE DOLMA 1.oo ₺
MİDYE TAVA 5.00 ₺
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata 3.00 i>
TATLILAR
Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.00 t- 
İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 2.oo ₺
Ayran, Soda, Şalgam 1.50 t>
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Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - O 532 265 67 58
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SGK'flan hirmüjde 
ıleselıerhasıalanııa
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
Sağlık Uygulama Tebliği'nde 
(SUT) düzenleme yaparak, 
ödediği şeker ölçüm çubuğu 
sayısını 4 kat artırdı. Syf 9’da

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Alî Çelik, tarım toplantılarına 
davet edilmemece tepki gösterdi Cargiimen MAG’a 

destekgeldi
Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, yap
tığı açıklamada, Gemlik'te tarımı doğrudan 
ilgilen diren toplantı ve projelerde, Ziraat 
Odası’nın davet edilmemesine tepki gös
terdi. Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali 
Çelik, “Bu durum Gemlik’e ve Gemlik 
idarecilerine ne kazandırıyor anlamıyo
rum.” dedi. Çelik, “Toplantıda, her zaman
ki gibi beylik laflar söylenmiş. Sayın İlhan 
Acar’dan başka zeytincinin çok kötü 
durumda olduğuna kimse değinmemiş. Bu 
nedenle Borsa Başkanımız İlhan Acar'a 
teşekkür ediyorum.” dedi. Haberi 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Erken kalkan yol alıyor..
Benim günlük işlerim arasında, çıkardı 

ğım gazeteyi abonelere ulaştırmak gibi bir 
zorunluluğum da var.

Günde yaklaşık 12 kilometre yol gidiyo
rum.

Orhaniye Mahallesi’nden, Bursa Çimen
to Fabrikası’na kadar uzanan geniş bir 
alanda, işyerlerine gazete bırakıyorum.

Bu arada hem Gemlik’in geniş bir alanı 
nı geziyor, hem de işyerlerinde vatan
daşın nabzını dinliyorum.

Akmantar A.Ş.ye gazete bırakırken, kapı 
। önünde üzerinde Verem Savaş Derneği 
yazan 2 adet sağlık aracı görünce, “bura
da ne arıyorlar” diye meraklandım. 4’de

Gemlik Belediyespor
kolav kazandı 5-0

U-13 yaş ligi 4. 
grupta şampiyonluk 
hedefleyen Gemlik 
Belediyespor U-13 
takımı Gemlik 
Karadenizspor ile 
yaptığı zorlu müca 
deleden 5-0 galip

ayrılarak 3 puanın 
sahibi oldu.
Belediyespor ilk 
yarıyı 2-0 önde 
kapadı. Yiğit attığı 
golle skoru 5-0 
yaparak maça son 
noktayı koydu.8’de

İznik Gölü yolunda 
kurulu bulunan 
Cargill firmasından 
Gemlik MAG’a 
destek geldi.
MAG Gemlik’ten 
yapılan açıklamada, 
Cargill firmasında 
çalışan arkadaşları

nın girişimi sonucu 
Mahalle Afet 
Gönüllerince kul
lanılmak üzere 1 
adet HP marka lap- 
top ile bir adet pro
jeksiyon aleti 
hediye edildi. 
Haberi sayfa 2’de

Sosyal Yaşam Merkezi 
çatısına güneş enerjisi panelleri 

kurularak elektrik enerjisi elde edilecek 

Enerji Projesi 
BEBKAya verildi
900 bin liraya çıkacak olan proje 
BEBKA tarafından onaylanırsa proje 
bedelinin yüzde 75 hibe olarak verile
cek. Üretilen enerji ile Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin elektrik tüketiminin ise 
yüzde 50 karşılanacak. Haberi 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, tarım toplantılarına davet edilmemeye tepki gösterdi

Celilı'Bizsiz olmaz, hizsiz Tiirtıiannıı kutlulmaZ'
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik'te tarımı 
doğrudan ilgilen 
diren toplantı ve 
projelerde, Ziraat 
Odası’nın davet 
edilmemesine tepki 
gösterdi.
Gazetemize yazılı 
açıklamada bululan 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
“Bu durum 
Gemlik’e ve Gemlik 
idarecilerine ne 
kazandırıyor 
anlamıyorum.” 
dedi.
Ali Çelik, şöyle

devam etti:

“Gemlik'te 4 bin 
üyesi olan en 
büyük sivil toplum 
kuruluşunu dikkate 
almayanlara ne söy

leyebilirim ki. 
Kasıt mı zannet
mem, ihmal mi onu 
da düşünemiyorum. 
Başka ne olabilir 
diye düşünüyorum 
onu da bulamıyo

rum. Bizim odamız
da tarım ile ilgili her 
türlü projeye katkı 
sunacak, arşivimiz 
ve teknik elemanı 
mız mevcut.
Böyle projelerde 
toplumun katman
larının katılımı daha 
iyi olmaz mı ?
Yapılan toplantıdaki 
konuşmalarda 
zeytin konusuna 
değinilmiş, her za 
manki gibi beylik 
laflar söylenmiş 
Sayın Ilhan 
Acar’dan başka 
zeytincinin çok 
kötü durumda 
olduğuna kimse

değinmemiş. 
Bu nedenle Borsa 
Başkanımız Ilhan 
Acar'a teşekkür 
ediyorum. Bizsiz 
olmaz, bizsiz Türk 
tarımı kurtulmaz. 
Bayrağımızda vatan 
var, yanında emek, 
yanında barış var. 
Nasırlı ellerimizin 
birinde saban 
diğerinde ürettiği 
miz ürün var. 
Bir elimizde yasa 
yanında tarımın 
kavgası var. 
Bir yanımızda vatan 
diğer yanımızda 
inadına üretim var. 
Yüreğimizde aç in

sanları doyurmak 
var.
Sevgili İdareci ler 

bizsiz olmaz bizim 
olmadığımız yerde 
Tarım düzel mez. 
Biz, Ziraat Odası’yız 
alın terinin, emeğin, 
üretimin değerlen 
dirilmesi için varız. 
Bundan böyle 
Tarım ile ilgili pro
jelerde Sayın İdare
cilerimize katkımız 
olacağını, 
bizimle ilgili 
projelerde en çok 
katkıyı biz sağlaya
cağımızı söylemek 
istiyor.”
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Camilleı HK'a desiei geMi MIMİIİB
Cargill, Gemlik MAG’a bir adet laptop, bir 
adet de projeksiyon aleti armağan etti
İznik Gölü yolunda 
kurulu bulunan 
Cargill firmasından 
Gemlik MAG’a 
destek geldi. 
MAG Gemlik’ten 
yapılan açıklamada, 
Cargill firmasında 
çalışan arkadaşları 
mn girişimi sonucu 
Mahlle Afet 
Gönüllerince kul
lanılmak üzere 1 
adet HP marka lap
top ile bir adet pro
jeksiyon aleti hediye 
edildi. Dün, Cargill 
fabrika sorumlu 
Müdürü Cenan 
Cebeci şunları 
söyyledi:"Carg/7/ fir
ması olarak Gemlik 
halkının yarar
lanacağını düşündü 
ğümüz aygıtları 
Gemlik MAG’a 
armağan ettik. Bunu 
sosyal sorumluluk 
projemiz kapsamın
da yaptık" dedi. 
MAG Gemlik Cargill 
çalışanlarından 
Ayhan karaoğlu, 
özcan Gün, Hamit 
Doğru ve MAG

eğitim sorumlusu 
Firdevs Apak ile 
Feriha Çakır ve 
Gemlik MAG sorum
lusu Yusuf Yumru 
hazır bulundu.
Yumru yaptığı 
konu*..'- ।
“Cam * "Steği ile 
Gemi ıh MAG ın 
büyük bir eksikliği 
gidereldi. Bu 
davranışın Gemlik’te 
ki tüm sanayi kuru
luşlarına örnek 
olmasını diliyorum." 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemljkkorfezgazetesl.com

Orhangazi’de iki 
örnek zeytin bahçe 
sine feromon tuzak 
kuruldu. 2 yıl süre
cek projeyle zeytin 
zararlılarının 
güvenli ilaçlarla 
kontrolü hede
fleniyor.
Ziraat Mühendisi 
Gamze Mertoğ lu'- 
nun yüksek lisans 
tez çalışması 
Orhangazi'de 
zeytinciliğine katkı 
sağlayacak. 
Orhangazi Ziraat 
Odası ve Uludağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Bitki 
Koruma Bölümü 
öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Nabi Alper 
Kumral'ın destek 
verdiği çalışma 
dahilinde 
Orhangazi'ye bağlı 
Ortaköy ve 
Keramet köy
lerindeki iki zeytin 
bahçesi izlemeye 
alındı. Zeytin 
bahçelerinde aralık 
ayı sonunda toprak 
ve yaprak tahlili 
yapılmıştı. Şimdi 
de zeytin 
güvesinin ilk ergin 
çıkışlarını tespit 
edip uygun ilaçla
ma döneminin 
belirlenmesi için 
feromon tuzaklar 
kuruldu.
Uludağ Üniversite
si Ziraat Fakültesi

ve Bitki Koruma 
Bölümü öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Nabi Alper Kumral, 
Orhangazi'ye gelip 
zeytin bahçelerini 
gezdi. Arazilerde 
zararlıların 
mücadelesiyle ilgili 
bir tez çalışması 
yürüttüklerini 
söyleyen Kumral, 
Orhangazi böl
gesindeki zeytin 
bahçeleri için 
doğru zirai 
mücadele yöntem
lerinin tespit edile
ceğini söyledi. 
Belirlenen zeytin 
bahçelerindeki 
izleme 2 yıl süre
cek. Bu süreçte, 
toprak-yaprak 
analizi, gübreleme, 
sulama gibi 
yetiştiricilik işlem
leri tekniğine 
uygun olarak 
yapılacak ve farklı 
ilaçlar denenecek. 
Böylece bölgede 
doğru ilaçlama yol
ları tespit edilecek. 
Orhangazi Ziraat 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Haşan Cevizliden, 
ilçedeki 25 köyden 
en az 21'inde tek 
geçim kaynağının 
zeytin olduğunu, 
Orhangazi'de 2 
milyona yakın 
zeytin ağacı 
olduğunu 
söyledi

http://www.gemljkkorfezgazetesl.com
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Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde tek katlı 
bir evde yangın 
çıktı. Evde bulunan 
yatalak hasta ise 
camdan kurtarıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mesudiye 
Mahallesi Bilgehan 
Sokak'ta bulunan 
tek katlı müstakil 
evde elektrik kon
tağından dolayı 
yangın çıktı. Yangın 
sırasında evde 
bulunan Rasim 
Güney (57) ile 
Seniye Güney (50)

llilllllll1HİIİaiiilfllilMlllMSIIlillİWİHI
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde kaybolan 
ve 3 yıl sonra bat
taniyeye sarih 
olarak kemikleri 
bulunan Uludağ 
Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu 2'nci 
sınıf öğrencisi 
Sinem Yurdanur'un 
ailesi 1 aydır İstan
bul Adli Tıp 
Kurumu'nda DNA 
testi yapılan 
kızlarının kemikleri
ni bekliyor.
Uludağ Üniversitesi 
İnegöl Meslek 
Yüksekokulu 
Elektrik Bölümü 
2'nci sınıfa 
giderken 2010 yılı 
temmuz ayında 
sınava girmek için 
İstanbul Çatalca'- 
dan geldiği 
İnegöl'de kaybolan 
Sinem Yurdanur'un 
battaniyeye sarih 
kemik ve saçlarına 
geçtiğimiz Şubat

Maganda kurşunuyla ölümden sonra sılıı talip
Bursa’da 
arkadaşlarıyla bir
likte mangal yap
maya giden bir 
kişinin maganda 
kurşunuyla hayatını 
kaybetmesinin 
ardından polis 
ekipleri, Zeyniler 
yolu üzerinde alkol 
alan şahıslara ceza 
yağdırdı 
Merkez Yıldırım 
ilçesi Kaphkaya 
Mahallesi'nde 
arkadaşlarıyla bir
likte mangal yapan 
Ihsan Tunçay’ın 
(35) kimliği meçhul

kendi imkanları ile 
evden çıkarken, 
Rabia Güney (11) 
ile yatalak hasta 
olan Selçuk Güney 
(31) ise komşular 
tarafından evin 

ayında, ilçeye bağlı 
Çayyakan Köyü 
Boğazova Mevkii'n 
de 50 metrelik uçu
rumda battaniyeye 
sarılı olarak bulun
du. Genç kızın aile
sine cep telefonu 
ilehaber verilirken 
kemik ve saçları, 
DNA testi yapılması 
için kurye aracılığı 
ile İstanbul Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 

kişilerin silahından 
çıkan maganda 
kurşunuyla hayatını 
kaybetmesinin 
ardından polis 
ekipleri gece 
gündüz Zeyniler 

penceresinden 
dışarı çıkarıldı. 
Haber verilmesi 
üzerine kısa sürede 
yangın yerine gel
erek 3 araçla yangı
na müdahale eden 

gönderildi. 
Cinayet, Sinem
Yurdanur'u öldür 
dükten sonra inti
har eden sevgilisi 
Emrah Kaya'nın 
yakın arkadaşı 
olan, olayla ilgili 
tek bilgi sahibi 
olduğu belirtilen 
Rıfat A.'nın çektiği 
vicdan azabına 
dayanamayıp olayı 
itiraf etmesi sonu

yolunda devriye 
atıyor.
Yol kenarında alkol 
alan şahısları 
megafonla defalar
ca uyaran polis 
ekipleri, ikazlara 

itfaiye ekipleri, 
yangını kontrol altı
na aldı. Yangın 
söndürme çalış
maları sırasında 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri de çevrede 
güvenlik önlemi 
alarak meraklı 
vatandaşların 
binaya yaklaş
masını engelledi. 
Yaklaşık 1 saat 
süren söndürme 
çalışmaları sonun
da ise, ev kullanıla
maz hale geldi.

cu ortaya çıktığı 
ifade edildi. 
İstanbul'da oturan 
Sinem Yurdanur'un 
babası Tahsin 
Yurdanur, kızının 
kemiklerinin 
toprağa verilmek 
üzere kendilerine 
hale teslim 
edilmediğini söyle
di. Normal şartlar
da 2 hafta içersin 
de teslim edileceği 
belirtilen kemik
lerin 1 aya yakın 
süredir verilmediği
ni anlatan Tahsin 
Yurdanur, "Üç yıl 
kızımın bulun
masını bekledim. 1 
aydır da kızımı 
kabrine uğurlamak 
için kemiklerini 
bekliyorum. Bu 
hafta belki verile 
bilir'' dedi. Cina 
yetle ilgili soruştur
ma İnegöl Cumhu 
riyet Savcılığı'nca 
sürdürülüyor.

rağmen alkol 
almaya devam 
eden kişilere 82 TL 
para cezası kesti. 
Bursa’ya kuşbakışı 
bakıp içki içen 
vatandaşlar, polis 
ekiplerini 
karşılarında 
görünce neye 
uğradıklarını 
şaşırdı. Bazı vatan
daşlar ise daha 
önce polis kon
trolünün bu kadar 
sıkı olmadığını 
söyleyerek, olan 
biteni anlamaya 
çalıştı.

ÜBH

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde yalnız 
yaşayan 79 yaşın
daki Şah Yusuf 
Kasaka evinde ölü 
bulundu.
Kalp krizinden 
öldüğü sanılan 
Kasaka'nın kesin 
ölüm nedeni, 
yapılacak 
otopsinin ardın
dan belli olacak.
Mahmudiye 
Mahallesi 
Anafartalar 
Caddesi'ndeki bir 
apartman 
dairesinin üçüncü 
katında, geçen yıl 
eşini kaybettikten 
sonra yalnız başı
na yaşayan Şah 
Yusuf Kasaka'dan 
2 gün boyunca 
haber alamayan 
yakınları, bugün 
sabah saatlerinde 
evine gitti.
Yakınları, 
komşusundaki 
yedek anahtarla 
girdikleri evde,

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

SİM AMEOLMIM?
IIIİİI'İIİİI «fliti IİHIİCIKIHİ; 

kanepe üzerinde 
Kasaka'nın cesedi
ni buldu.
Haber verilmesi 
üzerine olay yer
ine gelen 112 Acil 
Servis ve polis 
ekiplerinin 
incelemede, 2 gün 
önce kalp krizin
den öldüğü 
sanılan yaşlı 
adamın cesedi
Cumhuriyet 
savcısının tali
matıyla kesin 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gön
derildi.
4 çocuğu İnegöl 
dışında bulunan 
Kasaka'nın geçen 
cuma geceyarısına 
kadar bir yakının 
evinde oturduğu 
ve evine gittikten 
sonra bir daha 
haber alınamadığı 
öğrenildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

( Bursa Nilüfer Verem Savaş Derneği işe hızlı başladı

Erken kalkan yol alıyor...
Büroya gazeteyi bırakırken, bir 

doktor işyerinde çalışanlardan 
birinin sağlık kontrolünü yaptığını 
gördüm.

Gazeteci merağı ya, ne olduğunu 
sorduğumda, yeni İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası nedeniyle işyerinde 
çalışanlara hem eğitim verildiğini, 
hem de sağlık taramasından geçirli 
diğini öğrendim.

Geçtiğimiz günlerde, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini 
yasanın işverene getirdiği hüküm
lülükleri anlatmak için iki kez toplan
tı düzenledi.

Bu toplantılarda bizler de az çok 
bilgi sahibi olduk.

Yasanın ne tür hükümlülükler 
getirdiğini izleyen girişimciler, 
hemen şirketleşerek, İş Sağlığı ve 
Güvenliği hizmeti verecek oluşum
ları tamamlamışlar.

Gazetemizin birinci sayfasının üst 
bölümünde günlerdir yayınladığımız 
reklamı iyi gözlerseniz, bu şirketler
den birinin ilçemizde de kurul
duğunu görürsünüz.

Sizin anlayacağınız erken yola 
koyulan yol alıyor.

Bursa Nilüfer Verem Savaş 
Derneği de bunlardan biri.

Ama bunlar işi biraz daha ileri 
götürerek, bir çeşit gezici bir sağlık 
istasyonu kurmuşlar.

Bağlantı kurdukları işyerlerine 
ekip olarak gelerek, çalışanlara 
eğitim veriyorlar, sağlık taramasın
dan geçiriyorlar.

Pes dedirten bir girişimcilik 
doğrusu...

İşveren memnun, çalışan mem
nun...

Yasanın yaptırımları ağır para 
cezaları içeriyor.

O nedenle işverenler bu konuyu 
önemsiyorlar.

GTSO’da toplantılarda baktım, 
herkes can kulağı ile eğitmenleri 
dinliyor.

Bu iş tutacak.
Öte yandan, bu işi yapacak fir

malar da kısa zamanda çoğalacaklar.
İş bilenin, kılıç kuşananın 

demişler.
Erken yola çıkan yol alıyor ve 

bağlantıları kuruyor.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yasası hepimizi ilgilendiriyor.
Sakın pas geçmeyin, zararlı siz 

çıkarsınız.

Bursa Verem Savaş 
Derneği, iş Sağlığı 
ve Güvenliği 
Yasası’nın yürürlüğe 
girmesi ile hizmeti 
ayağa getiriyor.
6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasası 
uygulamalarının 
başlamasıyla, iş 
verenlerin işyer
lerinde işçilerin iş 
sağlığını ve iş 
güvenliğini sağla
makla hükümlü 
kılınmasından 
sonra, bu hizmeti 
âiâcâk kürümîârİâ 
anlaşmalar yapılıyor. 
Bursa Nilüfer Verem 
Savaş Derneği de 
işyerlerinde iş 
sağlığı ve iş güven
liği için atağa kalktı. 
Gezici sağlık tarama 
istasyonu kuran 
Dernek Yönetimi, 
dün Gemlik’teydi. 
Akmanlar 
Kerestecilik ve 
Nakliyat A.Ş. işye 
rinde çalışan işçi
lerin iş sağlığı 
konusunda uzman 
doktor tarafından 
işçilere bilgi veri 
lirken, bir yandan da 
çalışanlar sağlık 
taramasından geçi 
rildiler.
İşyerinde çalışanlar, 
Uzman Dahiliye 
Doktorunca sağlık 
kontrolünden geçi 
rildikten sonra, gezi
ci röntgen aracında

Öğrenciler Kampiis Okullarda Eğitim Alacak
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Milli Eğitim Bakan 
lığı'nın bu yıldan 
itibaren okulları 
kampüs şeklinde 
şehrin kenarına 
yapacağını 
belirterek, Bursa'da 
bunun için 5 bin 
dönümlük 12 adet 
hazine arazisi belir 
■ediklerini açıkladı. 
Türkiye genelinde 
olduğu gibi 
Bursa'da da derslik 
ihtiyacına dikkat

ise göğüs filmleri 
çektirdiler.
Akmanlar A.Ş. yetki 
lileri, yasanın yayın
lanmasından sonra 
işyerinde yasanın 
istediği şeyleri yap
tırmak için bir firma 
ile anlaşarak sorum
luluklarını yerine 
getirdiklerini 
söylediler.

çeken Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
"İlimizin geleceğe 
dönük en önemli 
ihtiyaçlarından bir 
tanesi yaklaşık 500 
binin üzerinde 
çocuğumuzun 
eğitim öğretim 
gördüğü ilk ve orta 
öğretim kurum- 
larındaki derslik 
ihtiyacıdır." dedi. 
Sanayileşme ve 
beraberindeki göç 
ile artan nüfusa 
göre derslik

ihtiyacının ortaya 
çıktığına değinen 
Harput, bunun için 
devlet imkanları ile 
her sene büyük 
yatırımlar yapıl
masına rağmen 
yeterli olmadığını 
söyledi. Ülke gele
ceği için çocukların 
iyi yetişmiş 
olmasının önemine 
dikkat çeken Vali 
Harput, bunun için 
de derslik başta 
olmak üzere iyi bir 
ortamın gerekli 

olduğunu bildirdi. 
Derslikler için ideal 
rakamın 24 öğrenci 
olduğunun altını 
çizen Harput, 
bugün için 30 
öğrenciyi esas 
alarak çalıştıklarını 
söyledi. Geleceğe 
dönük olarak önce
likli araç-gereç ve 
öğretmen sorunun 
hallettiklerini anla
tan Harput, en fazla 
ihtiyacın yine der
sliğe olduğuna 
vurgu yaptı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sosyal Yaşam Merkezi çatısına güneş enerjisi 
panelleri kurularak elektrik enerjisi elde edilecek 

Enerji Projesi BiB Kfl'ya olfli
900 bin liraya çıkacak olan proje BEBKA tarafından onaylanırsa proje 
bedelinin yüzde 75 hibe olarak verilecek. Üretilen enerji ile Sosyal 

Yaşam Merkezi’nin elektrik tüketiminin ise yüzde 50 karşılanacak.

tlintwil!l

Gemlik Belediyesi' 
nin hazırladığı, 
"Hedef Daha Yeşil 
Gemlik ise Enerjimiz 
Yeşil Teknolojidir" 
projesi imzalanarak 
BEBKA'ya sunuldu. 
Çevre kirliliğini en 
aza indirmek ve 
Belediye’ye katkı 
sağlamak amacıyla 
öncelikli olarak 
Sosyal Yaşam 
Merkezi çatısına 
güneş enerjisi 
panelleri kurmayı 
hedefleyen proje, 
güneş enerjisi ile 
aydınlanmayı kap
sıyor.
Gemlik Belediyesi 
nin bulunduğu

Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin yanı sıra 
3 çocuk parkına 
daha güneş enerjisi 
panelleri konacak. 
Yaklaşık 900 bin lira 
mal olacak olanpro- 
jenin yüzde 75'inin 
projenin kabul 
edilmesini halinde

BEBKA Hibe kredisi 
ile karşılanılacak. 
Elektrik tüketimin
den yüzde 50 ka 
zanç amaçlayan 
proje, kabul edilme
si halinde 3 yıl 
içinde kendini 
finanse edecek.

PROJE 
TESLİM EDİLDİ 
Türkiye'de 200 kilo
vattık sistem ile bir 
ilk olacak proje 
BEBKA'ya teslim 
edildi.
Projeye verilecek 
yanıtın Haziran ayın
da gelmesi bekleni 
yor.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, hem tasarruf 
yapan hem de 
çevreye duyarlı 
belediyecilik poli
tikalarını bu proje ile 
pekiştirdiklerini belir 
terek, projeyi hazır
layan teknik ekibe 
teşekkür etti.

Ali Fuat Başgil 
Sosyal Bilimler 
Lisesi, "Marmara 
Bölgesi Liseler 
Arası Coğrafya 
Bilim Yarışması" 
düzenledi. 
Kartepe Kayma 
kamlığı ve Kartepe 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
desteğiyle düzen
lenen bu yarış
manın amaçları; 
Hızla gelişen ve 
değişen dünyayı 
algılayabilmek, 
coğrafya bilgi
lerinin yaşantımız
daki yerini vurgu
lamak, 
yaşadığımız yer
den başlayarak 
ülkemiz ve dünya 
ile uyumlu yaşamı 
desteklemek ve 
geleceği coğrafya 
ile tasarlamak 
olarak belirlendi. 
Marmara 

bölgesindeki 
resmi ve özel 
ortaöğretim 
okullarını içine 
alan ve başvuru 
önceliğine göre 
müracaatların 
kabul edildiği bu 
yarışmanın kap
sadığı iller ve bu 
illere ayrılan kon
tenjanlar şöyle 
sıralandı; Balık 
esir:6, Bilecik:5, 
Bursa:8, Çanak 
kale: 5, Edirne:5, 
İstanbul: 15, Kırk 
lareli: 5, Kocaeli:8, 
Sakarya:8, Tekir 
dağ:5, Yalova:5 
Toplam 75 okul
dan 150 öğrenci 
ve onlara eşlik 
edecek danışman 
öğretmenleri kap
sayan bu projeye, 
Ali Fuat Başgil 
Sosyal Bilimler 
Lisesi ev sahipliği 
yapacak
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Orman ve Su işleri 
Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğü 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan Bursa il ve 
ilçelerindeki liseler 
arası düzenlenen 
‘Ormanın faydaları 
ve Ağaç Sevgisi’ 
konulu kompozis 
yon yarışmasında 
ikinciliği Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 10/D sınıfı 
öğrencisi Buket 
Kara kazandı. 
BTSO Eğitim kam
pusu Celal Sönmez 
Güzel Sanatlar ve 
Spor Lisesi 
bahçesinde düzen
lenen fidan dikimi 
ve ödül törenine 
GCBAL okul Müdür 
Nazım Özer, Müdür 
Yardımcısı Mehmet 
Taştekin’le birlikte 
katılan Buket 
Kara’ya ikincilik 
ödülü olarak cep 
telefonu hediye edil
di.
Okul Müdürü Nazım 
Özer öğrencisini 
tebrik etti ve

‘Okulumuz sosyal, 
kültürel ve sportif 
faaliyetlere azami 
ölçüde katılmakta 
ve önemli başanlar 
elde etmeye devam 
etmektedir. Hafta 
sonu yapılan YGS 
sınavına giren 
öğrencilerimize de 
geçmiş olsun diyor 
Haziran ayında 
yapılacak olan ve

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

KİRARJK İŞYERİ

çok daha önemli 
olan LYS sınavına 
çalışmaya hiç ara 
vermeden başla
malarını tavsiye 
ediyorum. 
Öğrencilerimizi 
akademik olarak 
yetiştirirken kültürel 
ve sportif faaliyetleri 
de kesinlikle göz 
ardı etmiyoruz’ 
dedi.

İMAM ASLAN 
DİNLENME 

TESİSLERİNDE 
KİRALIK İŞYERLERİ 

(MAĞAZA) 

513 23 94
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Sertasla' t ealik’e fcirti fctc sahi» cıfcalını'
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ve 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, 
Karadenizliler 
Derneği'ni ziyaret 
ettiler.
Dernek ziyaretinde 
konuşan Dernek 
Başkanı Murat 
Dülger, mem
nuniyetini ifade 
ettikten sonra 
dernek çalışmaları 
ve amaçları hakkın
da bilgi verdi. 
"Karadenizliler 
Derneği olarak 
amacımız kültürümü 
zü yaymak, hemşeri- 
lerimizi bir arada tut
mak değildir.
İlçemizin sorunları 
hakkında bilgi ve 
tecrübelerimizi ilet
mek, paylaşmak ve 
sorunlara çözüm 
yolu bulmaktır, 
uzun yıllardan beri 
Gemlikte bulunuyo
rum. Hemen hemen 
ilçemizin tüm sorun

larını biliyorum. 
Eskiden kendi ken 
dine yetebilen, 
üreten, çok güçlü bir 
ilçeyken, son yıllar
da istihdam imkanı 
sınırlı olan, hatta yok 
olan ilçe haline 
geldik. Bizlerin, 
STK'lann en büyük 
eksiği, İlçemizdeki 
sorunlara karşı birlik 
olup, ortak payda da 
buluşup, yaptınm 
uygulayamamaktır. 
Bizler, sorunlara 
karşı, çözüm bulmak 
adına birlik olupor- 
tak payda da buluş
ma kararlığını göster 
meliyiz." dedi.

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise şöyle konuştu: 
"Sivil Toplum örgüt
leri özellikle de 
hemşeri dernekleri 
ilçemizin, ülkemizin 
ve demokrasimizin 
olmazsa olmaz 
unsuriandır. 
Sizleri anlıyoruz ve 
tüm anlattıklarınıza 
canı gönülden 
katılıyoruz. 
Hemşeri dernekleri 
de biz siyasi partiler 
gibi örgütlü bir toplu 
lüktür. Yaşadığımız 
bu ilçeye hepimizin 
borcu var.
Bu anlamda hep bir

likte nefes alabilme 
yi, örgütlü bir şekil 
de hareket edebilme 
yeteneğini kaybet
memeliyiz. 
Ülkemizin yaşadığı 
süreci hepimiz 
içimiz acıyarak 
gözlemliyoruz.
Cidden ülkemiz çok 
kritik günleri yaşa
maktadır.
Büyük balık, küçük 
balığı yer misali 
bizler büyük balık 
olmalıyız...
Örnekleri ortada, 
sosyal hukuk dev 
letinde olması 
gerekenler önümüze 
lütuf edilirmiş gibi

getiriliyor.
Bölünmez bütün
lüğüyle övündüğü 
müz ülkemizin hali 
ortada.
10 yıl önceye kadar 
Türkiye Cumhuriyeti 
ne derse onu yaparız 
diyenler, şimdi hükü 
metle pazarlık yapı 
yorlar. Ankara'ya 
kadar sizin, sonrası 
bizim der durumuna 
geldik.
Resmen Cumhuriye 
timizin dibine dina
mit konuluyor.
Yapılan her gizli ant
laşmaların ardından 
bir tiyatro oyunu ile 
gündem değiştirilip 
halkımız kandınhyor. 
Son günde yaşanan 
Imrah sürecini gün
demden düşürmek 
adına İsrail'in özür 
dilemesi fakat 
sadece bu özrü İkti
dardan duymak gibi 
kısacası yeni bir 
"one minute" vakası 
yaratılarak, gerçek 
gündem ikinci plana 
düşürülüyor.

Bu yüzden dolayı bir 
arada yaşayıp, 
örgütlenmek, direnç 
göstermek çok 
önemlidir, ilçemizde 
yaşayan tüm kesim
lere ulaşıp fikirlerini 
alacağız. İlçemize 
hep birlikte sahip 
çıkmamız gerekiyor. 
Temelde çözümler 
üretmeliyiz.
Bu görüşmeleri daha 
detaylı ve projelerle 
yapmalıyız, öneri
lerinizi en iyi şekilde 
değerlendireceğiz. 
Gemlik hakkında bir
likte karar vereceğiz. 
Önümüze sunulanı 
değil, hep birlikte 
sunduklanmızı 
beraberce değer
lendireceğiz. 
Sizlerin, ilçemize 
olan ilgiliniz, 
sevginiz bizleri son 
derece mutlu etti. 
Ziyaretimize göster
diğiniz misafirper
verliğe çok teşekkür 
ederiz."

Gemlik Kars Arda 
han ve İğdırlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Vural Parlak, pro
tokol üyelerini ziya 
ret ederek Nevruz 
Bayramını kutladı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Cumhu 
riyet Baş savcısı 
Zekeriya Beyazıt ve 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe'yi 
makamında ziyaret 
eden Vural Parlak ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, son olarak 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak'ı ziyaret 
ettiler.
Geleneksel Nevruz 
Yiyecek Sepeti ile 
birlikte ziyaretleri 
gerçekleştiren Vural 
Parlak ve Yönetim 
Kurulu üyeleri,

geleneksel Nevruz 
yumurtasını tokuş
turmayı da ihmal 
etmediler.
Kardeşlik, Barış, 
Birlik ve Beraberlik 
mesajları içeren ve 
Nevruz kutlamalarını 
bayram havasında 
yaşamak için bu

ziyaretleri periyodik 
hale getirdiklerini 
ifade eden 
Parlak, protokol 
üyelerinin ve vatan
daşların Nevruz 
Bayramını kutladı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak'ta,

Nevruz'un hem bu 
topraklarda yaşayan 
insanların yıllardır 
kutladığı bir bayram 
olduğunu hatır
latarak, ziyaret ve 
mesajları adına Kars 
Ardahan ve İğdırlılar 
Dernek yöneticiler
ine teşekkür etti.

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : O 532 583 53 78

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZİÇİN... 

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLA...
■ :1i ■

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel = (0.224)51396 83 Fax: (0.224) 513 35 95

W ABONE OLDUNUZ HU?
■fflmmDM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



26 Mart 2013 Salı Sayfa 8

Gemlik Belediyespor kolay Mı 5-0

Seyfettin Şekersoz
U-13 yaş ligi 4. grup
ta şampiyonluk 
hedefleyen Gemlik 
Belediyespor U-13 
takımı Gemlik 
Karadenizspor ile 
yaptığı zorlu 
mücadeleden 5-0 
galip ayrılarak 3 
puanın sahibi oldu. 
Maça oyunu rakip 
sahaya yıkarak 

başlayan Belediye 
spor 6. dakikada öne 
geçti.
Soldan yapılan orta
da topa vücudunu 
koyan Buğrahan 
takımını 1-0 öne 
geçiren golü attı.
Karadenizspor'un iyi 
savunma yapması 
sonucu kale 
önlerinde zorlanan 
Belediyespor 25. 
dakikada farkı ikiye 

çıkardı. Buğrahan 
ceza alanı içinden 
vurduğu şutla fileleri 
ikinci kez hava
landırınca 
Belediyespor ilk 
yarıyı 2-0 önde 
kapadı.
İkinci yarıya yine 
atak başlayan 
Belediyespor takımı 
44. dakikada 
Atakan'la skoru 3-0 
yaparak iyice rahat

ladı.
Oyun üstünlüğünü 
iyice ele alan 
Gemlik Belediyespor 
57'de Muhammed 
Yazgan'la skoru 4- 
0'a getirdi. 
60. dakikada ise 
Yiğit attığı golle 
skoru 5-0 yaparak 
maça son noktayı 
koydu.

SAHA : Suni Çim

HAKEM :
Metin Hacıoğlu 7, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Mehmet Ali 5, 
(Berkan 3) Halit 5, 
Oğuz 5, Serhat 5, 
(Muhammed Yazgan 
5) Atilla 5, (Eşref 4) 
Coşkun 4, Buğrahan 
7, Mustafa 5, (Anıl 4) 
KARADENİZSPOR : 
İsmail 5, Mahir 5, 
Samed 5, Mertcan 5, 

Berat 2, (Osman 3) 
Hüseyin 3, 
(Abdulkadir 3) 
Abdurrahman 4, 
Furkan 4, Görkem 4, 
(Resul 2) Berkan 4, 
(Ali 2) 
GOLLER :
Dk. 6-25 Buğrahan, 
Dk. 44. Atakan, 
Dk. 57. Muhammed 
Yazgan, 
Dk. 60. Yiğit, (Gemlik 
Belediyespor)
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Hinin rai asili ar itiıı iııiittsatoanı
Yaz saatine geçilme 
siyle beraber me 
muriann mesai saat 
leri de değişiyor... 
1 Nisan 2013'den 
itibaren mesai 
sabah 08:00'da 
başlayıp, 17:30'da 
sona erecek, öğle 
tatili de 12.00 ile 
13.30 saatleri 
arasında olacak. 
Memurların mesai 
saatleri değişiyor 
Gün ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla bütün 
yurtta saatler, 31 
Mart Pazar günü 
03.00'den itibaren 
bir saat ileri alı
nacak.
Gün ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla her yıl 
yapılan ileri saat 
(yaz saati) uygula
ması kapsamında,

taiMMMilll
Balıkesir’in Bandır 
ma ilçesinde hafta 
sonu kurulan 2. el 
oto pazarında dur
gunluk yaşanıyor. 
Bandırma ilçesinde 
Güney Marmara'nın 
en büyük 2. el oto 
pazarının kurulduğu 
kapalı pazar yerinde 
araç sahipleri oto
larını satmakta 
güçlük çekiyor. Son 
dönemlerde 2. el 
otolar için bankalar 
tarafından belir
lenen 1.39 faiz 
oranının sıfır oto
mobillerde 0,85 
olması vatandaşları

bütün yurtta saatler, 
önümüzdeki hafta 
Pazar günü (31 
Mart) 03.00'den 
itibaren bir saat ileri 
alınacak. Kış saati 
uygulamasına 28 
Ekim 2012 tarihinde 
geçilirken saatler 
04.00'de bir saat 
geri alınmıştı. Gün 
ışığından daha fazla 
yararlanmak 
amacıyla yapılan 
uygulamaya ilişkin 
Bakanlar Kurulu 

sıfır otolara yöneltti. 
Kapalı kazar yerinde 
ikinci el otomobilleri 
inceleyen bazı 
vatandaşlar, 2. el 
otoların tamamının 
peşin satıldığını 
belirterek, 
''Kredili alınacak
2. el otoların 
kasko değerinin

Kararı da 25 Ocak 
2013 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlan
mıştı.
Karar çerçevesinde, 
bütün yurtta saatler, 
31 Mart Pazar günü 
saat 03.00'den 
(Cumartesi gününü 
Pazar gününe 
bağlayan gece) 
itibaren bir saat ileri 
alınacak. Saatler, 27 
Ekim 2013 Pazar 
günü saat 04.00'te 
tekrar geri alınacak.

yüzde 50'si 
oranında 
kredi kullandırılıyor. 
Halbuki daha 
düşük fiyata sıfır 

otomobil sahibi 
olmak mümkün. 
Sıfır otomobil 
almak bu dönemde 
daha cazip" dedi.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
Sağlık Uygulama 
Tebliği'nde (SUT) 
düzenleme yaparak, 
ödediği şeker ölçüm 
çubuğu sayısını 4 
kat artırdı.
SGK, SUT'ta yaptığı 
düzenleme ile 
KKTC'de görevli 
TSK personelinin 
sağlık hizmetlerine 
ulaşımıyla ilgili 
bürokratik engelleri 
giderdi ve sağlık 
hizmetlerine ulaşımı 
kolaylaştırdı. SUT'ta 
yapılan diğer 
değişiklikler şöyle: 
-Yurt dışına tedaviye 
gönderilen hasta
ların sadece şevke 
konu hastalıklarına 
ait bedeller 
(hastalığın komp
likasyonu ve acil 
durumlar hariç) 
ödenmekteyken 
hastalığıyla ilişkili 
durumlar ortaya çık
ması halinde buna 
ilişkin tedavilerin de 
ödenebileceği 
düzenlendi.
-Kurum maluliyet 
birimlerince yapılan 
şevklerde, sağlık 
hizmeti sunucuları
na 3 iş günü içinde 
müracaat etme 
zorunluluğu 10 iş 
gününe çıkarıldı. 
-Meslek hastalığı 
nedeniyle tedavi 
gören kişilerin, bir
inci basamak sağlık 
hizmeti sunucuların
dan kontrol amaçlı 
şevklerini ala
bilmeleri sağlandı. 
-Organ bağışında 
bulunmak isteyen 
vatandaşların organ 
bağışı için bir ilden 
diğer ile gitmeleri 
durumunda yol, 
gündelik ve 
refakatçi giderleri

SGK tarafından 
karşılanacak.
-Meslek hastalığı 
tespit edilen kişi
lerin yol parasının 
ödemesi kolay
laştırıldı. Daha önce 
bu kişiler için en az 
ikinci basamaktan 
sevk edilme şartı 
aranıyordu. Artık 
meslek hastalığına 
yakalanmış hasta
ların yol parası, aile 
hekimince sevk 
edilmesi halinde bile 
ödenecek.
-Reçete alındıktan 
sonra 6 aya kadar 
yeniden hekime 
gitmeden ilaç ala
bilecek. Daha önce 
kronik hastalıkları 
için ilaç kullanan 
hastalar, her bir 
reçeteyle 3 aya 
kadar kullanıma 
yetecek miktarda 
ilaç alabiliyordu. 
Yeni düzenlemeyle 
bu hastalar, yeniden 
hekime gitmeden 
doğrudan eczane
den ikinci üç aylık 
dozu da alabilecek.
-Şeker ölçüm 
çubuğu sayısı 
artırıldı- 
SUT'taki değişiklikle 
dünyada yeni çıkan 
ilaçların, Türkiye'de 
de hastaların hizme
tine hızla sunul
masının önü açıldı.

SUT'taki diğer 
düzenlemeler şun
lar:
-Türkiye'de tedavi 
şansını tüketmiş 
hastalardan ihtiyacı 
olanlar için yurt 
dışından getirilen 
ilaç listesine kanser 
ve kalıtsal hastalık
larda kullanılanlar 
başta olmak üzere 
13 yeni ilaç ilave 
edildi.
-Oral antidi 
yabetik tedavi 
gören Tip II diyabet 
hastaları için SGK 
tarafından ödenen 
şeker ölçüm çubuk
larının sayısı 4 kat 
artırıldı. Böylece 
belirli bir süre için 
ödenen şeker ölçüm 
çubuğu sayısı, 6 
ayda 50 adetten, 3 
ayda 100 adete 
çıkarıldı.
-Piyasada bulun
masında sıkıntı ola
bilecek ilaçların fiy
atlarında iyileştirme 
yapılarak tedavide 
yaşanabilecek 
aksaklıklar önlendi. 
700'e yakın ürünün 
iskonto muafiyeti 
talebi değerlendin 
lerek, geçen yıi 
karar verilen 266 
ürüne ilave olarak 
45 üründe daha 
7,5/8,5 iskonto için 
muafiyet tanımlandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Psgssu» Akmi* Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanbsroğlu-Esadaç 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Dsvlst Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

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

Akcan Petrol d 1O 7O
MAR-PET B13 30 33
Tuncay Otogaz 513 1O 40
Boyza Potrol 013 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4531 

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)

llllllllliliM
«İHI 

ÇANAKKALE 
YOLUN SONU: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

KELEBEĞİN RÜYASI 
11:30-14:00-16:45- 

20:00 
HÜKÜMET KADIN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:15-20:15»■ra
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Okul Spor Senlikleri haşladı

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Belediye 
Başkanlığının 
ortaklaşa düzen
lediği Belediye 
Başkanlığı Okul 
Sporları 
Şenliklerinin 
2. dönem ayağı 
başladı.
Yıldızlar Voleybol 
müsabakaları ile 
başlayan Şenlikler 
20 Mayıs tarihine 
kadar devam ede
cek.

Kız ve Erkek olarak, 
Minikler Kategorisi 
Voleybol, Küçükler 
Kategorisi 
Voleybol, Yıldızlar 
Kategorisi 
Voleybol, Gençler 
Kategorisi 
Voleybol. Küçükler 
Kategorisi Futbol, 
Yıldızlar Kategorisi 
Futbol, Gençler 
Kategorisi Futsal, 
Tüm Kategorilerde 
Satranç, Masa 
Tenisi 
Atletizim, Kros,

mr
Minikler ve 
Küçükler Kategorisi 
Bebestad ve Çocuk 
oyunları Şenlikleri 
ile yaklaşık 7000 
öğrencimiz spor ve 
faaliyet yapacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığının 
geçen yıl olduğu 

gibi bu yılda 
desteklediği ve 
Şenlik faaliyeti 
olduğundan tüm 
katılanların Birinci 
sayılacağı ve 
madalya ile katılım 
belgesi verileceği 
faaliyetler 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı 
ve 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma ve 
Gençlik ve Spor 
Bayramı Şenlikleri 
olarak ta nite
lendiriliyor. 
İlçemizde görevli 
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin 
gönüllü olarak 
hakemlik görevi 
yapacağı müsa 
bakaların büyük bir 
bölümüne Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürlüğü ev

sahipliği yapıyor. 
Yıldız Kızlar 
Kategorisinde 
oynanan müs
abakalarda Kurtul 
O. :2 Engürücük :0 
, Çınar O. :2 Şehit 
Etem Yaşar O.: 0 , 
Lale Kemal Kılıç O. 
:2 Borusan O. 0 
sonuçları alındı. 
Çarşamba günü 
devam edecek 
müsabakaların ödül 
törenleri finallerin 
hemen ardından 
yapılacak

Bir akşam yemeğini ziyafete dönüştürmek için

Balık - Tavuk ve Köfte Evi
ÖNCE BALIK ÇEŞİTLERİ
SAĞLIK! HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 6.oo₺

Kaygana, Karadeniz Usulü)
İSTAVRİT (Tava, Izgara) 7.oo₺
CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.OO ₺ 
CİNEKOP; TEKİR 12.50 ₺
IZGARA KÖFTE 8.00 ₺
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ 6.00 ₺

Tel: 0224 514 71 7?™ 
Hamidiye Nah. Kumsal 5ok. Ho:5

ARA SICAKLAR
KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.00 ₺
KALAMAR TAVA 
MİDYE DOLMA 
MİDYE TAVA 
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata 
TATLILAR

10.00 ₺
1.oo ₺
5.oo ₺

3.00 t

Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo
İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 
Ayran, Soda, Şalgam

2.oo
1.50 ₺
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Kızını korumak 
isterken kalbinden 

bıçaklandı
İnegöl’de lisede okuyan kızını 
rahatsız ettiğini ileri sürdüğü 
şahısla kavga eden babanın 
hayatını, gömlek cebinde 
taşıdığı kimliği kurtardı. 3’de50 Kr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
ryÇaı^anroa www.gemlikkorfezgazetesi.com

İlçemizden İstanbul’a 1 Nisan’da seferlere başlayacak deniz uçağı ilgi odağı oldu

Altepe; “Bursa ile İstanbul’un hana 
köprüsü Gemlik’te kuruluyor”

1 Nisan 2013 tarihinde başlayacak olan Deniz Uçağı seferlerinin 
tanıtım toplantısı yapıldı. Gemlik Belediye İskelesinde düzenlenen 
törene İstanbul'dan deneme seferiyle ilçeye gelen Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe katıldı. Altepe, Gemlik 
iskelesinden kalkacak olan deniz uçağının İstanbul Haliç-Balat böl
gesine iniş yapacağını ve servislerin de İstanbul Merkez ile 
Gemlik'ten Bursa'ya yolcu taşıyacağını, 19 kişilik uçakların 100 
liraya hizmet vereceğini, Istanbul-Gemlik arasını 18 dakikaya indi
recek olan seferlerin Bursa ile İstanbul'un hava köprüsü olacağını 
söyledi. Vatandaşlar, deniz uçağına ilgi gösterdi. Haberi sayfa 2’de

Ölümün soğuk yüzü..
Son günlerde neredeyse her gün cami 

terden selalar okunuyor.
Belediye anons listesinde ölüm duyuru

lan birinci sırada...
Kimi gün bir-iki, kimi gün, dört-beş kişi 

birden fani dünyaya göç ediyor.
Dün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Kemal Akıt’ın eşinin cenaze töreninde 
buluştuk bu kez.

Aylar süren mücadeleye yenik düştü 
Mürvet hanım.

Kemal Akıt’ın bir ömrü birlikte yürüttüğü 
hayat arkadaşını sonsuza uğurladık.

Bir kez daha ölümün soğuk yüzüyle bir 
arada olduk. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının eşi vefat etti

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı ve iş adamı 
Kemal Akıt’ın eşi 
Mürvet Akıt (69) 
dün sabah 
yaşama veda etti. 
Yakalandığı aman
sız hastalıkla bir 
süredir mücadele 
eden Mürvet Akıt, 
dün ikindi namazın
dan sohra sevenleri 
tarafından son yol
culuğuna uğur
landı. Sayfa 4’de

■■■■i

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ilçemizden İstanbul’a 1 Nisan’da seferlere başlayacak deniz uçağı ilgi odağı oldu 

»İlene; "Bursa ile İstanbul’un hava 
köprüsü Gemlik'te kuruluyor

Büyükşehir Belediye
Başkanı Altepe, İstanbul’dan 

deniz uçağı ile geldi

1 Nisan 2013 tari
hinde başlayacak 
olan Deniz Uçağı 
seferlerinin tanıtım 
toplantısı yapıldı. 
Deniz uçağının 
ineceği Gemlik 
Belediye İskele- 
si’nde düzenlenen 
törene İstanbul'dan 
deneme seferiyle 
ilçeye gelen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
katıldı.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Aydın Bayraktar, 
Ak Parti ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Büyükşehir 
Belediyesi Daire 
Müdürlerinin katıldı

ğı törene, Gemlikli 
ler de ilgi gösterdi.
1 Nisan’da düzen
lenecek törenle 
hizmete başlayacak 
olan deniz otobüsü 
seferlerinin ilk etap-: 
ta iki geliş iki de 
gidiş olarak yapıla

cağını, talep gelme
si halinde de uçak 
ve sefer sayısının 
artırılacağını vurgu
layan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 19 
kişilik uçakların 100 
liraya hizmet vere

ceğini ifade etti. 
İstanbul-Gemlik 
arasını 18 dakikaya 
indirecek olan 
seferlerin Bursa ile 
İstanbul'un hava 
köprüsü olacağına 
işaret eden Altepe, 
"Tarih ve Kültür

Başkenti Bursa'yı 
14 milyonluk metro 
pol ilimiz İstanbul 
ile buluşturuyoruz. 
Bursa'mıza ve 
Gemlik'imize bu 
seferler hayırlı 
uğurlu olsun" dedi. 
Ekonomik ve 
kültürel gelişmenin, 
sanayi ve tarih 
kenti Bursa'da 
ulaşımın çeşitliliği 
ve modernliği ile 
artabileceğini savu
nan Altepe, ulaşım 
hamlesine havayo 
lunu da ekleyerek, 
Bursa ve Gemlik'in 
ekonomik ve turiz 
me yönelik katkı 
koyduklarını bildir
di. Altepe, Gemlik 
iskelesinden kalka

cak olan deniz 
uçağının İstanbul 
Haliç-Balat bölge
sine iniş yapacağını 
ve servislerin de 
İstanbul Merkez ile 
Gemlik'ten Bursa'ya 
yolcu taşıyacağını 
söyledi. 
İstanbul’dan Gem 
lik’e deneme uçuşu 
yapan SEABİRD 
TC./SBA uçakta 
İstanbul Basını da 
Recep Altepe ile 
birlikte Gemlik’e 
geldi. Dün gece 
ulusal Tv. kanal
larında, Gemlik 
İstanbul arasında 1 
Nisan tarihinde 
başlayacak deniz 
uçağının haberle 
rine yer verildi.

BUSKİ, ana borularda onarım yaptı

BUSKİ’nin ana 
borularda çalışma 
yapması nedeniyle 
ilçemizin birçok 
mahallesi bir gün 
boyunca susuz 
kaldı.
BUSKİ’den yapılan 
açıklamada, 26 Mart 
2013 Salı günü saat 
O6.oo dan 24.oo’e 
kadar su ishale hat
tında yapılacak

çalışmalar 
nedeniyle, Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi, 
Hamidiye 
Mahallesi’nin tama 
mı, Eşref Dinçer 
Mahallesi’nin 
Armutlu yolunun 
sağ tarafı, odun 
depoları civarı, 
Hisartepe Mahallesi 
UEDAŞ çevresi ile 
Uludağ Üniversitesi 

bölgesinde suların 
kesildiği bildirildi.

BİR GÜNDE 
KOKTUK 
İlçenin büyük 
bölümünde suların 
kesilmesi nedeniye 
birçok işyeri ve 
konutlarda su sıkın' 
tısı baş gösterdi. 
BUSKİ’nin bir gün 
önceden Belediye

anonsu ile yaptığı 
duyuruları duy
mayan ve önlem 
almayanlar, temizlik 
işlerinde ve lavabo 
ve tuvaletlerde su 
bulamayınca, sıkın
tılı anlar yaşadılar. 
Suların gün boyu 
kesik olması, 
ambalajlı su 
satışlarında patla
malara neden oldu.
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20 hin liralıfc malzeme çalıp kayıplara karıştılar
Yalova Merkez'de 
meydana gelen 
hırsızlık olayında 
bir Tekel bayiine 
giren hırsızlar, 20 
bin liranın üzerinde 
malzemeyi çalarak 
kayıplara karıştı. 
Tekeldeki güvenlik 
kamerasına saniye 
saniye kaydedilen 
görüntüde hırsı
zların kameranın 
yönünü 
değiştirmek için 
çabaladıkları 
görüldü.
Yalova Merkezde 
Arabacılar 
Sokak'taki Emek 
Tekel Bayiinde 
meydana gelen

hırsızlık olayı bu 
sabaha karşı saat 
04.30 sularında 
gerçekleşti.
Edinilen bilgiye 
göre Tekel bayiinin 
önüne gelen 5 
hırsız kepengin kil
itlerini kırdı.
Hırsızlardan 2'si 
dükkanın içine 
girdi. Dükkanda 
güvenlik kamerası 
olduğunu gören 
hırsızlar bir süre 
kameraların 
yönünü 
değiştirmek için 
çalıştı. Süpürge 
sapıyla kameranın 
yönünü 
değiştirmek

isteyen hırsızlar 
başarılı olamayınca 
kafalarına poşet 
geçirmeyi 
düşündü.
Hırsızlar daha 
sonra ise kamerayı 
poşetle kapatmak 
istedi. Bu sırada 
kameranın yönü 
değişti. Hırsızların 
kameraları engelle
mek isterken 
yüzleri de karne 
raya yansıdı. 
Hırsızlar Tekel 
içerisindeki dizüstü 
bilgisayar, kasada 
bulunan yaklaşık 2 
bin lira ve içinde 
sigara ve Tekel 
ürünlerinin bulun-

duğu yaklaşık 20 
bin liralık malze
meyi alarak 
dükkandan ayrıldı. 
Tekelden ayrılan 
hırsızların 34 
plakalı araç ile 
Bursa istikametine 
gittiğini tespit eden 
Yalova polisi, kim
lik tespit çalış
masını sürdürüyor. 
Dükkan çalışanı 
Bülent Gencer, 
Hırsızlar yaklaşık 
16-17 yaşında 
çocuklar. Yaklaşık 
20 bin liraya yakın 
malı almışlar.
Kasada 2 bin liraya 
yakın da para vardı 
şeklinde konuştu.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde lisede 
okuyan kızını rahat
sız ettiğini ileri 
sürdüğü şahısla 
kavga eden 
babanın hayatını, 
gömlek cebinde 
taşıdığı kimliği kur
tardı
Edinilen bilgiye 
göre İnegöl Kız 
Meslek Lisesi'nde 
okuyan bir öğrenci, 
babası Erdoğan 
K.'ye (44) kendisini 
bir şahsın rahatsız 
ettiğini söyledi. 
Okulun önüne 
giden baba 
Erdoğan K., iddiaya 
göre kızını rahatsız

eden F.B.'yi ikaz 
etmek istedi. 
Bir süre konuşan 
ikili arasında 
başlayan tartışma 
kavgaya dönüştü. 
F.B., yanında 
taşıdığı falçatayı 
Erdoğan K.'nin 
kalbine doğru sal-

ladı. Sol göğsün
den ve yüzünden 
yaralanan Erdoğan 
K.'ye ilk müdaha
leyi, kavgayı gören 
vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine kısa sürede 
olay yerine gelen 
112 görevlileri

yaptı.
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Erdoğan 
K.'nin gömlek 
cebinde taşıdığı 
kimliği sayesinde 
falçâtanın derine 
inmediği fark edil
di. Yüzünden 
yaralanan Erdoğan 
K.'nin gömlek 
cebindeki nüfus 
cüzdanı sayesinde 
göğsünün sol 
tarafında kesikler 
olduğu belirtildi.
Olayın ardından 

firar eden F.B. ise 
emniyet ekipleri 
tarafından kısa 
sürede yakalandı.

Yol Çöktü, Kamyon Devrildi
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde, 
altyapı çalışması 
sırasında çöken yol 
hafriyat kamyonu 
nu yuttu. Kanalda 
çalışan işçi çukura

düşen kamyonun 
altında kalmaktan 
son anda kurtuldü. 
Atık su borularını 
değiştirmek için 
yapılan kazı çalış
ması ilginç bir

kazaya sebep oldu. 
Kemerçeşme 
Mahallesi Şen 
Sokak'ta iş makine
siyle açılan çukur
dan çıkan hafriy
atın yüklendiği

kamyon yolda 
oluşan çukura 
gömüldü. Kamyon 
sürücüsünün hafif 
yaralandığı kazanın 
ardından sokak 
trafiğe kapatıldı.

Komşusu tarafından dam edildi
Bursa’da bir 
kişi telefonda 
tartıştığı komşusu 
tarafından darp 
edildi 
Edinilen bilgiye 
göre olay,

merkez Osmangazi 
ilçesi Hocahasan 
Mahallesi’nde mey
dana geldi.
S.K. ve G.L.
isimli iki komşu 
telefonla

konuşmaya 
başladı.
Daha sonra 
aralarında bir konu 
sebebiyle tartışma 
çıktı. S.K'nin 
evine giden G.L,

kapıyı açan 
komşusunun 
yüzüne yumruk attı. 
S.K. durumu polise 
bildirdi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

it
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Mudanya’da bir ay 
içinde meydana 
gelen kazalarda 3 
kişinin öldüğü 
karayolunda, dün 
gece 1 kişi daha 
yaşamını yitirdi. 
Kazaları protesto 
eden vatandaşlar 
yolu bir saat 
süreyle trafiğe 
kapattı. 
Olay yerine gelen 
Kaymakamının 
tedbir alınacağı 
açıklaması üze 
rine, yol yeniden 
ulaşıma açıldı. 
Mudanya llçe- 
si'nde dün saat 
22.30'da meydana 
gelen kazada, 
yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
60 yaşındaki Yaşar 
Karaca'ya 
sürücüsü ve 
plakası belirlene
meyen bir araç 
çarpıp kaçtı. Yaşar 
Karaca olay 
yerinde yaşamını 
yitirirken, bölgede 
oturanlar, bir ayda 
3 ölümlü kazanın 
meydana geldiği 
yolda eylem yaptı. 
'Ölmek istemiyo 
ruz' sloganları ve 
alkışlarla yolu 
kesen vatandaşlar, 
söz konusu yolda 
yaklaşık 6 aydır 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan sürdürülen 
çalışmalar nede 
niyle meydana 
gelen trafik kaza 
larında, bugüne 
kadar 6 kişinin 
öldüğünü, çok 
sayıda da yarala
malı kaza olduğu 
nu söyleyerek 
önlem alınmasını

istediler.
Yaklaşık 1 saat 
boyunca araçların 
geçişine izin ver
meyen grup, yetk
ilileri olay yerine 
gelene kadar 
trafiğin açılmasına 
izin vermeyecek
lerini söyleyerek, 
alkışlarla protesto 
ettiler.
Bunun üzerine 
Mudanya 
Kaymakamı Adem 
öztürk ile İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ercan Tilki'nin 
olay yerine gel
erek ikna etmeye 
çalıştığı grup, aynı 
yerde meydana 
gelen trafik 
kazalarında 3 
kişinin öldüğünü, 
bir çok kişinin 
yaralandığını dile 
getirerek, çocuk
larını okula 
götürüp getirirken 
ve iş dönüşlerinde 
yolun karanlık 
olması nedeniyle 
tehlike yaşadık
larını belirttiler. 
Kaymakam Adem 
Öztürk'ün, kaza 
lara karşı önlem 
almaca ğının sö 
zünü vermesi üze 
rine grup, alkışlar
la başladığı eylemi 
yine alkışlarla 
sona erdirdi. Olay 
yerinde ince leme 
yapan ilçe Emni 
yet Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler ise, 
kazaya karışan 
beyaz renkli oldu 
ğu iddia edilen 
otomobilden dü 
şen bazı parça lan 
bularak, şüpheliyi 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

KfiŞ€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
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ölümün soğuk yüzü
Cenaze gelmeden önce, cami avlusun

da düzenleme yapılıyordu.
Cenazenin kalabalık olacağı 

düşünülerek, oturma gurupları yerleştiril
di.

Çağdaş Eğitim Vakfı ve Eğitim Vakfı gö 
revüleri bağış çelenkleri yerleştirdiler...

İkindi namazı yaklaştığında, cami 
cemaati yavaş yavaş yerlerini alırken, 
cenazenin gelmesiyle kalabalıklar da 
toplanmaya başladı.

Gelen çelenkler, cami duvarlarına yer
leştirilirken, Kemal Akıt ve çocukları son 
görevlerini yapmak üzere tabutun başın
da, cenaze törenine gelenlerin taziyelerini 
kabul ettiler.

İster zengin ol, ister fakir, bu son bir 
gün çalacak kapımızı...

Her faninin başına gelecek ölüm...
Bebek, genç, kız, erkek, genç, yaşlı din

lemiyor ölüm...
Ölümün soğuk yüzünü cenaze tören

lerinde görüyor, yaşıyoruz.
Çocukluk arkadaşların, mahalle 

komşun, okul ve asker arkadaşların, 
meslekdaşların, dostların, akrabaların 
ayrılık töreninde biraraya geliyorlar.

Acına ortak olmak için, teselli vermek 
için...

Yıllar sonra görüyorsan bazılarını, 
cenazeyi unutuyor, kucaklaşıyorsunuz...

Bir yanda ayrılık, öte yanda buluşma...
Bir yanda hüzün, öte yanda sevinç...
Karmaşık duygular... .
Şairin dediği geliyor aklına...
“Artık demir almak günü gelmişşe 
zamandan.
Meçhule giden bir gemi kalkar 
bu limandan..
Hiç yolcusu yokmuş gibi alır 
sessizce yol..
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne 
de bir kol..
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli.
Biçare gönüller.
Ne giden son gemidir bu.
Hicranh hayatın ne de son matemidir 

bu.
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bek

ler:
Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecek

ler.
Birçok gidenin her biri memnun ki 

yerinden.
Birçok seneler geçti; dönen yok 

seferinden...”
Evet, sevenlerin sevilenlerin vedasıdır 

cenaze namazları..
Yaşarken seveceksin, sevileceksin, 

unutulmayacak işler yapacaksın ki, ardın
dan seni anımsayanların olacak o zaman.

Bir gün hepimiz ölümü tadacak ve 
soğuk yüzüyle karşılaşacağız.

İlk gece yokluğu ağır gelir insana, 
zaman her şeyin ilacıdır oysa..

Allah rahmet eylesin...

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının eşi vefat etti

Kemal ftkıt’ın acı günü

Mürvet Akıt

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı ve iş adamı 
Kemal Akıt’ın eşi 
Mürvet Akıt (69) 
vefat etti.
Yakalandığı amansız 
hastalıkla bir süredir 
mücadele eden 
Mürvet Akıt (69), 
tedavi gördüğü 
Bursa Acıbadem 
Hastanesi’nde dün 
sabah hayatını kay
betti.
4 çocuk annesi olan 
Mürvet Akıt’ın 
cenazesi, dün ikindi 
namazı ardından 
Gemlik Merkez Çarşı 
Camiinde kılınan 
cenaze namazından 
sonra ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi. 
Çarşı Camiinde kılı
nan cenaze namazı 
öncesi Kemal Akıt 
ve çocukları 
taziyeleri kabul 
ettiler.
Bu arada, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe Kemal Akıt’a 
ve çocuklarına 
başsağlığı diledikten 
sonra namaza kanla
madan ilçemizden 
ayrıldı.
Mürvet Akıt’ın 
cenaze törenine, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Aydın Bayraktar,

TOBB Yönetim kuru
lu üyesi ilhan 
Parseker, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Celal 
Sönmez, işadama 
lan, sanayiciler, 
siyaset dünyasının 
tanınmış isimleri,

Belediye Meclis 
üyeleri, GTSO yöne
timi ve meclis 
üyeleri, il genel 
meclisi üyeleri, sivil 
toplum kuruluş 
larının temsilcileri, 
esnaf ve sanatkarlar, 
ile kalabalık cami

cemaati katıldı. 
Cenaze namazının 
kılınmasının ardın
dan Mürvet Akıt, ilçe 
mezarlığında seven
leri tarafından son 
yolculuğuna uğur
landı.

KAYIP Beko 499 TR A2K-50301672 seri nolu yazar 
kasamın ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

SÜLEYMAN ÇOBAN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt'ın 
saygıdeğer eşi

Sayın Mürvet AKIT’ın
vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumeye Tahrı'dan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

gemport ™
Gemlik Uman ve Depolama işletmeleri A.Ş. YULFERT S.A.M'MI.A.'VrH .

WV!o£?a?T •rYILDIRIMI..A.Ş. * r --------HOLDİNG A.Ş.

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Kemal Akıt’ın 

hayat arkadaşı

Mürvet AKIT
vefat etmiştir.

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli Akıt ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı ve sabırlar 
dileriz*

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
ÇALIŞANLARI

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Kemal Akıt’ın eşi

Mürvet AKIT’ın
vefatı nedeniyle 

Merhumeye Allah ’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 

tüm sevenlerine başsağlığı ve 
sabırlar diliyoruz

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
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başsağliği
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Kemal Akıt’ın kıymetli eşi

Mürvet AKlT’ın
vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, 
kederli Akıt Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız

NAKLİYECİLER BİRLİĞİ ADINA 
OSMAN SERTASLAN

BAŞSAĞUĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Kemal Akıt’ın biricik eşi

Mürvet AKlT’ın
yefatı nedeniyle üzüntülüyüz.
Merhumeye Allah ’tan rahmet, 

kederli Akıt Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler, 
acılarını paylaşırız

S.S. 72 NOLU GEMLİK MARMARARİRLİK
ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM VE DENETİM KOROLÜ 

ADINA BAŞKAN RAHATTIN MALAP
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AMATÖR DENİZCİLİK BELGESİ BLMAK 
İSTEYENLERE HMIRUK KURS» ACILIYOR

Gemlik Halk Eğitim Merkezi’nden amatör denizcilere destek geldi. 24 metreye 
kadar teknesi olan ve belgesi olmadığı için denize açılamayan amatör denizcilere 

yönelik “Amatör Denizcilik Belgesi Sınavına Hazırlık Kursu” açılıyor.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
amatör denizcilere 
destek geldi. 
24 metreye kadar 
teknesi olan ve bel
gesi olmadığı için 
denize açılamayan 
amatör denizcilere 
yönelik “Amatör 
Denizcilik Belgesi 
Sınavına Hazırlık 
Kursu" açılıyor. 
Daha önceki 
dönemlerde açtık
ları kurslardan 
birçok vatandaşın 
yararlandığını 
belirten Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, “Kursları 
açmaktaki temel

hedefimiz vatan
daşlarımıza denizi 
ve denizciliği 
sevdirmektir.
24 metreye kadar 
teknesi olan ve 
denize çıkmak 
İsteyen vatan
daşlarımız serti
fikaları olmadığı 
İçin denize açılama
maktadırlar.
Bu da etrafı deniz 
lerle çevrili ülke 
mizde denizi seven, 
denize açılmak 
isteyen vatan
daşlarımız için 
önemli bir engel 
teşkil etmektedir. 
Kişisel teknesi olan 
fakat sertifikası ol 
mayan vatandaş 
tarımız bu programı

başarı ile tamam
ladığında amatör 
denizcilik belgesi 
alarak denize 
engelsiz olarak

açılabilecekler. 
Kurslara katılmak 
isteyen vatan
daşlarımız konuyla 
ilgili her türlü

bilgiye 
http://www.gem- 
likhem.gov.tr adres
li web sitemizden 
ulaşabilir” dedi.

KURSLAR 20 
SAAT SÜRECEK 
Amatör denizcilik 
belgesi almak 
isteyen vatandaşlar 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi tarafından 
açılan kurslara 
katılabilecek. 
Başvuruların şah
sen yapılacağı 
“Amatör Denizcilik 
belgesi Sınavına 
Hazırlık Kursu” 2 
hafta sürecek. 
Toplam 40 saat 
eğitim verilecek 
olan kursun 
sonunda yapılacak 
sınavda başarılı 
olanlar Amatör 
Denizcilik Belgesi 
almaya hak 
kazanacak.

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkam 
Sayın Kemal Akıt’ın değerli eşi

Mürvet AKlT’ın
vefatı nedeniyle üzüntümüz derindir. 

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, 
kederli Akıt Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız

GEMUK TİCARET BORSASI

http://www.gem-likhem.gov.tr
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Köylere Hizmet Götürme Birliği Kaymakam Cahit Işık başkanlığında toplandı

IiimiImi lıffiiıilla ite ııiift'
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği’nin 
dün yapılan toplan
tısında konuşan 
Kaymakam Cahit 
Işık, BEBKA pro
jelerinin tanıtımı için 
yapılan toplantıda 
tesadüf eseri Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Müşteşar 
Vekili ile karşılaştık
larını ve orada 
Gemlik zeytininin ve 
zeytin üreticisinin 
sorunlarını dile 
getirdiğini söyledi. 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
yönetim Kurulu 
üyeleri, İl Genel 
meclisi üyesi Ercan 
Barutçuoğlu ve 
Ömer Aslan ile köy

muhtarlarının 
katıldığı toplantıda, 
köylerin sorunları 
ele alındı.
Adliye Köyü ile

Güvenli Köyü 
arasındaki 100 yıla 
yakın süredir devam 
eden su sorununun 
mahkeme kararı ile

sona erdiğini 
söyleyen Adliye 
Köyü Muhtarı ve 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik, “Bu sorun

yeniden gündeme 
getirilmemeli.
Ortada bir mahkeme 
kararı var.” dedi.
Kaymakam Cahit 
Işık, Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik’in 
basına yaptığı açık
lama üzerine, 
yapılan toplantının 
amacının BEBKA 
projelerini basına 
anlatmak olduğunu, 
ilçede 4 adet BEBKA 
destekli proje hazır
landığını söyledi. 
Kaymakam Işık, “Bu 
projeleri tanıtmak 
istiyorduk. Ancak, 
ilçemize gelen Ba 
kanlık Müsteşar 
Yardımcısı ile karşı 
taşınca, konular 
değişti ve 3 saate

yakın Gemlik konu
lan bu arada zeytin
cilik konulan da ele 
alındı.
Ben, Gemlik zeytinin 
uzun zamandır fiya 
tının artmadığını, 
girdilerin sürekli 
yükseldiğini belirt
tim.
Balıkçı bannaklann- 
dan, zeytinliklerin 
imara açılmasına 
kadar her konu 
orada konuşuldu." 
dedi.
Ali Çelik ise, Ziraat 
Odası olarak kendi
lerini ilgilendiren bu 
tür toplantılara 
çağrılmalarını ve 
destek vermek iste
diklerini söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Kemal Akıt’in 

biricik eşi

Mürvet AKIT'ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli Akıt ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı ve sabırlar 
dileriz.

GEMLİK ESNAF ve SANATKARLAR 
ORASI YÖNETİM KURULU AOINA 

BAŞKAN İRRAHİM TALAN

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Kemal Akıt’ın 

değerli eşi

Mürvet AKIT’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, 
kederli Akıt ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı ve sabırlar 
dileriz.

GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR 
KRERİ KEFALET KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU ADINA 
BAŞKAN MEVLİİT AVCI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MıWlaWft»Wtl
Türk Sinemasının 
yaşayan Efsane 
isimlerinden Eşref 
Kolçak, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak'ı makamında 
ziyaret ederek, 
başarılı çalışmaların 
devamını diledi. 
Gemlik Sivil 
İnisiyatif Grubu 
Yöneticisi ve İlçe 
esnaflarından 
Muhammed Kambur 
ile birlikte Gemlik 
Belediyesi’ne gelen 
Eşref Kolçak, 
yaşadığı Kumla 
Mahallesine yön
lendirilen yatırımlar
dan duyduğu mem
nuniyeti de dile 
getirerek, bazı 
aksaklıklar 
konusunda da 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak'a bilgi verdi. 
Uzun yıllardır 
Kumla'da yaşadığını 
ve artık Gemlikli 
olduğunu hatırlatan 
Eşref Kolçak, 
Kumla'da yapılan

Köy ve Kent 
Meydanı, Dere 
Rekreasyon Projesi 
çalışmaları, alt yapı 
ve Kumsal çalış
malarını başarılı bul
duğunu vurgula
yarak, umumi 
tuvaletlerin de yaz 
aylarına kadar 
yenilenmesini ve 
Kumla gibi yazlık bir 
yöreye yakışır hale 
getirilmesini istedi. 
Eşref Kolçak'a

sanatçı duyarlılığı, 
uyarılan ve temenni
leri nedeniyle 
teşekkür eden 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak'ta Gemlik'in 
tamamında 
başlayan ve 2 yıldır 
artarak devam eden 
hizmet, yatırım ve 
tesisleşme ham
lesinin Kumla'da da 
sürmeye devam 
edeceğini söyledi.

KİRALIK İŞYERİ 
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0 532 66179 90

KİRALIK İŞYERİ
İMAM ASLAN 

DİNLENME 
TESİSLERİNDE 

KİRALIK İŞYERLERİ 
(MAĞAZA) 

513 23 94
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Mannarahirlilıln Avustralya heıleli 250 lon
Başkan Asa, Avustralya pazarının Marmarabirlik açısından büyük bir potansiyel 

taşıdığını, 30 tonlar seviyesinden 2012’de 105 tona çıkardıkları ihracat miktarını bu 
yıl 250 tona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dünyanın en büyük 
sofralık zeytin üreti
cisi Marmarabirlik, 
Avustralya sofralık 
zeytin pazarından en 
büyük payı ala
bilmek için atağa 
geçti.
Marmarabirlik, 
Avustralya'ya 30 ton 
civarında olan zeytin 
ihracatını 2012'de 
105 tona çıkardı. 
2013 hedefi ise 250 
ton.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, yönetim kurulu 
üyesi Cengiz Sayın, 
Pazarlama Müdürü 
Tuncay Kural ile bir

likte Avustralya'ya 
gitti.
Avustralya 
piyasasını tanımak, 
eksikleri tespit 
etmek, piyasadaki 
ürün çeşitliliğini 

görmek, 
Marmarabirlik'in 
pazardaki ürün 
çeşitlerini ve mik
tarını artırmanın yol
larını aramak 
amacıyla yola çıkan

Asa başkanlığındaki 
heyete, bu ülkede 
Marmarabirlik 
Distribütörü 
Kahvecioğlu 
International 
Exp&lmp CEO'su Ali 
Fuat Kahveci eşlik 
etti.
Asa başkanlığındaki 
Marmarabirlik 
Heyeti, Türkiye'nin 
Melburn 
Bşakonsolosu Seyit 
Mehmet Apak, 
Moreland Belediye 
Başkanı Öztürk 
Yıldız, Çok Ulusluluk 
Komisyon Başkanı 
Mr. Chin Tan, Çok 
Ulusluluk ve 
Vatandaşlıktan

Sorumlu Bakan 
Nicholas Kotsiras'ı 
ziyaret etti.
Marmarabirlik 
heyetini Victoria 
Eyalet Başbakanı 
Deniş Vincent 
Napthine de kabul 
etti.
Asa, Başbakan 
Napthine'e İznik çin
isinden vazo 
armağan etti. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Türkiye'den 
850, dünya genelin
den 17 bin ton 
dolayında sofralık 
zeytin ithal eden 
Avustralya'nın 

büyük bir pazar 
olduğunu söyledi. 
Asa, 
"Marmarabirlik'in 
Avustralya'ya 30 ton 
civarında olan ihra
catını 2012 yılında 
105 tona çıkardık. 
Avustralya pazann- 
da Marmarabirlik 
için büyük bir potan
siyel olduğunu 
gördük.
Distribütörümüz 
olan Kahvecioğlu fir
masını da yön
lendirerek, bu ülkeye 
ihracatımızı yıl 
sonunda 250 tona 
çıkarmayı hedefi i 
yoruz" dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bonısan 400 milyon ılolafhlıııatınnuapacak
"Annemin İşi Benim Geleceğim" adlı proje kapsamında, çalışan kadınların çocukları için kreşler ve gündüz 
bakımevleri inşa edecek olan Borusan, 2013'te Gemlik'te Asım Kocabıyık Mikrofinans Şubesi açacağını açıkladı.
Borusan Grubu'nun 
2012 yılı performan
sının değerlendiril 
diği ve 2013 hedef 
terinin paylaşıldığı 
Kamuoyu Bilgilendir 
me Toplantısı'nda, 
2012 yılı konsolide 
cirosunun 4 milyar 
dolar ve faaliyet 
karının 286 milyon 
dolar olduğu açık
landı.
2013 yılında ise 
Borusan Grubu'nun 
cirosunda yüzde 8, 
faaliyet karında 
yüzde 25'in üzerinde 
artış hedefleniyor. 
Geçen yıl Balnak'ı 
satın alan ve enerji 
sektöründeki yeni 
projelere imza atan 
Grubun, toplam 352 
milyon dolar yatırım 
yaptığı, 2013te bu 
tutarın 400 milyon 
dolar olarak gerçek
leşeceği açıklandı.

Kocabıyık: "2013 
Türkiye için güçlü 
bir milat"
Borusan Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ahmet Kocabıyık, 
2012'de gelişmiş 
ülke pazarlarında 
süregelen sorunların 
devam ettiğine, dara 
lan talep nedeniyle 
gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinin dün 
ya büyümesine katkı 
sının da azaldığına 
dikkat çekerek şun
ları söyledi: 
"Son yıllarda 
yaşamış olduğumuz 
güçlü büyüme 
ivmesini biraz kay
betmiş olsak da, 
ülkemizin, bu 
koşullar altında 
mutlu olmamız 
gereken bir perfor
mans sergilediğini 
düşünüyorum. 
Ekonomi yönetimi 
mlz ağırlıklı olarak 
cari açığı azaltmaya 
odaklandı ve bu 
konuda kararlı bir 
performans sergile 
yerek zoru başardı. 
Bustratejlnln olumlu 
sonuçlannın 2013'te 
de alınmaya devam 
edeceğini öngörü 
yoruz. Buna karşılık 
2013 asıl siyasi ve 

toplumsal cephede 
yaşanan ve besbelll- 
ki arkası gelecek 
olangelişmelerle 
ülkemiz için güçlü 
bir milat olacak.
Türkiye güçlü vizyo 
nu ve buna bağlı 
özgüvenli ama aynı 
ölçüde akılcı poli
tikaları ile tüm dün 
yada fark yaratıyor. 
Daha da önemlisi bu 
politikalarla sonuç 
alıyor ve içinde 
bulunduğu coğraf 
yanın yeniden şekil
lenmesinde güçlü 
bir liderlik gösteri 
yor. 2013'te kuşku 
s uz Türkiye'nin 
önündeki en önemli 
ve tarihi sınav, kırk 
yıldır süren, on bin
lerce insanın canına 
mal olan, maddi ve 
manevi olarak tüm 
insanlarımızın 
doğrudan hayatını 
etkileyen iç çatışma 
ortamını sona erdire
cek kalıcı bir çözüm 
oluşturmak olacak. 
2013 yılı, uzun 
zamandır Türkiye'ye 
vakit kaybı yaşatan 
pek çok sorun ve 
tartışmanın geride- 
bırakılıp ulusça eko 
nomik kalkınmaya 
odaklanacağımız ve 
her alanda toplum
sal potansiyelimizi 
harekete geçirebile
ceğimiz bir dönem 
olabilir.
Ülkemizde ve bölge 
m izde gelişen süreç
lerin olumlu gerçek
leşmeleri bizleri de 
olumlu olarak etkile 
yecektir ve bu nokta
da Borusan da üze 
rine düşen görevleri 
hakkı İle yerine 
getirecektir."

Agah Uğur: "Inovas 
yon için 50 kişilik 
ekip, proje yatırım
ları hariç 10 milyon 
dolar bütçe ayın 
yoruz"

Borusan Holding 
CEO'su Agah Uğur 
ise, yaptığı konuş
mada, Borusan'ın 
faaliyet gösterdiği 
sektörlerde yeni iş 
modelleri geliştirme

konusunda kapsamlı 
bir dönüşümsürecin 
de olduğunu belirtti. 
Bu dönüşüme örnek 
olarak çelik boru 
üretimi alanında 
katma değeri yüksek 
ürünlere yatırım yap
tıklarını vurgulayan 
Agah Uğur, aynı şe 
kilde liman işlet
meciliğinin Grubun 
faaliyet gösterdiği 
sektörleriçinde en 
karlı alanlardan biri 
oiarak ön plana çıktı 
ğım, bu çerçevede 
de Borusan Gemlik 
Limam'mn konteyner 
elleçleme kapasitesi
ni 250 bin TEU'dan 
400 bin TEU'ya çıka 
racak yatırımın bü 
yük bölümünün 
tamamlandığını 
belirtti.
Grubun en önemli 
işalanlarından bir 
diğeri olan distribü 
törlükte de kiralama 
müşterinin ihtiyacına 
yönelik çözümler 
üretildiğini ifade 
eden Agah Uğur, bu 
başarılı dönüşüm 
çalışmaları ile bu yıl 
çelik fiyatlarındaki 
düşüş ve otomotiv 
sektöründeki küçül 
meye rağmen kon
solide cirolarını 4 
milyar dolar seviye 
sinde tutmayı başar 
dıklarım belirtti.
2013 yılında baş- 
taçelik boru üretimi 
ve enerji alanında 
olmak üzere toplam 
400 milyon dolarlık- 
bir yatırım planları 
olduğunu ifade eden 
Uğur sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Piyasa koşulları, 
pazar dinamikleri ve 
rekabet yapısında 
oluşan zorlu ortamın 
kalıcı olduğuna 
inanıyorum. Artık 

sürdürülebilir reka
bet avantajı sağla
mak için kalite ve 
yüksek kapasiteler 
yeterli değil, bunlar 
hijyen faktörler oldu. 
Bu ortama hızlı adap 
te olmak ve kalıcı 
rekabet avantajı 
sağlamak için, tüm 
iş dünyası olarak 
yüksek katma değer
li inovatif ürün ve 
hizmetlere odaklan
mamız gerekiyor. 
2013ıe, oluştur
duğumuz yeni ürün 
ve inovasyon süreç
lerinin sağlıklı bir 
şekilde işlemesine 
odaklanacağız. 
Bunun için gerekli 
performans göster 
gelelini belirledik. 
Müşteri memnuniye 
tini artırmanın öte 
sinde, kendisinin 
bile farkında olma 
dığı ihtiyaçlarını tes 
pit etmeye odakla 
nacağız.
Bu yıl Grubumuz 
bünyesinde aynı 
anda 20 yeni 
ürün/hizmet ve iş 
modeli geliştirme 
projesi üzerinde 
çalışıyoruz. 50 kişilik 
bir yeni ürün geliştir 
me ve inovasyon 
ekibi kurduk. Bu 
çalışmalarımıza, 
ortaya çıkacak pro
jeler hariç 10 milyon 
dolarlık bir bütçe 
ayırdık."

İnovasyon ekibinin 
ilk başarıları: ETA ve 
Kaya Gazı Sondaj 
Boruları

Balnak’ın satın 
almasıyla bir ölçek 
ekonomisi yaratan 
ve sektörde lider 
konuma geçen 
Borusan Lojistik, 
2012'de 5 milyon 

dolar yatırımla ger 
çekleştirdiği ino
vasyon projesi 
sonucunda, Türki 
ye'de alanında ilk ve 
tek olma özelliği 
taşıyan yeni şirketi 
ETA'yı kurdu. ETA, 
yenilikçi iş mod
eliyle, bir yandan 
kamyoncu esna fim 
Türkiye'nin en 
büyük, en etkin ve 
son teknolojileri kul
lanan filosu haline 
getiriyor, diğer yan
dan küçük ve orta 
büyüklükteki işlet
melere güvenilir, 
izlenebilir ve uygun 
fiyatlı nakliye 
hizmeti sunuyor. 
ABD'de yatırım 
yapan ilk Türk çelik 
şirketi olan Borusan 
Mannesmann ise, 
enerji sektörünün- 
odaklandığı kaya 
gazı sondajı için zor 
şartlara dayanıklı 
yenilikçi ürün vetek 
nolojiler tasarlayarak 
küresel ölçekte di 
kkat çekici bir atılım 
gerçekleştirmiş oldu. 
Bu proje için 150 mil 
yon dolarlık yatırım 
yapacak olan Boru 
san Mannesmann, 
pazara ve müşteri
lerine daha yakın 
olmak amacıyla 
ABD'de' yerel üretici* 
olmaya ve markasını 
dünya pazarına taşı
maya karar verdi.

Enerjide toplam 410 
milyon dolar yatırım! 
Türkiye'de yenile 
nebilir ağırlıklı enerjr 
kaynaklarını 
geliştiren Borusan'ın 
enerji sektöründeki 
kümülatif yatırımları 
da 2012 sonu itibarı 
ile 410 milyon dolan 
geçti. 2012 yılında 
Erzurum yatırımının 
ikincifazı olan Aksu 
Hidroelektrik Santra 
li'nin devreye alın
masıyla Borusan'ın 
enerjide kurulu gücü 
110 MWa ulaştı.
Ayrıca 170 MVV'lık iki 
adet yeni rüzgar 
lisansının satın alın
masıyla toplam port
föy büyüklüğü 700 
MW'a ulaştı.

Kadını 
güçlendirmeye 
yönelik KSS 
politikaları 
Borusan 2012'de de 
önemli sosyal 
sorumluluk projeler
ine imza attı.
Agah Uğur "Boru 
san'ın dönüşüm 
sürecine paralel 
olarak sosyal 
sorumluluk pro
jelerinde de Türki 
ye'nin çözüm 
bekleyen konuların
da elimizi taşınaltına 
koyuyoruz" dedi ve 
bu yöndeki yenilikçi 
projelerin ilk 
örneğinin" Annemin 
İşi Benim Gelece 
ğim" projesi 
olduğunu belirtti. 
Borusan 2012'de 
sanayide kadın istih
damını artırmak için 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
ve Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
işbirliği ile yenilikçi 
bir sosyal sorumlu
luk projesine imza 
attı.
"Annemin işi Benim 
Geleceğim" adlı 
proje kapsamında, 
çalışan kadınların 
çocukları için kreşler 
ve gündüz bakımev
leri inşa edilecek. 
0-6 yaş arası çocuk
lara hizmetverecek 
kreşler, "Borusan 
Neşe Fabrikası" 
adıyla, Türkiye'nin 
dörtbir yanındaki 10 
organize sanayi böl
gesinde kurulacak. 
Borusan bir yandan 
da, mikrokredi yo 
luyla girişimci kadın
lara verdiği desteği 
yaygınlaştırmaya 
devam edecek.
Afyonkarahisar'da 
açılan Asım 
Kocabıyık 
Mikrofinans Şubesi 
ile bugüne kadar 820 
kadına kredi sağlan 
dığı belirtilen toplan
tıda, kadın girişimci
leri desteklemek için 
2013'te Gemlik'te de 
benzer bir Asım 
Kocabıyık 
Mikrofinans Şubesi 
açacağı açıklandı.
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Hali Harputlan Bursa'ya M Hilmi nii> Sportif Yatının
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
buz pistinden çok 
amaçlı spor salonu 
ve kamp eğitim 
merkezine kadar 
2013 yılı için kente 
yaklaşık 20 milyon 
TL'lik sportif yatırım 
yapacaklarını açık
ladı.
Bursa'nın her geçen 
gün sosyal, sportif, 
eğitim ve kültürel 
yönü ile Türkiye'nin 
vizyon şehirlerinden 
biri haline geldiğini 
belirten Vali 
Şahabettin Harput, 
bu kapsamda özel
likle gençlerin hem 
boş vakitlerini 
değerlendirmesi 
hem de sporda iler
lemesi için çok 
önemli yatırımlar 
yaptıklarını kaydetti. 
Başta Spor

Bakanlığı olmak 
üzere Valilik ve 
Büyükşehir 
Belediyesi ile diğer 
belediyelerle ortak
laşa çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini 
anlatan Harput, 
"2013 yılında 
Bursamızda çok 
önemli spor yatırım
larını gündemimize 
aldık. Büyükşehir 
Belediyesi'nin yürüt

tüğü Timsah Arena 
Stadı dışında, 
Bakanlığımızın 
yürüttüğü en büyük 
proje Nilüfer’deki 
büyük kapalı spor 
salonu. 15 bin kişi 
kapasiteli salon 
Bursa'da sadece 
spor değil, sosyal ve 
kültürel pek çok 
konuda kullanılabile
cek. Bunun dışında 
devam eden bir 5 

bin kişilik Cengiz 
Gollü Voleybol Spor 
Stadı inşaatı da var. 
Her iki inşaatında bu 
sene bitirilmesi plan
lanıyor.” dedi. 
Bu yıl için bazı yeni 
projeleri de gün
deme aldıklarını 
anlatan Harput, 
"İnegöl ve Gemlik 
ilçelerimizde birer 
gençlik merkezi 
yapılacak, il 
merkezinde yeni bir 
atletizm pistini gün
demimize aldık. Şu 
an 4 milyon TL 
ödenek ayrılan bu 
proje de Bursamız 
için çok önemli." 
şeklinde konuştu.

"BURSA'YA 20 
MİLYON TL'LİK 
SPORTİF YATIRIM" 
Uludağ'la bilinen 
Bursa'da bir buz 

pateni pistini gün
deme aldıklarını dile 
getiren Vali Harput, 
şunları söyledi: 
"Gençlik ve Spor 
Bakanlığımız 
Bursa'da 6 milyon 
keşif bedeli ile bu 
sene bir buz patenini 
programa aldı. İnşal
lah bu buz pateni 
salonunun gerçek
leşmesi ile Bursa 
önemli bir boşluğu 
dolduracak. Bu alan
da spor yapmak 
isteyen geniş bir kitl
eye de hizmet 
yapma imkanı vere
ceğiz." 
Bu pistin yanına da 
'Spor Fabrikası' 
denen çok amaçlı bir 
spor salonu 
yapacaklarını ifade 
eden Vali Şahabettin 
Harput, şunlara 
söyledi:

"Bursamızda bugüne 
kadar ciddi olarak 
ihtiyacını duyduğu
muz bir sporcu 
kamp eğitim merkezi 
ciddi bir ihtiyaçtı. 
Bursa'da ulusal ve 
yerel manada veya 
uluslararası plat
formlarda sporcu
ların kamp yapacağı 
bir merkezin 
olmayışı bir eksiklik
ti. Bu eksiklik plana 
alınarak tamamıyla 
çözülmüş olacak." 
"Bu yıl için progra
ma alınan yatırım
ların ilk planda 
ödenek tutan toplam 
20 milyon TL civann- 
da" diyen Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, ihtiyaç 
oldukça ödenek 
tutarının da artınla- 
cağını sözlerine 
ekledi.

fan seiiiü t ursıla M w

Özel Aykent 
Ortaokulu’nda 
düzenlenen 
münazarada 8. Sınıf 
öğrencileri 'Siz mi 
zamanı yönetiyor
sunuz, yoksa zaman 
mı sizi yönetiyor?' 
konusunu tartıştılar. 
8/A sınıfı öğrencileri 
Tank Taha Yılmaz, 
Ege Yusuf Özteber 
ve İbrahim Aşık 
'İnsan Zamanı 
Yönetir' tezini 
savunurken, 8/B 
sınıfı öğrencileri

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Celal Sertaslan, 
Sude Damar, Ezgi 
Demir 'Zaman 
insanı Yönetir' tezini 
savundu.
'insan Zamanı 
Yönetir'i savunan 
öğrenciler tezlerini, 
zamanın planlan
ması ve etkili kul
lanılmasıyla 
zamanın 
yönetilebileceğine 
dikkat çekerken; 
zaman insanı yöne
tir tezini savunan 
öğrenciler zamanın 

elimizde olmadığını, 
ne kadar planlı 
hareket etsek de 
zamanın bizden 
bağımsız olarak akıp 
gittiğini savunmaya 
çalıştılar.
Sonuçta insanın 
zamanı yönettiğini 
savunan 8/A öğren
cileri yarışmadan 
galip çıktı.
Okul salonunda 
gerçekleştirilen 
münazarayı 5. 6. 7 
ve 8. Sınıf öğrenci
leri dikkatle izledi.

Bursa 25. Uluslara 
rası Yapı ve Yaşam 
Fuarı, 8. Isıtma, 
Soğutma, Havalan 
dırma ve Doğalgaz 
Teknolojileri Fuarı 
(IHS Bursa 2013) ve 
2. Belediye 
ihtiyaçları, Kent 
Mobilyaları Park 
Bahçe 
Düzenlemeleri ve 
Spor Tesisleri Fuarı 
(Bursakent 2013), eş 
zamanlı olarak yarın 
kapılarını açıyor. 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık A.Ş Genel 
Müdürü İlhan 
Ersözlü, düzenlediği 
basın toplantısında, 
sanayinin gelişme
siyle artan göçün 
konut ihtiyacını 
ortaya çıkardığı 
Bursa'da düzenle
nen fuarların, 4 ayrı 
salon ve fuaye 
alanında 15 ülkeden 
250'ye yakın firma 
ve firma temsilcil
iğinin ürün ve 
hizmetlerini, 5 gün 
boyunca 50 bin 
ziyaretçiyle buluş
turmayı hedeflediği
ni belirtti.
Ersözlü, fuarların, 
inşaat, doğal gaz ve 
yerel yönetimlerin 

ihtiyaçlarını konu 
alacağını, sektör
lerdeki tüm 
gelişmeleri ve yeni
likleri birlikte 
sunacağını ifade 
ederek, "Fuarlar, 
yurt içinden Afyon, 
Ankara, Aydın, 
Balıkesir, 
Çanakkale. Denizli, 
Eskişehir, İstanbul, 
İzmir, Konya, 
Karaman, Kütahya, 
Manisa, Uşak, 
Yalova, Zonguldak 
illeri başta olmak 
üzere her türlü üre
timin yoğun olduğu 
25 önemli sanayi 
şehrinden gelecek 
sektör temsilcileri 
ile katılımcı firmaları 
buluşturacak, ortaya 
çıkacak iş hacmi ile 
hem inşaat sek
törüne, hem bölge 
hem de ülke 
ekonomisine katkı 
sağlayacaktır" diye 
konuştu.
TMMOB Mimarlar 
Odası Bursa Şubesi 
tarafından 1989 
yılından beri ara 
verilmeden düzenle
nen Uluslararası 
Yapı ve Yaşam 
Kongresi ise 28-31 
Mart tarihleri arasın

da, bu yıl 25. kez 
"Yaşanabilir 
Kentler" teması ile 
düzenlenecek. 
Yurt içi ve yurt 
dışından mimarlar, 
şehir plancıları, 
peyzaj mimarları, 
mühendisler, 
müteahhitler, 
meslek odaları, sivil 
toplum kuruluştan 
ve konu ile ilgili pro
fesyonellerin davetli 
olduğu ve artık 
geleneksel hale 
gelen kongrenin ilgi 
alanları ise 
"Erişebilir, kap
sayıcı, duyarlı yer
leşmeler, toplumsal 
ve kültürel olarak 
sürdürülebilir yer
leşmeler, ekolojik 
olarak sürdürüle 
bilir, dayanıklı, 
doğal afetlere karşı 
korunmuş yer
leşmeler, yaşanabilir 
kamusal mekanlar, 
kentlerde sağlık, 
güvenlik, esenlik" 
olarak belirlendi. 
Fuarlar, 27-30 Mart 
tarihleri arasında 
11.00-20.00, 31 
Martla ise 11.00- 
19.00 saatleri 
arasında ziyaret 
edilebilecek
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İşçi Partisi nden CHP ye ziyaret
İşçi Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı 
Muharrem Çelik ve 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe 
Başkanı Mehmet 

"Sertaslan ve 
Yönetim Kurulu 
üyelerine ziyarette 
bulundular, 
işçi Partisi yöneti
midir süre önce 
yapılan İP kong 
resinde kendilerine 
verdikleri destekten 
dolayı Chp yöne
timine teşekkür 
ederek, geçtiğimiz 
aylarda operasyon 
geçiren İlçe Başkanı 
Sertaslan’a geçmiş 
olsun ziyaretinde 
bulundular. 
Ziyarette, İP İlçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik; "Ergenekon 
davasında yeni 
hedef belli oldu.

Karar mahkemesi 8 
Nisan'da yapılacak. 
Biz, CHP'den, 
yardım ve destek 
istiyoruz. Silivri'ye 
hep birlikte gidelim. 
Bu organizasyonu 
beraber hazırlayalım 
ve kalabalık bir şek
ilde mahkemede 
bulunalım. Büyük 
kitleler halinde 
katılımın yaptırım 
gücü çok fazla olu 
yor. Bugüne kadar 
Mahkemelerde söz 

alamayan, tartak
lanan Avukatlar bu 
kitlelerin gücü 
sayesinde söz 
almaya başladılar. 
Ayrıca, 21 Nisan 
Pazar günü Saat 
13.30 da yapacağı 
mız "Bölücü Anaya 
saya Hayır" yürüyü 
şümüz için sizlerle 
fikir alış verişinde 
bulunup,bu etkinliği 
birlikte yapmak isti 
yoruz" dedi.
“Hastalıkta, sağlıkta, 

cenazelerde insan 
yakınında olanları 
görmek istiyor, bu 
ziyaretinizi, geçmiş 
olsun ziyareti olarak 
kabul ediyor ve çok 
teşekkür ediyorum". 
diyerek giriş yapan 
Sertaslan, şu şekilde 
devam etti: "Demok 
rasimizin olmazsa 
olmazı siyasi parti- 
lerimizdir. Bize en 
yakın görüşü olan 
siyasi bir partinin 
kongresine katılıp, 

destek vermek kadar 
doğal bir şey yoktur. 
8 Nisan'da Silivri'ye 
düzenlenecek olan 
organizasyonda, 
benim bakış açım bir 
yere kadar önemlidir, 
önemli Olan Genel 
Merkezimizin bakış 
açısıdır. Kurumsal 
olarak, düşündük
leri, uygulayacakları 
ve bizlere bildirecek
leri proje mutlaka 
vardır. Sizlerle, fikir 
alışverişinde bulu
nacağımızdan emin 
olabilirsiniz. Bizler, 
ortak müşterekte 
buluşan iki siyasi 
partiyiz. Ortak 
müştereğimiz ise 
"vatan'dır. Partimi 
zin, "Bölücü 
Anayasaya" evet 
demesi mümkün 
değildir. Bu yüzden, 
eylemlerimizi 
yaparken ilk önce

"refleks" veren bir 
toplumu oluştur
malıyız. Birlikte 
hareket edebilme 
yeteneğimizi en iyi 
şekilde harekete 
geçirmeliyiz. Kitle 
lere ulaşmalıyız. 
Ulaştığımız kitlelere 
sadece doğruyu 
anlatmak yetmiyor. 
Mutlaka doğruyu 
algılayabilmelerini 
sağlamalıyız ki ses 
getirebilelim. 
Yaşadığımız bu 
karanlık günlerde 
kenetlenmeye ihti 
yacımız var ve bir 
kez daha tekrarla
mak istiyorum ortak 
paydamız VATAN’dır. 
Ortak payda da bir
birimize destek verip 
kenetleneceğimize 
eminim." dedikten 
sonra toplantı soh
bet havasıyla son 
buldu.

llfflBİ IiMuMiIHi Mılılıllıılıi

Bilgi Bahçesi Özel 
Eğitim ve Rehabili 
tasyon Merkezi 
Müdürü Leyla Işık, 
öğretmenleri Esra 
Çınar ve öğrencileri 
Kadir Çelik, Kaan 
Tolga Bozkurt, Sena 
Çavdar, Salih Baran, 
Ege Dersim Kılıç, 
Zeliha Baran ve 
Tuğba Yetim Kız

SATILIK DÜKKAN
HAMİDİYE MAHALLESİ GAZHANE 

CADDESİNDE 38 M2 LİK ODA SAYISI 
2 OLAN DÜKKAN SATILIKTIR 
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Teknik ve Meslek 
Lisesini ziyaret etti. 
Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Alan Şefi 
Serap Tutar'ın ev 
sahipliğinde geçen 
ziyarette; uygulama 
anasınıfı gezildi. 
Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği çerçe 
vesinde yapılan 
toplum hizmeti 

faaliyetleri gereği 
12-D sınıfı öğrenci
leri misafir öğren
cilere yüz boyaması 
uyguladı. Aynı 
sınıfın animasyon 
dersine de katılan 
misafir öğrencilerin 
yaşadıkları deneyim
den mutlu oldukları 
yüzlerinden okunu 
yordu.

Bursa Kent Konseyi 
tarafından düzenle
nen mavi kapak 
kampanyasında 
toplanan milyonlar
ca kapak, engellilere 
tekerlekli sandalye 
olarak geri döndü. 
Bursa Kent Konseyi 
tarafından 2 yıla 
yakın bir süredir 
devam eden mavi 
kapak kampanyası 
engelliler için umut 
oldu. Merinos 
AKKM'de düzenle
nen törende, 
20 engelliye 
otomatik tekerlekli 
sandalye hediye 
edildi.
Programda konuşan 
Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala, 
mavi kapak toplama 
kampanyası kap
samında şimdiye 
kadar 40 tekerlekli 
sandalyenin özür
lülere teslim 
edildiğini anlattı. Bir 
tekerlekli sandalye 
için 
2 milyon kapak 
toplandığını kayde
den Pala, bu konuda 
destek verenlere 
teşekkür etti.
"BURSA’DA

14 BİN ENGELLİ 
EVDE BAKIM 
AYLIĞI ALIYOR" 
Vali Yardımcısı 
Mustafa Güney, 
engellilerin 
toplumun bir 
parçası olduğunu 
belirterek, "Şu anda 
14 binden fazla 
engellimize evde 
bakım aylığı veriy
oruz. Bursa'da 9 
bine yakın engelli 
öğrencimiz var. Her 
şeyin başında 
erişilebilirlik önemli. 
Gidemediğin yer 
senin değildir. 5 
yıldızlı binalar 

yapın, hastaneler 
yapın, ama özürlü 
oraya erişemiyorsa 
onun için anlamı 
yoktur" dedi.
Yeni tekerlekli 
sandalyelerine 
kavuşan engelliler
den Sami Rodoplu 
ve Lale Akdağ ise, 
kampanyaya 
destek veren 
herkese teşekkür 
ettiğini söyledi. 
Konuşmaların 
ardından protokol 
üyeleri, engellilere 
otomatik tekerlekli 
sandalyelerini 
teslim etti
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Eğitimde FATİH 
Projesinin önemli 
hedeflerinden birisi 
de, başta Okul 
Müdür ve Müdür 
yardımcıları olmak 
üzere, eğitim yöneti
cileri ve eğitim 
denetmenlerini (İl 
MEM idarecileri, 
müfettişler, okul 
müdür ve müdür 
yardımcıları), okulda 
bilişim teknolojisi 
araçlarını ve eğitim 
içeriklerini aktif 

olarak kullanılmasını 
sağlayacak yönetim 
bilgi ve becerilerine 
kavuşturuluyor.
Bu kapsamda, Bursa 
İl Milli Eğitim Mü 
dürlüğünce düzenle
nen FATİH Projesi 
Kapsamında Tek 
noloji ve Liderlik 
Eğitimi Kursu Gem 
lik Ticaret Meslek 
Lisesi’nde başladı. 
Kurs Fatih Projesi 
Bursa 
Eğitmenlerinden

Ahmet Hamdi 
GÖKBAYRAK 
Anadolu Öğretmen 
Lisesi Müdürü Ömer 
AYDIN ve BTSO 
Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi Müdür 
Yardımcısı Aysel 
GÜLEN tarafından 
verilecek ve 25-27 
Mart günleri 3 gün 
boyunca devam ede
cek. Bu amaçla 
düzenlenen 
Teknoloji ve Liderlik 
Eğitimi Kursuna

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü , 
Şube müdürleri ve 
okul müdürleri 
katılıyor.
Kursta teknolojinin 
bir öğrenme aracı 
olarak derslere etkili 
biçimde entegras 
yonunun planlan
ması, teşvik edilme
si, modellenmesi ve 
desteklenmesine 
yardımcı olması 
amacıyla yönetim 
kadrolarının vizyon 

geliştirmelerini 
sağlayan bir içeriğe 
sahiptir.
“Eğitimde Fatih 
Projesi” Teknoloji ve 
Liderlik Forumu 
kursları kapsamında, 
donanımı kurulan 
okullardan/kurumlar- 
dan başlanmak 
üzere başta okul 
müdür ve müdür 
yardımcıları ile il ve 
ilçelerde görev 
yapan tüm eğitim 
yöneticilerinin ve 

eğitim denetmen- 
lerinin hizmetiçi 
eğitime alınması 
hedefleniyor.
İllerde düzenlenecek 
olan mahalli eğitim
lerde, “Eğitimde 
FATİH Projesi” 
Teknoloji ve Liderlik 
Forumu kursları kap
samında eğitimci 
olarak görevlen 
dirilen eğitim yöneti
cileri ve eğitim 
denetmenleri görev 
alacaklar.

llMl IİHİHI1II İMİM M !■! İftlM
Şükrü Şenol 
Ortaokulu Bilim-Fen 
ve Teknoloji Kulübü 
tarafından düzenle
nen Şükrü Şenol 
Ortaokulu öğrenci
leri arasında düzen
lenen "GELECEKTE 
DÜNYAMIZ VE 
TEKNOLOJİ" 
konulu resim yarış
masında dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri dağıtıldı. 
Birinci 6-E sınıfından 
Feyzanur 
KÜLEKÇİ, 
ikinci 6-B sınıfından

Emine Gülçin ÜNAL, 
Üçüncü ise 6-E 
sınıfından Sude 
ALTIPARMAK oldu. 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
Dereceye giren, 
yarışmaya katılan 
tüm öğrencilerimizi 
ve yarışmayı 
tertipleyen öğret
menlerimiz Derya 
KÜÇÜK, Engin 
YOLCU, Nimetullah 
YILDIZ ve 
Hüseyin ŞAŞKIN'ı 
kutlayarak 
hediyelerini verdi

BM 
imim

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ÇIRAK ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ J.l MA AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak IHI1 hM Hh Kn
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 1 vı 1 w ıw

KİRALIK DAİRE
KÖRFEZ SİTESİNDE 

KİRALIK DAİRE
EL: O 532 583 53 78
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Şükrü Şenol Orta 
okulu Futsal (Salon 
Futbol) Takımı 
Bursa Osmangazi 
Hüseyin Özdilek 
Spor Salonunda 
Mehmet Akif Ersoy

Ortaokulu'nu bir 
kez daha 5-1 yendi. 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
“Okulumuz layıkıyla 
temsil eden öğren
cilerimizi ve onlara 

liderlik eden Beden 
eğitimi Öğretmen
leri m iz Deniz 
KORKMAZ, Ayhan 
BOĞUŞ ve Erkan 
HOZANLI'yı tebrik 
eder, başarılarının 

devamını d>7e/7m.” 
dedi.
Öte yandan, 
Şükrü Şenol 
Ortaokulu Küçük 
Erkek Futbol Takımı 
26/03/2013 tarihinde 

saat 10.00'da 
Gemlik Stadında 
yapılan maçta 
Gemlik Şehit Öğret
men Etem Yaşar 
Ortaokulunu, Şükrü 
Şenol Ortaokulu

Küçük Erkek Futbol 
Takımı Sezer 
KİRACI'nın attığı 
golle 1-0 mağlup 
etti. Final grubunda 
maçlar devam ede
cek.

ENGELSİZ SPOR fiLHLERI HIZMRE GİRDİ
Gemlik 
Belediyesi'nin 
Sosyal Projeler 
Kapsamında pro
grama aldığı 
hizmetler devam 
ediyor.
Gemlik'in 8 
merkezinde plan
lanan Engelsiz Spor 
Aletleri 6 bölgeye 
konuldu.
Atatürk Kordonu ve 
Emin Dalkıran 
Kordonu'nun yanı 
sıra Sosyal Yaşam 
Merkezi Parkı, Ata 
Mahallesi özel türe 
Eğitim ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi Bahçesi, 
Hamidiye Mahallesi 
Tan Sokak ve 
Kurşunlu Mahallesi 

iskele Bölgesine 
konulan Spor 
Aletleri geçtiğimiz 
günlerde vatan
daşların hizmetine 
sunuldu. Gemlik 
Belediyesi 
önümüzdeki gün
lerde de 
Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Bölgesi ile Kumla 
Mahallesine de 
Engelsiz Spor 
Aletleri koyacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, vatan
daşlara yönelik 
spor aletleri ile 
ilçenin birçok böl
gesini ren
klendirdiklerini ve 
7'den 70'e herkesin

spor yapmasına 
teşvik ve katkı koy 
duklarını hatır
latarak, sosyal

belediyecilik pren
sipleri kapsamında 
engelli vatandaşları 
da unutmadıklarını 

kaydetti. Hizmette 
engel tanımadık
larını ve engelsiz 
spor aletleri ile 

herkesi kucakladık
larını anlatan Refik 
Yılmaz, çocuk 
parkı, yeşil alan, 
rekreasyon pro
jeleri, spor aletleri 
ve engelsiz spor 
aletleri hizmet
lerinin devam ede
ceğini müjdeledi. 
İlçede imar planları
na da uygun olarak 
buldukları her alana 
park, çocuk parkı 
ve yeşillendirme 
çalışmaları yaptık
larını açıklayan 
Refik Yılmaz, spor 
aletleri ile birlikte 
çevrecilik ve sosyal 
belediyecilik pro
jelerini 
çeşitlendirdiklerini 
sözlerine ekledi.

K AŞ€D€ fl€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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



27 Mart 2013 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa İt

lifte itıimııft ıwıi mü '»«ııııMıııMıf

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik 
Belediye Meclis 
Üyesi Metin Şanlı 
ve İlçe yöneticileri 
Play off lara kalan 
ve ilk maçını da 
kazanan 
Gemlikspor'u 
ziyaret etti. 
Ziyarette MHP'lileri 
Gemlikspor Klüp 
Başkanı Orhan Koç 
ve yönetimi 
karşıladı. 
Oyunculara bakla

va ikram eden 
Osman Durdu 
"Play-off a kalan 
Gemlik Spor'dan 
Gemlik halkının 
haklı beklentileri 
var. Gemlik Spor'da 
halkın bu haklı bek
lentilerine karşılık 
vererek bu mutlu

luğu Gemlik halkı
na yaşatacaktır" 
dedi.
Gemlik stadının 
yanında bulunan 
suni çim sahada 
antrenman yapması 
gereken Gemlik 
Spor'un, aynı saate 
maç verilmesinden 

dolayı antren
manını Gemlik 
Stadyumunda yap
masından şikayetçi 
olan Gemlik Spor 
yöneticileri "Play- 
off'lan oynadığımız 
haftalarda, Gemlik 
Spor'a öncelik 
tanınması gerekir
di. Bu zorlu 
dönemde Gemlik 
Spor olarak zor 
maçlara çıkacağız. 
Bu maçlara iyi 
hazırlanmamız 
gerekirdi" 
dediler

Yeşil-beyazh külü 
bün genel sekrete 
ri ilhan Uslu, 
antrenman öncesi 
basın mensu
plarının sorularını 
cevapladı. Hafta 
sonu oynayacak
ları Kasımpaşa 
maçını değer
lendiren Uslu, 
"Futbol kalitesi 
maçtan maça 
değişiyor ama fut
bolcularımız ve 
teknik heyetimiz 
bu maçın önemini 
biliyor. Kazanan 
biz olacağız ve 
Avrupa hedefine 
ulaşacağız" dedi. 
Bir gazetecinin, 
"Hakem kararları 
maçı etkiler mi? 
Bundan çekiniyor 
musunuz?" 
sorusuna Uslu, 
"Sen Bursa spor*- 
sun. Hakemi de 
yeneceksin. 1 ata
caklarsa 2 atacak
sın. Bu anlayışı 
yerleştirebiliyor- 
sak hakemler bizi 
etkilemez. Şans 
sızhklar olabilir, 
ama biz iyi oyna 

diktan sonra hake
mi de yeneriz diye 
miyorum. Onların 
art niyetli olduk
larına da inanmak 
istemiyorum.
Bizim söylediğimiz 
yapılan hatalarla 
alakalı, art niyetle 
alakalı değil. Olma 
masını diliyoruz" 
cevabını verdi. 
50. yıl projeleriyle 
ilgili çalışmaların 
sürdüğünü 
belirten Uslu, "50. 
yıl projelerine 
başladık.
Geçtiğimiz hafta 
köy okulu ziyareti 
oldu. Bu hafta da 
bir okula gitmeyi 
düşünüyoruz. 
Nisan ayı içinde 
Bursaspor 
fotoğraf sergimizi 
gerçekleştireceğiz. 
Mayıs ayında tim
sah yürüyüşü ile 
ilgili çalışmamız 
olacak ve şampi 
yonluk etkinlikleri 
olacak. Haziranda 
da konser ve ay 
sonunda da bir 
balo düşünü 
yoruz.” dedi

BİR kK’jN*! YCMCGINI ZIYkF€T€ DONU^TURMCK İÇİN

—GOTDSTA
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ÖNCE 
SAĞLIK!

BALIK ÇEŞİTLERİ
HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 6.00 ₺

ARA SICAKLAR
KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.OO t>

Kaygana, Karadeniz Usulü) 
İSTAVRİT (Tava, Izgara) 7.oo ₺
CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.OO ₺
CİNEKOP; TEKİR 
IZGARA KÖFTE 
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ

12.50 ₺
8.00 ₺
6.00 ₺

Tel: 0 224 514 71 72 (jEMLİK
Hamidiye Hah. Kumsal 5ok. No:5

KALAMAR TAVA 
MİDYE DOLMA 
MİDYE TAVA 
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata 
TATLILAR

10.001>
1.oo ₺
5.oo ₺

3.oo t>

Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.00 t> 
İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 
Ayran, Soda, Şalgam

2.00 ₺
1.50 ₺
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Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, geçen 
yıl verdiği halde bu 
yıl kira beyanname
si vermeyen yak
laşık 200 bin mükel 
lef tespit edildiğini 
belirterek, "Beyanna 
me vermeyen vatan
daş 1 Nisan tari
hinde vergi daireler
ine davet edilecek" 
dedi.
Bakan Şimşek, yap
tığı açıklamada, 1 
Ocak-31 Aralık 2012 
dönemine ait 
beyana tabi gayri
menkul sermaye 
iradı gelirleri için bu 
ayın başında 
başlayan beyan
name verme 
sürecinin devam 
ettiğini, geçen yıl 
kira beyannamesi 
veren yaklaşık 200 
bin mükellefin İse 
şu ana kadar henüz 
beyanname ver
mediğini söyledi. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'na 
verdiği talimatla kira 
beyannamesi ver
meyen mükellefler 
için "son uyan" 
niteliğinde mektu
pların posta yoluyla 
gönderildiğini dile 
getiren Şimşek, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığında 
mükelleflerin tüm 
bilgilerinin bulun
duğunu ve son kez 
iyi niyet uyarısı 
yapıldığını ifade etti. 
Bakan Şimşek, 1 
Nisan 2013 tarihin
den itibaren de 
vatandaşa "neden 
beyannameni ver

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

medin?" diye soru
lacağını belirterek, 
"Kira Gelir 
Beyannamesini 29 
Mart tarihine kadar 
vermemiş vatan
daşı, 1 Nisan tari
hinde vergi daireler
ine davet ederek 
neden beyanname 
vermediklerine dair 
bilgi isteyeceğiz ve 
kendilerinden 
gerekli belgeleri 
ibraz etmelerini 
isteyeceğiz" diye 
konuştu.
Şimşek, ilginç bir 
ayrıntıya da dikkat 
çekerek, geçen yıl 
beyanname veren 
yaklaşık 200 bin 
vatandaşın bu yıl 
beyanname ver
mediğini söyledi. 
Bu gecikmeyi çok 
merak ettiklerini 
anlatan Şimşek, ”Bu 
yıl bu gecikme 
neden? Bizim bir 
eksiğimiz varsa 
bunu gidermek 
anlamında da kendi
lerini 1 Nisan tari
hinde ilgili vergi 
dairelerine davet 
edeceğiz" dedi. 
Kira beyannamele 
rinin verilme süresi 
riin 29 Mart'a kadar 
uzatıldığını hatırla
tan Şimşek, 25 Mart 
Pazartesi günü 
bitmesi gereken 
gelir vergisi beyan
name (kira beyan
nameleri dahil) 
verme süresinin de 
vatandaşlardan 
gelen yoğun talep 
üzerine 29 Mart 
2013 Cuma gününe 
ertelendiğini kay

detti.
Bu kararda yaptık
ları uyarı üzerine 
çok kişinin kira 
beyannamesi ver
mek üzere vergi 
dairelerine akın 
etmesinin de etk
isinin olduğunu 
ifade eden Şimşek, 
ev ve işyeri 
sahiplerinin gayri
menkul ve kira 
gelirlerine ait bilgi
leri banka, PTT ve 
tapu dairelerin den 
alan Maliye Bakanlı 
ğı'nın, bu yıl ilave 
olarak özellikle elek
trik, su ve doğalgaz 
şirketleri ile 
TOKİ'den de aldığı 
yeni verilerle kira 
beyannamesi ver
mesi gereken kişi
leri kolaylıkla tespit 
edebildiğini bildirdi. 
Şimşek, mükelle
flerin beyanname 
vermek veya vergi 
dairesinde mükelle
fiyet kaydı açtırmak 
için bizzat vergi 
dairelerine gitmeler
ine gerek bulun
madığını, Gelir 
idaresi Başkanlı 
ğı'nın "www.gib. 
gov.tr" adresi 
üzerinden "önce
den Hazırlanmış 
Kira Beyanname 
Sistemi" aracılığıyla 
da hem ilgili vergi 
dairesinde kayıt 
açıldığını hem de 
beyanname 
verilebildiğini ve 
internet ortamında 
yapılan bütün bu 
işlemlerin ortalama 
2 dakika sürdüğünü 
söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
(BTK), tüketicilerin, 
kendi kullanım 
alışkanlıkları doğrul
tusunda internet 
üzerinden ne kadar 
veri kullandıklarını 
tahmin etmelerine 
yardımcı olmak için 
"Veri Kullanım 
Hesaplayıcı” hizmeti 
vermeye başladı. 
Internet kullanımı 
hızlı bir şekilde art
maya devam ediyor. 
Birçok tüketici farklı 
cihazlar ve farklı 
amaçlarla internet
ten faydalanırken, 
kotasına dikkat 
etmeyen tüketiciler, 
ay sonunda sürpriz 
faturalarla karşılaşa
biliyor.
BTK, bu ve benzer 
nedenlerle tüketici
lerin mağduriyetini 
önlemek için yeni 
bir uygulamayı 
hayata geçirdi. 
BTK'nın internet 
sayfasında yer alan 
Veri Kullanım 
Hesaplayıcı

Efine is getiıene ueıgi inılirinıi geliyor!
Elektrik, su fatu
ralarının yarısı da 
masraftan düşüle
cek! Maliye Bakan 
lığı, giderek yaygın
laşan evini home 
ofis olarak kullanan
ları sevindirecek bir 
karar aldı.
Banka kredisiyle 
satın aldığı evini 
home ofis olarak 
kullananlar, faiz 
giderlerinin yarısını 
vergiden düşebile
cek. Evin bakım, 
onarım, yakıt ve 
elektrik-su giderleri

sayesinde, tüketici 
ler, aylık ya da gün
lük görüntüledikleri 
sayfa sayısını, gön
derdikleri e-posta 
adedini, izledikleri 
toplam video ve din
ledikleri müzik 
süresini, yüklediği 
sosyal medya içerik
leri, oyun oynadık
ları zamanı ve diğer 
kullanımlarını 
girerek, ne kadar 
veri kullandıklarını 
hesaplayabilecek. 
Kendi alışkanlıkları
na ilişkin veri 
kullanım miktarını 
belirleyen 

nin yarısı da aynı 
şekilde masraf ola 
rak gösterilip vergi
den indirilecek. 
Habertürk'te yer 
alan bilgiye göre, 
mülkü kendisine ait 
meskenin home ofis 
olarak kullanılması 
durumunda ayrıca 
evin yıpranmasın
dan dolayı ayrılacak 
amortisman da her 
yıl vergiye esas 
kazançtan indirile 
bilecek. Home ofiste 
çalışanların binek 
otomobillerinin 

tüketiciler, 
buna göre kota 
seçebilecek ya da 
kotalarını aşıp 
aşmadıklarını tah
min edebilecek. 
BTK, Veri Kullanım 
Hesaplayıcı'yı bilgi 
vermek amacıyla 
hazırladı.
Sistemdeki hesapla
ma kesinlik 
içermeyip, 
yaklaşık bir değer 
ifade edecek.
Bu nedenle sistemin 
fatura doğrulama 
amacıyla kullanıl
ması mümkün 
olmayacak.

yakıt, sigorta, tamir, 
bakım ve onarım 
masrafları da gider 
olarak gösterilerek 
kazançtan düşüle 
bilecek. Serbest 
meslek kazancı 
sahiplerinin binek 
otomobillerinde bu 
haktan yararlan
abilmeleri için oto
mobili envantere 
dahil etmeleri yeterli 
olacak. Otomobilin 
değerinde 
yaşanacak azalma 
da her yıl vergiden 
indirilebilecek.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Kaymakamlık 613 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. »1» 1° 28
__________ ULAŞIM__________
Pegasus Atanla Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğh^Eaada, 614 45 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç______________ 612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 013 10 M
Tomokay Tomografi 513 65 29

i Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 613 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md; 513 37 42
Özsl 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
Ilça Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

DELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 
BUSKİ

513 24 32
514 57 96

İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı IfL Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (228) 363 43 19
Esklhlaar (262) 655 60 31

Gemlik Körfez
HİÜİlENiMİ

__________ OTOBÜS___________

Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Ukltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 813 1O 79

513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Bayza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4532 
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)

Kin 

ÇANAKKALE 
YOLUN SONU: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

KELEBEĞİN RÜYASI 
11:30-14:00-1645- 

20:00 
HÜKÜMET KADIN: 

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

BBilffl

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gib
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VEFAT ve TESEKKÜB
Ailemizin direği, eşim, annemiz, biricik varlığımız'

Mîirvet AKIT’ı
kaybettik. Üzüntüm üz derindir.

Merhumenin rahatsızlığı sırasında ilgilerini esirgemeyen 
Bursti Acıbadem Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. M.Yurtkuran Sadıkoğlu’na, 

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfit Parlak’a, 
Acıbadem Hastanesi ikinci kat hemşire ve personeline, (

s- cenazemize katılan devlet erkanına, siyasi partilerimizin temsilcilerine,
■; TOBB temsilcilerine, Ticaret ve Sanayi Odamızın yönetici ve üyelerine, 

diğer il ve ilçelerden gelen Ticaret ve Sanayi Odaları yöneticilerine, 
Ticaret Borsaları yöneticilerine, sivil toplum kuruluş temsilcilerine, 

Belediye Başkanlarına, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelerine, 
sanayici ve iş adamlarına, ilçemiz esnaf ve sanatkarlarına, 

cenazemize katılan eş, dost ve akrabalarımıza, Gemlik halkına 
çelenk ve mesaj gönderen, telefonla taziyelerini iletenlere içten teşekkür ederiz*

Kemal AKIT
Çocukları: Hale - İbrahim - Levent - Bülent AKIT

BflŞSAÜllfil
Chı fr^ınlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Balkanımız 

Sayın Kemal Akıt’ın hayat arkadaşı
îmiısss tJeoghbçby etefto ornoH Ae; ü

aillürvet AKIT
| vefat etmiştir.

jr-oikM-ofcrr \ Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli Akıt Ailesi ve 
ji yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

GEMLİK TtCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULD 
GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANLIĞI



♦ İŞYERİ HEKİMLİĞİ

♦ PERİYODİK KONTROLLER• RİSK ANALİZİ

♦ PORTÖR MUAYENELERİ

^ünsei^ensoya
|losgb • İŞGÜVEtLİĞIUZMAN.IĞI*l$EGİRİŞRAPORU

• İLKYARDIMI EĞİTİMİ ♦ AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA 
Tel O 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - O 532 265 67 58

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha 
önehjli değildir..

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Mart 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com, 50 Kr

Dolandırıcılara 6 
bin lirasını kaptırdı
Polisin bütün ikaz ve tedbir
lerine rağmen vatandaşlar 
kendilerini telefonla arayan 
dolandın cılara paralarını kap
tırmaya devam ediyor. 3’de

CHP'li Demiröz, zeytine destek için imza kampanyası açıyor 

Bomiröz; Meclisle zeytin üreticisinin 
sesi olmaya devam edeceğir

CHP Bursa Milletvekili 
Demiröz, dünyanın en 
lezzetli sofralık zeytin
lerinin üretildiği Güney 
Marmara'da buğday, 
kanola ve pamuğa 
tarımsal destek veril 
meşine karşın, zeytine 
ve rilmediğine dikkat 
çekerek, imza kampan 
yası başlatacaklannı 
söyledi. Haberi 2’de

Belediye 
memurları yargıç 

karsısında
Araç tamiri, bilgisayar ve parçaları 
alımı davalarında yargılanan Bele 
diye personelinin davalarının Bursa 
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava 
larla birleştirilmesine karar verildi.
Gemlik Belediyesi’n 
de Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın
dan başlatılan 
soruşturma sonucu 
ihaleye fesat 
karıştırma ve görevi

kötüye kullanma 
suçlarından 
yargılanan yaklaşık 
40 belediye perso 
neli dün yine yargıç 
karşısına çıktı.
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bu davalar bitmez...
Gemlik Belediyesindeki yolsuzluk idda 

larıyla ilgilidavlar Bursa ve Gemlik'te de 
vam ediyor.

Bursa Ağır Ceza Mahkemelerindeki deği 
şik dairelerde süren davalar, içerik açısın
dan aynı olduğu için, ana dava sayılan 1. 
Ağır Ceza Mahkemesindeki dava ile diğer 
leri birleştirildi.

Gemlik Sulh Ceza Mahkemesinde görü 
len belediye personeli bakındaki “ihaleye 
fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma" 
davalarında mahkeme dün Bursa’daki ana 
dava ile birleştirilmesine karar verildi.

Bu kararlar Yargıtay tarafından onanırsa 
birleşme gerçekleşiyor. Dev. sayf. 4’de

Liman İş Şendi ka 
sı Gemlik Şubesi, 
sendikanın genel 
merkezine polisin 
kapılan kırarak 
düzenlediği bas 
kını kınadığı açık
landı. Liman İş 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Ertaç öktem, yap
tığı yazılı açıkla
mada, 25 Mart 
2013 Pazartesi
günü saat 05.30’da defle kınıyorsak, 
Liman İş Genel Genel Merkezimizde 
Merkezi ve Genel İş düzenlenen ve ope 
Sendika sına polisin rasyondan ziyade 
yaptığı baskın üzer- gövde gösterisine 
ine “Nasıl ki AKP yönelik şova ben- 
binası ve Adalet zeyen bu baskını da 
Bakanlığı’na yapılan şiddetle kınıyoruz." 
terör eylemini şid- denildi. Syf 4’de

Okul Sporları Yıldız 
Erkekler Futsal 2. 
Küme İl Birinciliği 
müsabakalannda 
Finalin adı, GEMLİK 
oldu. Gemlik'in 2 
Okul Takımı Şükrü 
Şenol Ortaokulu ve 
Çınar İlk ve Orta 
Okulu Bursa’daki

tüm rakiplerini 
yenerek finale 
adlannı yazdırdılar. 
27.03.2013 Çarşam
ba günü saat 13:00 
de, Hüseyin Özdilek 
Spor Salonunda 
oynanan müsabaka 
nefes kesti.
Haberi sayfa 8’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP'lî Demiröz, zeytine destek için imza kampanyası açıyor

CHP Bursa 
Milletvekili Demiröz, 
dünyanın en lezzetli 
sofralık zeytinlerinin 
üretildiği Güney 
Marmara'da buğday, 
kanola ve pamuğa 
tarımsal destek 
verilmesine karşın, 
zeytine ve 
rilmediğine dikkat 
çekerek, imza kam
panyası başlatacak
larını söyledi.
CHP Bursa Millet 
vekili ilhan Demiröz, 
tarım satış koopera 
tifleri ve birliklerinin 
yaşaması gerektiğini 
belirterek, "Güney 
Marmara Bölgesi' 
nde 30 bin üretici 
ortağı bulunan 
Marmarabirlik'in 
yanındayız ve 
üreticinin sesi 
olmaya devam edi 
yoruz" dedi. 
Demiröz, sofralık

zeytinin de tarımsal 
destekleme kap
samına alınması için 
imza kampanyası 
başlatacaklarını 
söyledi.
Milletvekili Demiröz, 
CHP Bursa İl Baş 
kanı Metin Çelik, il 
Başkan Yardımcısı 
Ali Sarı ve İl Genel 
Meclisi Üyesi Kah 

raman Atlı ile birlikte 
Marmarabirlik'i 
ziyaret etti.
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ve Genel Müdür 
İbrahim Minareci ile 
görüşen Demiröz, 
Nisan ayının ikinci 
haftasında Gemlik, 
Orhangazi, İznik ve 
Mudanya'da zirai 

kuruluşlar ve sivil 
toplum örgütleriyle 
toplantılar yapacak
larını söyledi.
Dünyanın en lezzetli 
sofralık zeytinlerinin 
yetiştirildiği Güney 
Marmara'da buğday, 
kanola ve pamuğa 
destek verildiği 
halde zeytine veril 
mediğinin altını 

çizen Milletvekili 
Demiröz, "Sofralık 
zeytine prim desteği 
verilmesi için imza 
kampanyası başlata
cağız. Bu çalış
mamız, siyaset üstü 
bir çalışmadır. Parti 
ayrımı yapmaksızın, 
zeytine destek 
sağlanması için 
diğer partilerle birlik
te çalışacağız.
Zeytin üreticisine 
başka türlü sahip 
çıkılamayacağı orta
da. Aynca, tanm 
satış kooperatifleri 
birliklerinin de yaşa
ması gerekiyor ki, 
üretici ayakta kala
bilsin" dedi.
Demiröz, TBMM'de 
zeytin üreticisinin 
sesi olmaya devam 
edeceklerini belir
tirken, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet

Asa da, sofralık zey
tine prim desteği 
verilmesi halinde 
kayıt dişiliğin 
ortadan kalkacağını, 
devlete katma değer 
sağlanacağını söyle
di.
Asa, Marmara bir- 
lik'in 2012-2013 kam
panyasında 137 
milyon lira değerin 
de 44 bin 500 ton 
sofralık zeytin aldık 
larını belirtirken, 
Genel Müdür İbrahim 
Minareci de, sofralık 
zeytin piyasasının 
belirleyicisi olma 
rolü nün Marmara 
birlik'i yorduğunu 
ifade etti ve 
"Borsalann işlevinin 
artırılması, emtia 
borsalannın kurul
ması gerekmektedir. 
Ürünün fiyatı da 
ancak borsalarda 
belirlenmelidir" dedi

*

Belediye memurları yargıç karşısında
Araç tamiri, bilgisayar ve parçaları alımı davalarında yargılanan 
Belediye personelinin davalarının Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’n deki davalarla birleştirilmesine karar verildi.
Gemlik Belediyesi’n 
de Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın
dan başlatılan soruş
turma sonucu ihal
eye fesat kanştırma 
ve görevi kötüye kul
lanma suçlarından 

yargılanan yaklaşık 
40 belediye perso 
neli dün yine yargıç 
karşısına çıktı. 
Gemlik Belediye 
si’ne alınan bilgisa
yar ve parçaları ile 
ilgili atımlarda ve 

araç tamir ve bakım
larında ihaleye fesat 
karıştırdıkları ve 
görevi kötüye kul
landıkları davasının 
dünkü duruşmasın
da sanıkların son 
defa ifadeleri alındı.

Dün geç saatlere 
kadar Gemlik Sulh 
Ceza Mahkeme 
si’nde devam eden 
davada, dosyaların 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
Gemlik Belediyesi ile 

ilgili diğer dosyalar 
ile birleştirilmesi 
kararını aldı.
Dava nedeniyle, 
Gemlik 
Belediyesi’ndeki bir 
çok birimde görev 
yapan personel, dün 

işe gitmediler. 
Duruşma salonunun 
küçük olması 
nedeniyle, Belediye 
personelinin bir 
kısmı duruşmayı 
koridorlardan izle
mek zorunda kaldı.

Bursa Kntüplugeleri Kiiaplastırıl ılı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kent belgeliğine 
kazandırılan 'Bursa 
Kütüphaneleri' 
kitabı, '49. Kütüp 
haneler Haftası'nda 
okurla buluştu. 
Kitabın tanıtımı 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Kütüphanesi Üftade 
Gösteri ve 
Konferans

Salonu'nda yapıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Büyükşehir Bele 
diyesi Bursa Araştır 
maları Merkezi 
tarafından sürdürü 
len çalışmalarla kent 
belgeliğine değerli 
eserlerin kazandırıl 
dığını ifade etti. Bu 
eserlere 'Bursa 
Kütüphaneleri' adlı 

kitabın da eklendiği
ni anlatan Başkan 
Altepe, kütüphane 
lerin kentin ve 
medeniyetin belleği 
olduğunu vurguladı. 
Altepe, şunları 
söyledi: "Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
altyapıdan 
üstyapıya, şehrin 
erişilebilir olması 
yolunda çalışmalar 
yaparken, kültür ve

medeniyetin beşiği 
kentimizde kaybol
mak üzere olan tüm 
belgeleri de yeni 
eserlerle gelecek 
kuşaklara taşınması 
konusunda gerekeni 
yapıyoruz. Bursa, 
kent kültürünün 
geleceğe aktarılması 
konusunda Türk! 
ye'ye örnek oluyor." 
Bursa'da bu alanda 
güçlü bir ekip oluş-

- e

turulduğunu ifade 
eden Altepe, 
"Kitaplar, 
düşünceleri olgun
laştırır. Kitap oku
mak kişiyi erdemli 
bir İnsan haline 
getirir. Kitap oku
mayan nesillerin fikir 
üretme kapasiteleri

körelir.
Kütüphaneler, birey
sel fayda ile birlikte 
toplumsal faydayı da 
önceleyen, toplum- 
ları uygarlık 
düzeyine taşıyan 
bilgi merkezleri, mil
letlerin hafızalarıdır." 
diye ekledi.
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Çığlık atınca gasptan kurtuldu
Bursa'da bir vatan
daş, yolda 
yürürken gasp 
edilmek istendiğini 
ifade ederek polise 
başvurdu.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Eğitim Mahallesi

Polisin bütün ikaz 
ve tedbirlerine rağ
men vatandaşlar 
kendilerini telefonla 
arayan dolandın 
cılara paralarını 
kaptırmaya devam 
ediyor. Bursa'da bir 
kadın, kendisini 
telefonla arayıp, 
"Eşin karakolda, 
vereceğimiz hesa
ba para yatırman 
gerekiyor" diyen 
dolandırıcılara 6 
bin TL’sini kaptırdı. 
Kadının para 
yatırdığı banka
matikte ‘Dikkat 
dolandırılıyor
sunuz’ yazılı afiş 
olduğu görüldü. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nün son 
zamanlarda artan 
telefon dolandın 
cılığı olaylarına 
metro istasyon
larında anonslar 
yapması, toplu taşı
ma araçları ve 
ATM'lere afişler 
asmasına rağmen 
dolandırıcılık va 
kalan önlenemiyor. 
Kendilerini kamu

Bursa'da trafik kazası:! yaralı
Karacabey’de, “U” 
dönüşü yapmak 
isteyen otomobile 
çarpan motosiklet 
sürücüsü yara
landı.
Kaza, Atatürk 
Bulvarı üzerinde 
meydana geldi. 
10 TF 266 plakalı 
otomobiliyle “U” 
dönüşü yapmak 
isteyen Mehmet 
Aydemir, karşı 
yönden hızla gelen 
motosikletin 
duramayacağını 
anlayınca yan

üzerinde meydana 
geldi. Sağlık 
ocağından çıkıp 
evine doğru 
yürüdüğünü ifade 
eden F.A.Y, yanına 
gelen bir kişinin 
cebindeki cüz
danını almaya 

görevlisi öîâfâk 
tanıtan dolandın 
cılar vatandaşları 
mağdur etmeye 
devam ediyor
Merkez Osmangazi 

ilçesinde meydana 
gelen olayda sabah 
saatlerinde Sevim 
M. isimli kadını 
arayan zanlı, "Eşin 
karakolda, vere
ceğimiz hesaba 
para yatırman 
gerekiyor" dedi. 
Daha sonra bir 
başka zanlı, eşinin 
adına konuşuyor
muş gibi kadını 
arayarak, "Ben 
karakoldayım.
Verecekleri hesaba 

yola girmek istedi. motosiklet 
Buna rağmen sürücüsü Sedat

kalkışmasının 
şokunu yaşadı.
Vurarak 
uzaklaştırmak 
istediği şüphelinin 
gitmemesi üzerine 
bağıran
F.A.Y.'nin çığlıkları, 
panik yapan şüphe

pârâyi yâıir" dedi. 
Bu konuşmalardan 
sonra Mehmet M. 
ve Sevim M.'yi 
arayan zanlılar, 
çiftin telefonlarının 
devamlı meşgulde 
kalmasını sağladı. 
Büyük korku 
yaşayan Sevim M, 
Setbaşı'nda bulu
nan bir bankaya 
giderek, ATM'den 
hesabında bulunan 
6 bin TL'yi çekerek 
kimliği belirsiz 
şahısların hesabına 
yatırdı.Parayı 
yatırdıktan sonra 
şahıslara ulaşa
mayınca dolandı 
rıldığını anlayıp

linin kaçmasına 
sebep oldu. Hemen 
polisi arayıp duru
mu anlatan 
F.A.Y., şüphelinin 
yakalanmasını iste
di. Polis, olayla 
alakalı so ruşturma 
başlattı.

eşini arayan Sevim 
M. durumu anlattı. 
Mehmet M. ise 
polise başvurdu. 
Olay yerine gelen 
polis, Mehmet ve 
Sevim M’nin 
ifadelerini aldı. 
Bu arada, Sevim 
M.’nin para 
yatırdığı banka
matiğin birçok yer
ine polis tarafından 
‘Dikkat dolandırılı 
yorsunuz’ afişleri 
asıldığı görüldü. 
Sevim M., 
yaşadığı üzüntü 
sebebiyle gazete
cilere tepki 
gösterirken, 
Mehmet M. ise 
yaşadığı şoku dile 
getirdi. İlk eşinin 
arandığını belirten 
Mehmet M., 
“Sabahleyin eşimi 
aramışlar. Ondan 
sonra benim tele
fonumu aradılar. O 
arada telefonları 
meşgul tuttular. 6 
bin TL paramız 
gitti” dedi.Polis 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

Ardinç (24), 16 HBF 
41 plakalı motosik
letiyle otomobile 
arka kısmından 
çarpmaktan kurtu
lamayarak yere 
düştü.
Başından ve 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan Ardinç, 
ambulansla 
Karacabey Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da bir moto
siklet sürücüsü, 
yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
bir kadına çarpıp 
kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Osmangazi 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Yolun karşısına

Miilmııiii

Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklama
da, Balıkesir, 
Çanakkale, Bursa, 
Yalova, Sakarya, 
Düzce, Bolu, 
Karabük, 
Osmaniye ve İsk
enderun'da 
kuvvetli yağış bek
lendiği için vatan
daşların tedbirli 
olmaları istendi. 
Söz konusu illerde 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

geçmeye çaîişari 
50 yaşınd^N.N', 
plakasını âla-*1 
madiği birmoto- 
sikletin çarp
masıyla yaralandı. 
Motosiklet 
sürücüsü kazanın 
ardından N.N.’yi 
olay yerinde 
bırakarak kaçtı. 
Polis şüpheli 
sürücüyü arıyor.

sel, su baskını, 
heyelan yıldırım 
ve ulaşimda 
aksamaların 
yaşanabileceğini 
kaydeden Valilik, 
Analiz ve 
Tahminler Şube 
Müdürlüğü'nün 
verilerine göre 
vatandaşları, saat 
18.00'a kadar 
dikkatli olması 
hususunda uyardı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Bu davalar bitmez...
Daha önce de Gemlik’te görülen 

Araç kiralama işleriyle ilgili “ihaleye 
fesat karıştırma ve görevi kötüye kul
lanma’’ davasında, sona gelinmiş iti.

Bilirkişi mahkemeye görüş bildir 
miş, ihalede kamu zararı bulunmadı ğı, 
fesat gerçekleşmediği raporda beliri- 
tilmişti.

Karar bekleniyordu.
Ancak, dünkü davalarda olduğu 

gibi, bu davanın da, Bursa da görül 
mek te olan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ 
nde ki dosya ile birleştirilmesine ka rar 
verildi.

Bu dosya da Yargıtay’a gitti.
Yargıtaydan 6 aydan önce dönme 

yeceğinden söz ediliyor.
Sizin anlayacağınız, bir çeşit ha 

vanda su dövülüyor.
Aylar, yıllar süren davalar haline 

geliyor davalar.
Türkiyede davaların uzun zamana 

yayılması adaleti zedeliyor.
1. Ağır ceza mahkemesindeki da 

vayla ilgili sona gelindiği sanılırken, 
diğer dosyalarında burada toplanması 
kararı geçiktirıyor.

Geciken adalet, adaletsizlik getire
biliyor.

Yerel seçimlere tam bir yıl kaldı.
Bu davaların bir yıl içinde bitiril 

mesi imkansız gibi görünüyor.
Bu nedenle bu davalar bitmez diy

oruz...
GÜLER’İN İADE SORUNU
Öte yandan 8 Mart 2011 tarihinde, 

İçişleri Bakanhğı’nca görevden uzak
laştırdığı Belediye Başkanı Fatih Meh 
met Güler’in dosyasını ele alıp, göreve 
iade konusunda olumlu bir karar ver
mediği aşikar.

Vermiş olsaydı haber duyulurdu.
Taraflara yapılan yeni bir duyuru 

yok.
Bakanlık, Güler’i neden göreve iade 

etmediğini açıklamalı.
Bunun hukuksal bir gerekçesi de 

olmalı.
Bakanlığın böyle bir karar verme 

sinde, Valilikten Bakanlığa gönderilen 
yazının önemli olduğunu şaniyorum.

Bunları kamuoyunun bilmesi gere 
kir.

Bu ülkede KCK davasından yargıla 
nan, terör örgütüne destek vermekten 
tutuklanan belediye başkanlar/, aylarca 
cezaevinde kaldıktan sonra serbest 
bırakılınca, görevlerine iade eden Ba 
kanlık, Gemlik Belediye Başkanın/ ne 
den görevine iade etmediğini açıkla
malıdır.

Sayfa 4

İrnm-ls SİMıılıı temi
Liman İş Sendikası 
Gemlik Şubesi, 
sendikanın genel 
merkezine polisin 
kapıları kırarak 
düzenlediği baskını 
kınadığı açıklandı. 
Liman İş Sendikası 
Gemlik Şube 
Başkanı Ertaç 
Öktem, yaptığı yazılı 
açıklamada, 25 Mart 
2013 Pazartesi günü 
saat 05.30’da Liman 
iş Genel Merkezi ve 
Genel İş Sendika 
sına polisin yaptığı 
baskın üzerine 
“Nasıl ki AKP binası 
ve Adalet 
Bakanlığı’na yapılan 
terör eylemini şid
detle kınıyorsak, 
Genel Merkezimizde 
düzenlenen ve 
operasyondan 
ziyade gövde gös
terisine yönelik şova 
benzeyen bu 
baskını da şiddetle 
kınıyoruz.” denildi. 
Sendikanın maddi 
varlıklarının 
üyelerinin aidatlarıy
la kazanıldığı belir?; 
tilen açıklamada, 
“Bunlara zarar ver
mek Liman İş 
üyelerinin alın terine 
göz nuruna saygı

sizliktir. Geçmişte 
seçimle gelmiş ve 
genel başkanlık yap
mış birisinin işlemiş 
olduğu suçun külfeti 
tüm Liman iş cami
asına ve onun genel 
merkezine yüklene
mez.
Sendikamızdaki 
görevinden 14 yıl 
önce aynlan ve 
ondan sonra da bir 
daha sendikamıza 
ayak bile basmayan 
bu şahıs, 
sendikanın eVrak 
depolarında bile 
aranmış. Sendikaya 
ait bütün yöneti
cilere ait kayıtlar 
Emniyet’te mev
cutken adı geçen 
yahs/n 14 yıldır 
sendikamız ile

hiçbir ilişkisinin 
bulunmadığı, herkes 
kadar emniyet 
tarafından da 
bilinirken, bu 
baskının ardında 
arama amacının 
dışında bir başka 
amaç olduğu açıktır. 
Sendikamıza yönelik 
karalama, baskı ve 
sindirene poli
tikalarının bir sonu
cu olarak bilinçli bir 
şekilde kamubyu 
nezdinde zor duru
ma düşürürmüş, . 
imajı zedelenmiştir. 
Maddi hasardan 
daha fazla 
sendikamızın 
kurumsal kimliğine 
zarar verilmiştir.
Yapılan bu baskınla 
sendikalar hücre

evleriyle bir tutul
muş, terör örgütü 
muamelesi yapıl- ' 
masında sakınca 
görülmemiştir. 
Güçlerini 
anayasadan ve 
yasalardan alan 
Sendikaların tüm . 
kayıtlan faaliyetleri 
devletin ve 
kamuoyunun gözleri 
önündedir." denildi.

«Açıklamada, 
baskının Liman iş’e, 
üyelerine yapılan bir 
hakaret olduğu 
belirtilerek, “Liman 
iş Sendikası 
üyelerinin onurudur, 
gururudur. Kimse 
Liman İş üyelerinin 
onurunu böylesine- 
sudan bahaneler ile 
kıramaz, gururunu 
ayaklar altiria alıp 
çiğneyemez. Kimse 
Liman İş Sendikası 
üyelerini kamuoyu 
karşısında küçük 
düşüremez. Kimse 
bir hücre evi basar 
gibi sendika genel 
merkezimizi 
basarak, ‘Ben yap
tım oldu, yasalara 
da uydu’ diyemez" 
denildi.

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Değerli Büyüğümüz Kemal Akıt’jn 
biricik eşi

Miirvet AKIT’ın
vefatı nedeniyle üzüntülüyüz.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli 
Akıt ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Serap & Kadri GÜLER
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ftMlrtınııiııaırt Mfflıılnlttıtt
Saadet Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, il Müfettişi 
Recep Aygün ve 
beraberindeki 

rheyet Trabzohlu'lar 
^Derneğini ziyaret ; 
etti.
Saadet heyetini, 
Dernek Başkam .2 
Kemal Karslı tanış
ma konuşmaşın^ 
dan sonra, dernek 
üyeleri ile sohbete 
başlayan İlçe 
Başkanı Özmen ve 
Aygün dernek 
üyelerine öncelikli . 
olarak misafirper
veri i klerfdol ayı sı - i 
ile çok teşekkür K 
ettiler.
Gündeme ilişkin ve 
Milli Görüşün 
ekonomi ve Dış 
siyasete ilişkin 
projelerini aktaran 
Özmen, “Milletimiz 
ekonomik anlamda 
borç batağına '

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

saplanmış başına 
kaldıramamaktadır. 
Milleti bu hale 
getirenler çıkmışlar 
"biz gidersek 
ıştikrar bozulur 
diye bîrşey tuttur
muşlar" evet siz ve 
sizin gibi batı taki

pçisi partiler gider 
Milli Görüş iktidara 
gelirse istikrar 
bozulur ama bu 

i ^illetimizin aley
hine değil lehine 
dir. Bu iktidar 

döneminde rantiye 
yani paradan para 
kazananlar gelir
lerini katlarken 
geniş halk kitleleri 
borç batağındadır” 
dedi.
Çözüm reel ekono
mi ve sanayi ham
lesidir diyen 
Özmen, “Bunu 
yapmış olan ve 
yapabilecek tek 
siyasi partide 
Saadet Partisidir” 
dedi

Cumhuriyet 
Ortaokulu Gezi 
İnceleme Turizm ve 
Çevre Kulübü, 
Orman Haftası’m 
kutladı.
Okul bahçesinde 
yapılan kutla- 
malard, günün 
anlam ve önemini 
belirten konuş
malar yapıldı, ' 
Orman ile ilgili 
güzel sözler ve 
şiirler okundu.
Anasınıfı Renkler

Grubu’nun etkinlik
leri ise beğeni ile 
izlendi.
Törene, Kulüp 
Öğretmeni Eşref*1'

Turan, Günnur 
Durgut.iEroli Akbaş 
ve Tuğba Toplu, 
veliler ve öğrenci 

* ler katıldılar. ’

DUGUN SALONU

İ> JUMİI

<5

İnternetten Cnnh 
Sahne - Işıhgösferisi 
Servis ve ekipınanlar

Sürpriz göster Her

SiLj---

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.
J İMİM

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikamMasası



28 Mart 2013 Perşembe GemlikKErfezl Sayfa 6

Tl* Şiir Köşesi 
ı Tarık TANIŞ

Ay doğumuydu

" Bir yılan öldürse
Bir gam

Tükenir mi korkuları toprağın..."
Ay doğumuydu
Güneşi tutturan
Yüreği bölen güne lanet

Kızıl bakıştı
Mor maskenin ardında
Secdeyi unutturan göze müebbet

Şimdi şeytan danslarında 
Asasız melek
Duayı mühürleyen dudağa hasret

Bir yılan öldürse
Bir gam
Tükenir mi nefreti toprağın

Enkazında
Avuçlar, nedamet ağlar 
Kör kuyuda Yusuf‘a merhamet..

Okullarda 
formaya 
geri dönüş
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, Sivas'ta 
devlet okulunda 
velilerin serbest 
kıyafet uygula
masına karşın for
maya devam kararı 
almasını örnek 
gösterdi. "Başka 
okullar da bu 
yönde karar ala
bilir. Mevcut yönet
melikte bu konuda 
bir yasak yok" 
dedi.
Bakan Avcı Mec 
lis'te, gelecek yıl
dan itibaren uygu
lanması beklenen 
serbest kıyafete 
ilişkin soruları ya 
nıtladı. Avcı tıpkı 
özel okullarda ol 
duğu gibi devlet 
okullarında da ser 
best kıyafet kara 
rını velilerin vere
bileceğini söyledi. 
Nabi Avcı bunun 
önünde herhangi 
bir mev zuat engeli 
bulunmadığını dile 
getirdi.

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

SATILIK DÜKKAN
HAMİDİYE MAHALLESİ GAZHANE 

CADDESİNDE 38 M2 LİK ODA SAYISI 
2 OLAN DÜKKAN SATILIKTIR 

0 535 506 81 10

KİRALIK KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

Bfflüi TEL: 05325835378

INF'-___

Atatürk Kordonu Çelebi Apt. Altı GEMLİK Tel: 0 224 51442 49

GÜNLÜK 
TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 
KALAMAR ' KARİDES * 

GÜVEÇ * LAKERDA , 
MEVSİM SALATASI

SİPARİŞ KABUL EDİLİR

ÜF lfADK7 M Al /İZ’/A /F Yeni düzenlememizle ■ NKtUü/IUI[ylLII\ Atatürk Kordonu nda 
J ÇARLİ NİN YGRİ hizmetinizdeyiz.
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BASSAĞUĞI j
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Akıt’ın değerli eşive 
Levent, Bülent, Hale ve İbrahim Akıt’ın biricik anneleri

MürvetAKIT’ın
vefatı nedeniyle üzüntümüz derindir. , 

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli Akıt ailesi ve yakınlayjp.ğ;^ 
başsağlığı ve sabırlar diler, açılarını paylaşırız

GÖKHAN GÜZEL NAKLİYAT A.Ş. ADINA 
GÖKHAN GÜZEL

D(R KK’jkM YemeĞN ZİYNCTC DÖNÜSTÜRMCK (ÇİN

w Balık - Tavuk ve Köfte Evi
ÖNCE BALIK ÇEŞİTLERİ ARA SICAKLAR
SAĞLIK! HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 6.oo₺ KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.oo

Kaygana, Karadeniz Usulü) KALAMAR TAVA 
7.oo ₺ MİDYE DOLMAF İSTAVRİT (Tava, Izgara) 

“ CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.OO ₺ MİDYE TAVA 
SALATALAR

10.oo ₺
1.oo ₺
5.oo ₺

CİNEKOP; TEKİR
IZGARA KÖFTE

PİRZOLA, ŞİŞ

12.50 ₺
8.oo ₺
6.oo ₺

Yeşil Salata, Çoban Salata 
TATLILAR

3.oo jJ

Hâmidlye MahWrnsal 5ok'W

Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo ₺'
İÇECEKLER /
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 
Ayran, Soda, Şalgam

2.oo ₺
1.50 ₺
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Voleybolda Gelenek Bozulmadı
Gemlik Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Voleybol Takımı Bursa 
da Üç Yıldır Çeyrek Finalde

Bursa'da yapılan 
liseler arası gençler 
voleybol müsa 
bakalarında 
mücadele eden 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
voleybol takımı üst 
üste üçüncü yıl yarı 
finale kalarak 
istikrarlı ve başarılı 
duruşunu devam 
ettirdi.
Gemlik'te birincilik
le tamamladığı 
müsabakalara, 
Bursa'da devam 
etti.
25.03.2013 tarihinde 
Çekirge Spor Salo 
nunda karşılaştığı 
Gürsü Zühal 
Dörtçelik Endüstri 
Meslek Lisesi'ni 25- 
16 ve 25-12 skorla 
2-0 yendi.
İkinci maçında

Bursa voleybolu
nun güçlü takım
larından Yenişehir 
Ertuğrulgazi 
Anadolu Lisesiyle 
karşılaştı. 
Son derece çe 
kişmeli geçen 
maçın birinci setini 
25-22 sonuçla 
kazanan Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ikinci 
seti 25-23 kaybetti. 
İnanılmaz bir 
mücadeleye sahne 
olan son seti 15-13 
kazanan Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi dörtlü 
finale kalma 
başarısını gösterdi. 
Final müsabakala 
rında Gemlik'i tem
sil edecek olan 
takım geçen yıl 
Bursa il İkincisi,

2011 tarihinde de il 
dördüncüsü olmuş
tu. Boy ortalaması 
1,65 olan takım fizik 
olarak kendi
lerinden çok güçlü 
olan Bursa takım
larına karşı kazanı 
lan bu başarıların 

çalışmanın, azmin 
ve inancın sonucu 
olduğunu söyledi 
ler.
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen 
"Kazanılan şampi 
yontuklarda, sportif 
faaliyetlerdeki

başarılarımızın 
arkasında azmin, 
inâncın ve Beden 
Eğitimi öğretmeni
miz Bekir 
Gülırmak'ın ve 
takımının özverili 
çalışmaları vardın 
Sevgili öğretmenim

Bekir Gülırmak'ı ve 
voleybol takımızı 
kutluyor 
başarılarının 
devamını diliyorum. 
Finalde ilçemizi en 
iyi şekilde temsil 
edeceklerine 
inanıyorum." dedi

II misairtalannia linalt afllamı yazılınlılar

Okul Sporları Yıldız 
Erkekler Futsal 2. 
Küme İl Birinciliği 
müsabakalarında 
Finalin adı, GEMLİK 
oldu.
Gemlik'in 2 Okul 
Takımı Şükrü Şenol 
Ortaokulu ve Çınar 
İlk ve Orta Okulu 
Bursa'daki tüm 
rakiplerini yenerek 
finale adlarını

yazdırdılar.
27.03.2013 Çarşam
ba günü saat 13:00 
de, Hüseyin Özdilek 
Spor Salonunda 
oynanan müsabaka 
nefes kesti.
Çınar İlk ve Orta 
Okulu’nun 4-2 
üstünlüğü ile biten 
maçta, Salon futbol
unda Bursa İl 
Birincisi ve İkincisi

Gemlik okulları oldu. 
Çınar ilk ve Orta 
okulu 1. olurken, 
Şükrü Şenol 
Ortaokulu 2. oldu. 
Müsabakalarda ve 
Ödül töreninde 
Gemlik İlçe Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
TUNÇ, Çınar İlk ve 
Orta Okulu Müdürü 
Mesut RAHMİ ve

Şükrü Şenol 
Ortaokulu Müdürü 
Mehmet YAVUZ 
ilçemizi temsil 
ettiler. Çınar İlk ve 
Orta Okulu Beden 
Eğitim öğretmeni 
Adem ÇOLAK, Şük 
rü Şenol Ortaokulu 
Beden Eğitimi öğret
menleri Deniz 
KORKMAZ, Ayhan 
BOĞUŞ ve Erkan

HOZANLI' ya ilçem
izi en iyi şekilde 
temsil ettiklerinden 
dolayı Ahmet Adil 
TUNÇ tarafından 
teşekkür edildi. Öte 
yandan Gemlik'te 
Sportif başarı patla
ması devam ediyor. 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Erkekler 
Voleybolda Bursa İl 
Birinciliğinde

Yarıfinale kalırken, 
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi Çey 
rek Finale adını yaz 
dırdı. Gemlik Lisesi 
ve Gemlik ATL ve 
EML ise Bursa'da 
Çeyrek Final için 
yarın saha çıkıyorlar. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı Okul spor 
şenlikleri de tüm hı 
zıyla devam ediyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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»t CfcMM mildt! Milim '3 etçili' nııı
Sağlık Bakanlığı 
Atama ve Yer 
Değiştirme 
Yönetmeliği 
değiştirildi. Buna 
göre, yönetmeliğin 
21. maddesindeki 
eş durumu tayininin 
yapılamayacağına 
dair kısıtlama 
metinden çıkarıldı. 
Sağlık Bakanlığı ve 
Bağlı Kuruluşları 
Atama ve Yer 
Değiştirme 
Yönetmeliği 
değiştirilerek 26 
Mart 2013 tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayınlandı.
Yönetmelik değişik
liğinin gerekliliğini 
hem KİK toplan
tılarında gerekse 
sağlık bakanı ve 
bakanlık bürokrat
larıyla yaptıkları 
görüşmelerde dile 
getirdiklerini 
belirten Sağlık-Sen 
Genel Başkanı 
Metin Memiş, yönet
meliğin önceki 
halinin eş durumu 
atamaları gibi 
birçok mağduriyete 
neden olduğunu 
belirterek, yönet
melikte Bakanlığa 
ilettikleri maddeler 
doğrultusunda pek 
çok değişikliğin 
yapıldığını ifade etti. 
Genel Başkan Metin 
Memiş, yönetmelik
te yer almayan mad
deler doğrultusunda 
da çalışmalar 
yapılacağını söyle
di.
Sağlık Bakanlığı ve 
Bağlı Kuruluşları 
Atama ve Yer 
Değiştirme 
Yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikler 
şöyle;

- Aile hekimliği ile 
askerlik yüküm
lülüğü dışında aylık
sız veya ücretsiz 
izinli olarak geçir
ilen sürelerde 
hizmet puanı ver
ilmemektedir. 
Oysaki aile hekim
liği gibi sözleşmeli 
çalışma gerektiren 
kamu hastane birlik
lerinde geçirilen 
sürelerde ve 4688 
sayılı Kanundan 
kaynaklı aylıksız 
izin hakkının kul
lanımında da hizmet 
puanının aile hekim
liği ve askerlikte 
olduğu gibi hesa
planması gerekmek
te idi. Bununla ilgili 
taleplerimiz doğrul
tusunda 
Yönetmeliğin 10. 
maddesi ile "birlik
lerde sözleşmeli 
geçirilen süreler" de 
istisnalar arasına 
alınmıştır. Böylece; 
birliklerde 
sözleşmeli geçirilen 
sürelerde hizmet 
puanı verilecektir. 
Bu kapsama 4688 
sayılı Kanun uyarın
ca aylıksız izinde 
geçirilen sürelerin 
de dahil edilmesi 
için girişimlerimiz 
sürecektir.
- Zorunlu yer 

değiştirmeye tabi 
personelin Bakanlık 

emrinde çalışan 
eşlerine, eşinin 
başka bir ile 
görevlendirilmesi 
halinde geçici görev 
hakkı verilmesini 
talep ettik.
Yönetmeliğin 11. 
maddesinde, zorun
lu yer değiştirmeye 
tabi personel olup 
kadrosunun bulun
duğu ilden başka 
birll'e 
görevlendirilenlerin 
eşlerine, talepleri 
halinde 
görevlendirme süre
si ile sınırlı olmak 
kaydıyla eşlerinin 
bulunduğu yere 
hizmet bölgesi ve 
hizmet grubuna 
bakılmaksızın 
geçici olarak 
görevlendirilebilmel 
eri hususunda 
düzenleme yapıldı. 
Ayrıca aynı mad 
deye Kamu Hastane 
Birlikleri 
bünyesinde 
sözleşme imzalayan 
personelin eşlerinin 
de, talepleri halinde 
sözleşme süresi ile 
sınırlı olmak kaydıy- 
ia eşlerinin bulun
duğu yere hizmet 
bölgesi ve hizmet 
grubuna bakılmak
sızın geçici olarak 
görevlendirilebilmel 
eri ile ilgili hüküm 
de eklendi.

Hükümet, kadınlara 
çocuk sayısına göre 
erken emeklilik sis
temini yeniden 
düzenliyor. Erken 
emeklilikte 2 çocuk 
yerine 3 çocuk 
üzerinde duruluyor. 
Doğum izni de 24 
haftaya çıkıyor. 
Çalışan annelere 
tanınan, çocuk 
sayısına göre erken 
emeklilik imkanı 
genişletilecek. 
Çalışan kadınların 
çocuk sayısına 
göre erken emekli 
liği konusunda 
yapılan çalışma 
hakkında konuşan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, "Şu 
anda 2 çocuk, 3 
çocuğa çıkabilir 
ama bu kişisel bir 
görüş. Heyetin 
yapacağı değer
lendirmede bu 
konular ele alınacak 
netice sayın 
Başbakanımıza arz 
edilecek" dedi. 
Ankara'da katıldığı 
bir toplantıda 
gazetecilerin soru

Memura 3 yılda hir tayin!
Bakanlığın uzun 
süredir üzerinde 
çalıştığı 657 sayılı 
kanun son şeklini 
aldı
Bugün Gazetesi'nin 
haberine göre; şu 
an asker ve polis 
için uygulanan rota
syon (belirli sürede 
görev yeri değişik
liği) bütün 
memurlara yaygın
laştırılıyor. Buna 
göre 2 milyon 100

larını yanıtlayan 
Çelik, "Kadın istih
damını etkilemeye
cek sosyal güvenlik 
dengelerini bozma 
yacak, sağlıklı genç 
nesillerin korunması 
adına bakanlıklar 
arasında bir çalış
mamız var. En 
önemlisi kadın 
istihdamını olumsuz 
etkilememesi 
gerekiyor ala
cağımız tüm karar
ların" diye konuştu. 
Mevcut sistemde, en 
az 2 çocuğu olan 
kadınlara dört yıl 
erken emeklilik 
imkanı veriliyor.

bin memur her üç 
yılda bir şehir 
değiştirecek. 
Böylece Doğu ve 
Güneydoğu gibi 
personel konusun
da yetersizliğin 
yaşandığı bölgelerin 
açığı karşılanmış 
olacak. Buralardaki 
açık daha önce 
sözleşmeli perso 
nelle karşılanmaya 
çalışılıyordu. Fakat 
sözleşmeli person

DOĞUM İZNİ 24 
HAFTAYA ÇIKIYOR 
Hazırlıkları süren 
düzenleme, çalışan 
kadınlara başka 
haklar da getiriyor. 
Kadınların doğum 
izni 16 haftadan 24 
haftaya çıkarılacak. 
İŞE DÖNME 
ZORUNLULUĞU 
Doğum iznine 
ayrılan kadının işe 
geri alınması zorun
lu olacak. Yarı 
zamanlı çalışma, 
kadınlar için özel 
uygulamalarla 
geliştirilecek; maaşa 
eklenen çocuk 
yardımları arttırıla
cak.

elin kadroya geçme
siyle sorun yeniden 
nüksetti.
Paketteki bir diğer 
dikkat çeken 
değişiklik üst düzey 
atamalarla ilgili. Şu 
an kamu kuram
larında daire 
başkanı ve üstü 
görevlere atan
abilmek için en az 8, 
10 ve 12 yıl görev 
yapmış olma şartı 
aranıyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat «5
Jandarma İmdat 158
Jandarma K. 613 10 55
Polis Karakolu 51310 70
Ger. Kom. 513 1200

KATMAKAMÜK----------
Kaymakamlık 613 10 51
C^avcılı&ı 510 10 63
C-SavcıYrd. 613 29 64
Emniyet Müd. 01® 1° 28

_________ OLASIM_________
Aegeeu* Seyehel 814 83 82
METRO 613 12 12
Aytan Turtam 613 20 Tt
Süur Turtan 612 10 72
Kant»roMu-E>ada, 514 46 49
Aratur 614 47 71
Kamil Koç 6V2 01 83

HASTANELER
Devle! Haetaneel 517 M 00
Sahil Dev. Heet 613 23 29
Mar.SaS.Oca0» *13 10 M
Tomofcay Tomografi S13 es 29
Konur Tıp 614 *0 M

TAKSİLER
Körfez Tekel 613 16 21
Çınar Takal 813 24 67
Güven Takal 613 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Takal 817 33 94

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İpletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm. Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Bay. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfua Md. 513 37 42
özal 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 Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

________ BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BU8Kİ 514 57 90
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yaaı l«l. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yanlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 613 23 94

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 656 60 31

VAPUR-FERİBOT

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 5400
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaç 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 Ukltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 811 30 33
Tuncay Otogaz
Bavza Petrol • 13 01 03

Gemlik Körfez
MM|^KQEOODn3iQ3HSZEOESM3DMMI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4533 

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

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 
istiklal 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)

ffllİKSİHİli
«■ 

ÇANAKKALE 
YOLUN SONU: 

11:30-14.-00-16:15- 
18:30-20:30 

KELEBEĞİN RÜYASI 
11:30-14:00-16:45- 

20:00 
HÜKÜMET KADIN: 

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

UM»2I



BAŞSAfillfel
Değerli dünürümüz 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkam 
Kemal Akıt’ın eşi, 

Hale, İbrahim, Levent, Bülent Akifın
Biricik Anneleri, 

Dünürümüz

Miirvet AKIT’ın
ölümü nedeniyle derin üzüntü içindeyiz* 

Merhumeye Allah ’tan rahmet, 
kederli Akıt ailesine sabırlar ve 

başsağlığı diler, acılarını paylaşırız

AYDINLAR A.Ş.
ŞİRKETLER GRURU ADINA 

AİLESİ
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Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURS
Tel 0 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - O 532 265 67 58
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ftile bOMU intihar 
teşebbüsü!
Bursa'da bir hafta içinde 4 
kez intihara kalkıştığı iddia 
edilen şahıs, bu kez 2 
akrabasıyla birlikte emniyet 
müdürlüğünün yanındaki boş 
bir inşaata çıktı. Haberi 3’de

CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli İç İşleri Bakanına soru önergesi verdi

Kalen "Giilert ntıleıı tarMı muamele 
raoaMiy diııe Bataıa senli

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletve 
kili Sena Kaleli, AKP ve MHPTı belediye 
meclis üyelerince hakkında soruşturma 
açılan ve tutuksuz yargılanmak üzere ser 
best bırakılan Gemlik Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler ve başkanvekili olan 
Refik Yılmaz'la ilgili sürecin hangi aşa
mada olduğunu öğrenmek için TBMM'ye 
soru önergesi sundu. Haberi sayfa 2’de

Yeni ilçe yönetim Kurulu Selahattin 
Ekinci Başkanlığında kuruldu

OF yönetimi
yeniden oluştu
Bir süre önce istifa 
larla dağılan Gem 
lik Demokrat Parti 
İlçe Yönetimi, yeni 
den oluşturuldu.
DP Yıldırım İlçe Yö 
netim Kurulu eski 
üyelerinden Sela 
hattin Ekinci’nin 
başkanlığında yeni 
den oluştu. 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hafriyat dökümü sorunu
Gemlik son birkaç yıldır İnşaat sektöründe 

büyük canlılık yaşıyor.
Bu nedenle müteahhitlerin sayısı gün 

begün artıyor.
Sıvacılar, fayansçılar, alçıcılar, elektrik 

tesisatçılan aklınıza kim geliyorsa İnşaat 
müteahhitliği yapıyor.

Teşebbüsün (girişimcilik) serbest olduğu 
ülkemizde, İsteyen İstediği İşi yapabiliyor.

"İş bilenin, kılıç kuşanının" demiş ataları 
mız.

Bugün Gemlik’te kaç İnşaat devam ediyor 
bilmiyorum.

Ama, sayısının azınsanmayacak kadar çok 
olduğunu sanıyorum. Devamı sayfa 4’de

Ul)HllllinillllHIIİ

Gemlik Belediye 
sl'nln organize 
ettiği İlçe MIHI 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nün desteklediği 
ve bu yıl İkincisi 
düzenlenen "Okul 
Sporları Satranç

Şenliği" büyük İlgi 
gördü.
Şenliklerin diğer 
spor- branşlarında 
Ve oyun etkinlik
leriyle Mayıs ayı 
ortalarına kadar 
süreceği ve ana

okul, İlkokul, 
Ortaokul ve Lise 
kategorilerinde 
yapılan şenliklerin 
bundan sonraki yıl
larda da devam ede
ceği bildirildi.
Haberi sayfa 7’de

iHtai
Mu
MIH

Meteoroloji yeni 
günde beklenen 
hava sıcaklık 
tahminlerini 
yaptı Ve hafta 
sonu nihayet 
bahar geliyor 
Dün itibari İle 
başlayan ve etki 
sini sürdüren 
yağışlar hafta 
sonu yerini sıcak 
havaya bıraka
cak. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli İç İşleri Bakanına soru önergesi verdi

Kaleli, "Güler e neden farklı muamele 
yapılıyor?” diye Bakana sordu

Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Bursa 
Milletvekili Sena 
Kaleli, AKP ve 
MHP'li belediye 
meclis üyelerince 
hakkında soruştur
ma açılan ve tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakılan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve başkanvekili olan 
Refik Yılmaz'la ilgili 
sürecin hangi aşa
mada olduğunu 
öğrenmek için 
TBMM'ye soru öner
gesi sundu.
Kaleli TBMM'ye sun
duğu soru önergesin 
de şu ifadelere yer 
verdi: 
KALELİ’DEN 
TBMM 
BAŞKANLIĞINA 
SORU ÖNERGESİ 
Aşağıda yazılı soru
larımın Anayasa'nın 
98 ve TBMM 
Içtüzüğü'nün 96.

Maddesi gereğince 
İçişleri Bakanı Sayın 
Muammer Güler 
tarafından yazılı ola 
rak yanıtlanması 
konusunda gereğini 
arz ederim. 
Saygılarımla. 
Sena Kaleli Bursa 
Milletvekili 
AKP ve MHP'li 
belediye meclis 
üyelerince, bazı 
yapım, alım ve tami
rat kalemlerindeki 
harcamalar nede 
niyle ortaya atılan 
iddialar sonucu

hakkında soruştur
ma açılan ve tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakılan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in görevden 
alınmasının üzerin 
den 2 yıl geçmiştir. 
2010 yılında 
başlatılan bu süreç 
sonucunda usulsüz 
bir başkan vekilliği 
seçimi yapılmış, 
siyasi şike de 
yapılarak Refik 
Yılmaz Başkanvekili 

olarak Gemlik Beledi 
ye Başkanlığı 
koltuğuna oturtu- 
muştur.
Yapılan itiraz sonu
cunda mahkeme, 
Refik Yılmaz'ın seçi
mini uygun bulma 
mış fakat, Mahalli 
İdareler Genel 
Müdürlüğü'nce 
görevine devam 
etmesinde bir sakın
ca olmadığı yazısı 
yazılmıştır.
İtirazlar sonucu ka 
rar uygulandığında 
seçim tekrar edilmiş, 
yine siyasi şike ile 
Refik Yılmaz Başkan 
vekili seçilmiştir. 
Bu bağlamda;
1- Ülkemizde son 10 
yılda kaç belediye 
başkanı savcılık 
talebiyle görevinden 
alınmıştır?
2- Bursa'nın Gürsu 
ve Karacabey 
başkanlarıyla ilgili 
iddialardan dolayı 
mensup oldukları 

parti tarafından parti 
içi disiplin yaptırım
ları uygulanmasına 
ve Bodrum Belediye 
Başkanı tutuklandığı 
halde görevine iade 
edilmesine karşın, 
benzer uygulamalar
dan dolayı hakkında 
suç vasfının değiş 
me ihtimali olmadığı 
gerekçesiyle tutukla
ma kararı olmayan 
seçilmiş başkan 
Fatih Mehmet 
Güler'e neden farklı 
muamele yapılmak
tadır.
3- Belediye yöneti
cilerinin ya da 
çalışanlarının yaptık
larından dolayı 
Belediye 
Başkanlarına yükle
nilen sorumluluk ve 
uygulanan yaptırım
lar, il ve ilçe beledi 
yesi olup olmadık
larına mı göre belir
lenmektedir?
Bu uygulama hak ve 
adalet ilkesiyle bağ

daşmakta mıdır? 
4- AKP ve MHP'li 
meclis üyelerince 
gerçekleştirilen bir 
iç darbeyle görev 
den alınan Fatih 
Mehmet Güler ve 
şaibeli bir seçimle 
başkanvekili olan 
Refik Yılmaz'la ilgili 
süreç hangi aşama 
dadır?
5- Mahkeme karan 
uygulanmayan, 
şaibe kuşkusundan 
dolayı seçim geçer
sizken görevine iade 
dilekçesi yazılan bir 
vekilin görevde 
kalmasına Mahalli 
İdareler Genel Mü 
dürlüğü'nce neden 
göz yumulmaktadır? 
6- Anayasa'nın eşit
lik ilkesine aykırı 
olan ve halkın 
iradesini hiçe sayan 
bu hukuksuzluğun, 
Bakanlığınız uygula
malarıyla onaylan
masına yaklaşımınız 
nedir?”

Zihinsel Engelli çocuklara yeni iş imkanı yaratan proje uygulamaya başlandı Sağlıklı,Besleyici, 
Doğal Ekmeğimizi 

Sizinle paylaşıyoruz...
Zihinsel Engelli Çocukları 

Koruma Derneği

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği, 
zihinsel engelli 
çocuklara iş imkanı 
yaratan, aileleri ve 
kendileri için maddi 
katkı sağlayan pro
jelerinden birisini 
daha yaşama geçir
di.
Zihinsel engelli 
çocuklar ve 
ailelerinin de hazır 
bulunduğu 
Gemlik'teki tanıtım 
toplantısında çeşitli 
sivil toplum kuru
luşları temsilcileri 
ve basın mensup 
larına projenin 
tanıtımını yapan 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri

Ağırlıklı olarak 
İŞKUR,

Kaymakamlık ve 
Yerel Yönetim 
destekleriyle 
geliştirdiğimiz 
toplam 10 adet pro
jede zihinsel engelli 
çocuklarımıza 
çeşitli iş kolların
da, düzeyleri oranın
da eğitim verdik ve 
çocuklarımız proje 
süreçlerinde, kendi
leri ve ailelerinin 
ihtiyaçlarını 
giderecek maddi 
kazançlar elde 
ettiler" dedi. 
"Toplumda, iş 
hayatında kandile 
rine ilgi ve çalışma 
alanı bulamayan 
zihinsel engelli 
çocuklar, bu proje 
ler sırasında hem 
görev verilen 
İşlerde dikkatle ve 

zevkle çalıştılar 
hem de para kazan 
dılar. Bu projelerim
iz zihinsel engelli 
çocukların aileleri 
tarafından da takdir 
ve minnetle anıl
maktadır" diyen 
Tamer Sivri, Ekmek 
Projesinin özellik
lerini anlattı.
Sağlıklı ve doğal 
ekmeğin özel 
amaçlı köy ekmeği 
unundan,yaş maya 
kullanılarak, odunlu 
ekmek fırınında 
pişirildiğini ve bu 
ekmeğin Gemlik ve 
Bursa'da satışa arz 
edileceğini belirten 
Sivri, bu projenin 
yürütülmesine katkı 
veren EKODER'e de 
teşekkür etti.
Ekoder Başkanı

Arca Atay 
"Bu projenin hayat 
geçirilmesinde, 
halkımıza sağlıklı, 
katkısız ve koruyu
cu madde içer
meyen doğal bir 
köy ekmeği sun
manın yanısıra, 
zihinsel engelli 
çocukların yaşam 
ve eğitimlerine 
imkanları oranında 
katkı veren Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneğine 
yardımcı olmaktan 
da büyük gurur 
duyuyoruz" dedi. 
Açıklamaların ardın
dan, katılımcılara ve 
misafirlere ikram 
edilen ekmekler, 
Gemlik zeytini 
eşliğinde beğeniyle 
tüketildi.

Saf Buğdaydan özel Amaçlı Köy Ekmeği Onu re Ekşi Maya ile 
KARACAALİ ODUNLU EKMEK FIRINI' ada Üretilmiştir. 
Hiçbir katkı ve koruyucu madde içermez.

Sipariş İçin: 0530 543 53 64

Zihinsel Engelli 
Çocuklara daha 
fazla hizmet vere
bilmek amacıyla 
"Emeğimizi ve 
Ekmeğimizi Sizinle 
Paylaşıyoruz" diyen 
proje yürütücüleri, 
ekmek dağıtımının, 
haftanın belli gün

leri çeşitli kurum, 
kuruluş ve kişilerin 
toplu talepleri 
karşısında dernek 
tarafından 
sağlanacak bir araç 
ile ambalajlı bir 
şekilde gerçek
leştirileceğini 
bildirdiler.
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fiile boyu intihar teşebbüsü!
Bursa'da bir hafta 
içinde 4 kez inti
hara kalkıştığı iddia 
edilen şahıs, bu 
kez 2 akrabasıyla 
birlikte emniyet 
müdürlüğünün 
yanındaki boş bir 
inşaata çıktı 
Hurda topladıkları 
aracın trafikten 
men edilmesine 
tepki gösteren 3 
kişi, "Ekmek tekne
mizi elimizden 
aldınız" diyerek 
kendilerini ikna 
etmeye çalışan 
polise tepki göster
di. ikna edildikten 
sonra binadan inen 
zanlılar, birkaç saat 
sonra başka bir 
binaya çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, kredi çektiği 
bankaya bin 500 
liralık borcunu 
ödeyemediği için 
bir hafta içerisinde 
4 kez intihara 
kalkışan 30 yaşın
daki Bulut Heyden,

Kalp krüi neçiren tifiçiııln acı sonu
İnegöl’den aldığı 
buğday tohumlarını 
traktörünün üzerine 
koyup Kocakonak 
köyüne götüren 56 
yaşındaki Hilmi 
U’nun kullandığı 43 
UK 489 plakalı trak
tör yoldan çıktı, 
iddiaya göre 
sürücünün direk
siyon başında kalp

Hırsız evde harsılastığı cocuşun hoğazını kesti

bu kez yanına 
amcasının oğlu 
Gökhan Heyden 
(20) ve eniştesi 
Ünal Akın'ı (23) da 
alarak Nilüfer İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
yanındaki Nilüfer 
Belediyesi hizmet 
binası inşaatına 
çıktı. Hurda 
topladıkları kamyo
netin icralık olması 
sebebiyle polis 
tarafından trafikten 
men edildiğini iddia 
eden Bulut Heyden 

krizi geçirmesi 
üzerine yoldan 
çıkan traktör uçu
ruma yuvarlandı. 
Yaklaşık 10 metre 
yuvarlanan traktör, 
ağaca çarparak 
ters durdu.
Yaklaşık bir saat 
sonra Kocakonak’a 
gitmekte olan köy 
servis aracındaki 

ve akrabaları, 
“Ekmek teknemizi 
elimizden aldınız" 
diyerek kendilerini 
ikna etmeye 
çalışan polise taş 
attı.Ekiplerin, 
"Aracı mzı vere
ceğiz, yeter ki inti
har etmeyin" deme
si üzerine aşağıya 
inen şahıslar, 
ifadeleri alınmak 
üzere polis 
merkezine 
götürüldü. Şahıslar, 
bu kez de kendi 

vatandaşlar, ters 
duran traktörü fark 
edince durumu jan
darmaya bildirdi. 
Olay yerine gelen 

jandarma ve 112 
ekipleri, traktör 
sürücüsünün 
öldüğünü tespit 
etti. Traktörün 
kaldırılması için 
vinç çağrıldı.

aralarında, "Araç 
gelmeden aşağıya 
inmemeliydik” di 
yerek kavga etm
eye başladı. 
Cumhuriyet 
savcısının tali
matıyla ifadeleri 
alındıktan sonra 
serbest bırakılan 
Bulut Heyden, 
Gökhan Heyden ve 
Ünal Akın, 2 saat 
sonra bu kez de 
Ata Caddesi 
üzerinde bulunan 
15 katlı bir iş 
hanının çatısına 
çıktı. Şahıslar el ele 
tutuşup, “Bize para 
lazım, ekmek 
teknemizi icradan 
almamız gerekiyor” 
diye bağırmaya 
başladı. Zanlılar, iş 
hanı yöneticilerinin, 
"Biz size gereken 
parayı vereceğiz. 
İnin aşağı" demesi 
üzerine ikna oldu. 
Polisin şahıslarla 
ilgili soruşturması 
sürüyor

Kazayı öğrenerek 
olay yerine gelen 
sürücünün çocuk
ları göz yaşlarına 
boğuldu.
Savcının incele 
meleri sırasında, 
traktör 
sürücüsünün kalp 
krizi geçirerek kaza 
yaptığı şüphesi 
üzerinde duruldu.

teali MmiMİm 
Mne 25 yıl hapis

Bursa'da dört yıl 
önce bankacı 
sevgilisi 26 yaşın
daki Zeynep 
Silku'yu 
öldürdüğü iddi
asıyla tutuklanan 
29 yaşındaki 
Yurdakan Buğra 
Orki'ye verilen 25 
yıl hapis cezası 
Yargıtay tarafın
dan onandı.
Bursa'da 2009 yılı 
Nisan ayında, bir 
bankada çalışan 
Zeynep Silku, 
sevgilisi Yurdakan 
Buğra Orki'in 
kaldığı Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çırpan Mahalle 
si'ndeki evinde, 
boğularak öldürül 
müş halde bulun
du. Silku'yu 
öldürdüğü şüphe
siyle aranan 
sevgilisi Orki, 
gece kentin en 
işlek caddelerin 
den olan Altıpar 
mak Caddesi'nde 
ablasıyla cep tele
fonuyla konuşur 
ken yakalandı. 
Gözaltına alınan 
ve çıkarıldığı 
nöbetçi mahke
mece tutuklanan 
Yurdakan Buğra 
Orki, polis ve 
hakime verdiği 
ifadede, "Zeynep 
ile evlenmeyi 
düşünüyorduk. 
Hatta söz yüzüğü 
müzü dahi tak
mıştık. Anlaşmaz 
lık yüzünden ayrıl
maya karar verdik. 
O gün son kez bir
likte olmak için 
yalnız kaldığım

evime gittik. Gece 
burada kaldık. 
Sabah kalktığında 
Zeynep'ten o gün 
işe gitmemesini 
birlikte olmamızı 
istedim. Kabul 
etmedi. Israr 
edince bağırmaya 
başladı. Komşu 
ların duymaması 
için ağzını kapat
mak istedim ama 
öldü. Korkudan 
cesedi bırakıp 
kaçtım. O benim 
aşkımdı. Kendisini 
öldürmeyi hiç 
düşünmedim" 
dedi.

MAHKEMEDE 
HEP SUSTU 
Bursa 4'üncü Ağır 
Ceza 
Mahkemesi'nde 
2011 yılının Kasım 
ayında yargılan
ması tamamlanan 
ve yapılan yargıla
malarda hiç 
konuşmayan 
Yurdakan Buğra 
Orki mahkeme 
heyeti tarafından 
önce müebbet 
hapis cezasına 
çarptırıldı. Sanığın 
cezası sabıkasız 
oluşu ve duruş
malardaki iyi hali 
nedeniyle 25 yıla 
indirildi.
Kararın sanık 
avukatı tarafından 
temyiz edilmesi 
üzerine Yargıtay 
1'inci Ceza 
Dairesi dosyayı 
inceleyerek yerel 
mahkemenin 
verdiği 25 yıl 
hapis cezasını 
onadı.

Hastaneye kaldın 
lan Yasin Halıcı 
odlı çocuk kurtarı 
lamadı. Kartepe 
ilçesi'nin Köseköy 
Tepecik Mahallesi 
Yüce Sokak'ta mey
dana geldi.Alınan

bilgiye göre olay 
anında dışarda 
olan anne Zaliha 
Yazıcı eve 
geldiğinde İstasyon 
İlkokulu 4. sınıfta 
öğrenim gören 
oğlu Yasin Haiıcı'yı

kanlar içinde bul 
du. Annenin feryat
ları üzerine tüm 
komşular eve akın 
ederken olay he 
men polise bildiril
di. Hastaneye 
kaldırılan Yasin

kurtarılamadı. Ço 
cuğu, eve hırsızlık 
amacıyla giren bir 
kişinin onunla kar 
şılaşınca bıçaklayıp 
boğazını kesmiş 
olabileceği ihtimali 
üzerinde duruyor.

Silah zoruyla tecavüz etti
Bursa'da, evine 
gelen polis memu
runu kendi taban
casıyla göğsünden 
vurarak öldürdüğü 
iddia edilen kadın

sanığın yargılan
masına başlandı. 
Sanık, polis memu
runun kendisine 
silah zoruyla 
tecavüz ederken

burnunun ve 
dişinin kırıldığını 
iddia ederken 
gözyaşlarını tuta
madı. Duruşmaya 
müşteki olarak

katılan maktulün 
eşi İse, sanığın 
kocasını baştan 
çıkardığını İddia 
ederek cezalandırıl' 
masını istedi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Z 3F i 
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Yeni ilçe yönetim Kurulu Selahattin Ekinci Başkanlığında kuruldu

Güne Bakış OF yönetimi yeniden oluştuKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Hafriyat dökümü sorunu
İnşaat sektörünün yoğunluğu ticari 

hayatın canlanmasına neden oluyor.
Ancak, son zamanlarda inşaatçıların 

ve hafriyat işleriyle uğraşanların bir 
sorunu bana yansıdı.

Gemlikli hafriyatçılar, inşaatlardan 
çıkan temel atıklannı veya yıkımlardan 
çıkan molozları dökecek yer bulamı 
yorlarmış.

Bir süre önce yerel basında çıkan 
bir haber vardı.

Uyanığın biri, belediyeye başvura 
rak, Cihattı Köyü sınırlarındaki arazi
sine moloz dökmek ister.

Belediye Başkan vekilinden bu 
konuda resmi izin alır.

Ancak, ilçedeki hafriyat dökülecek 
alan olmadığı için, bu alanı hafriyat 
döküm alanına çevirir.

Habere göre, belediyede bazılarının 
desteği ile kamyon başına 50 lira ile 80 
lira arasında para almaya başlar. İşi 
ticarete döker.

Bununla kalınmaz çevredeki ha 
zineye ait alanları da hafriyat alanına 
çevir.

Şikayetler üzerine izin kaldırılır.
Arazi sahibi hakkında soruşturma 

açılır.
Bir yandan da Savcılığa suç duyu

rusu yapılarak, vatandaşa izin veren 
Başkanvekili hakkında yasal işlem 
başlatılır.

Öğrendiğime göre, hafriyat veya 
moloz dökülecek alanlar, 1/5000 ölçek 
li imar planlarında belirlenmeliymiş.

Buna ait bir de yönetmelik var.
Şimdi böyle bir yer belirlenmediği 

için..
Önce yaşanan hafriyat dökme izni 

verilmesi sonucu, işin Adliyelik olması 
ile bu işle uğraşanlar hafriyatları döke 
cek yere bulamıyorlar.

Hatta gelen işleri geri çeviriyorlar- 
mış.

Komedi değil mi?
Bunca inşaatın yapıldığı, nüfusu 110 

bine çıktığı söylenen Gemlik’te, hafri 
yat dökülecek alanlar belli değil.

Neyimiz belli ki?
Belediye binamızı yıktılar, yenisinin 

nerede yapılacağı belli değil...
Tuvaletleri yıktılar, yenisinin nerede 

yapılacağı belli değil. -Ticaret ve 
Sanayi Odası altına yapılanı saymıyo
rum. Çünkü orası da yıkılacak, harca 
nan paralar boşa gidecek-

Balık satış yerleri yıkılacak, yenisi 
nin nerede yapılacağı belli değil.

Hafriyat olmadan inşaat olmaz.
Bu işin çözüme kavuşması acilen 

bekleniyor, ilgililere duyurulur.

Bir süre önce isti
falarla dağılan Gem 
lik Demokrat Parti 
ilçe Yönetimi, yeni 
den oluşturuldu. 
DP Yıldırım ilçe 
Yönetim Kurulu eski 
üyelerinden 
Selahattin Ekinci’nin 
başkanlığında 
yeniden oluşturulan 
Demokrat Parti ilçe 
Yönetim Kurulu 
kuruluş yemeğini 
imren Izgara’da 
yaptı.
Yemekli toplantıya 
yeni ilçe yöneticileri, 
DP il Başkanı Halil 
öz ve yardımcıları 
ile davetliler katıldı. 
Geç saatlere kadar 
süren yemekli 
toplantıda, partililer 
birbirleriyle hasret 
giderdiler.
Yeni ilçe Başkanı 
Selahattin Ekinci 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik’te kısa 
sürede teşkilatla
narak kuruluş çalış

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından açılan 
Amatör Denizcilik 
Kursu başladı. 
4 metreden 22 
metreye kadar yat, 
sandal, kayık kul
lanımı için geçerli 
olan belge ve 
devamında ehliyet 
almak için Halk 
Eğitimi Merkezi’ne 
başvuranlar arasın
da ilk kurs açıldı. 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden

M ABONE OLDUNUZ MU?
■nnmEm abone olun okuyun okutun

malarına hızla gire
ceklerini, eski yöne
timden sonra kalan 
boşluğu doldura
caklarını söyledi.
Ekinci, şöyle konuş
tu: "Partimizin 
Gemlik’te yeniden 
oluşması hızlı geliş 
ti. Bu gelişmeye 
hayret ettim. Bu, 
Demokrat Parti’nin 
vizyonunu, kök
lerinin sağlam 
olduğunu, OsmanlI 
dan, Kuva-yi Milli 
yeden Menderesler 
den, Özal’dan gelen 
misyonu sürdürü 
yoruz. Kıratı tekrar 

yapılan açıklamada, 
daha sonraki kursa 
katılmak isteyen
lerin başvuruda 
bulunması gereki 
yor.
İki hafta sürecek 
kurstan sonra 
başarılı olan kursi 
yerlere katılım bel
gesi verilecek. 
Daha sonra da 
sınav yapılacak. 
Sınavda başarı 
gösterenler ehliyet 
alacaklar.

Gemlik’te şaha kaldı 
racağız.”
DP il Başkanı Halil 
Öz ise yaptığı 
konuşmada, AKP 
hükümetinin ülke 
için hayırlı işler yap
tığını ancak, Hz. 
Ömer adaletinden 
bahsettiklerini ama 
bunun yakından 
uzaktan ilgisi 
olmadığını, AKP’nin 
veballerinin bulun
duğunu söyledi. 
Daha sonra, soru 
cevap şeklinde 
geçen toplantı 
üyelerinin yeniden 
heyecanlanmasına 
neden oldu.
il yöneticileri DP 
Genel Başkanı 
Gültekin Uysal’ın 14 
Nisan 2013 tarihinde 
Bursa’ya geleceğini 
ve BursalIlarla 
kucaklaşacağını 
belirterek, "O gün 
hep birlikte Genel 
Başkanımızla ola
cağız” dediler.

BehlG Se«im kalhine yenildi

Geçirdiği kalp kri 
zinden sonra 
komaya giren Behiç 
Sevim (59) 
yaşamını yitirdi. 
Uzun süredir 
nakliyecilik sek
töründe çalışan 
Behiç Sevinç, 
geçtiğimiz günlerde 
mide rahatsızlığı 
nedeniyle, Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
yatırıldı.
Burada biopsi yapıl 
masından sonra 
kalp krizi geçiren 
ve kalbi bir süre 
duran Behiç 
Sevim’e yapılan 
masajlarla kalbi 
yeniden çalıştırıldı. 
Gemlik ‘ten Bur 
sa’ya sevk edilen 
Sevim'in kalbinin 
durmasıyla beynine

YENİ YÖNETİM 
KURULU 
Selahattin Ekinci 
Başkanlığında 
yeniden kurulan DP 
Gemlik ilçe Yönetim 
kurulu, şu kişilerden 
oluşuyor:
Güray Tunaboylu 
(Teşkilattan 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı) 
Kazım Gandar 
(Sekreter), Nezih 
Karbay (Muhasip), 
Safiye Çevik (Kadın 
ve Gençlikten 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı), 
Selime Ferman 
(Sosyal İşler, basın 
Propagandadan 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı)
Ali Kaya, Savaş Nilü 
fer, Şennur Kandi 
yar, Reşat Yedikar 
deşler, Ünal Bayrak, 
Ahmet Albayrak, 
Murat Yeni, Halil 
Çelebi, Gülsen 
Canlı, Nurettin Çakır

oksijen gitmemesi 
sonucu komaya 
girdiği ve 15 gün 
yoğun bakımda 
kaldıktan sonra 
hayata veda ettiği 
öğrenildi.
Behiç Sevim’in 
cenazesi dün 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
öğle namazından 
sonra kılınan cena 
ze namazı ardından 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.
Evli ve 2 çocuk 
babası olan Behiç 
Sevim’in cenazesi 
ne Ticaret ve Sana 
yi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Gemlik 
Nakliyeciler Deme 
ği üyeleri, nakliyeci 
camiasında çalışan
lar ve çok sayıda 
seveni katıldı.
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Hayat Boyu öğren
me Genel 
Müdürlüğü'nün, bir 
ilk olarak dört ilde 
yapmayı planladığı 
öğrenme şenlik
lerinden Bursa 
öğrenme Şenli 
ği'nin planlama 
toplantısı yapıldı 
Hayat Boyu Öğren
me Genel Müdür 
lüğü'nün, bir ilk 
olarak dört ilde 
yapmayı planladığı 
öğrenme şenlik
lerinden Bursa 
Öğrenme Şenli 
ği'nin planlama 
toplantısı yapıldı. 
Tanıtımı, Hayat 
Boyu Öğrenme 
Genel Müdürü Doç. 
Dr. Mustafa Kemal 
Biçerli’nin katılımıy
la şubat ayında 
gerçekleştirilen 
şenliğin, planlama 
ve organizasyon 
komitesi toplantısı 
Necati Bey Kız 
Meslek Lisesi'nde 
yapıldı. Toplantıda; 
Vali Yardımcısı 
Eyüp Sabri Kartal, 
İl Milli Eğitim Mü 

dürü Atilla Gülsar, 
Hayat Boyu öğren
me Genel Müdürlü 
ğü Grup Başkanı 
Uğur Ergin, milli 
eğitim, sivil toplum 
ve yerel yönetim 
temsilcileri hazır 
bulundu.
Toplantıda konuşan 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, insanın 
öğrenmeyle 
tekamül ettiğini 
belirterek, bu 
süreçte yaşanacak 
kopuklulukların, 
kaliteli insan 
yetiştirilmesini sek
teye uğratacağını 
söyledi. Eğitimdeki 
en büyük prob
lemin, öğrenmenin 
eğlenceli hale geti 
rilememesi 

olduğunu belirten 
Gülsar, bir şeyin 
sevdirilmesinin, 
onun reklamının 
çokça yapılmasına 
bağlı olduğunu 
aktardı. Atilla . 
Gülsar, matematik 
dersinin 
sevilmemesinde, 
çocukluktan 
itibaren yapılan 
"Matematik zordur" 
telkinlerinin etkili 
olduğunu sözlerine 
ekledi.
Hayat Boyu öğren
me Genel 
Müdürlüğü Grup 
Başkanı Uğur Ergin 
de dünyanın birçok 
ülkesinde başarıyla 
gerçekleştirilen 
öğrenme şenlikleri
ni, Türkiye'de de 
istediklerini anlattı.

İlk uygulamanın, 
dört pilot ilde 
yapılacağını anla
tan Uğur Ergin, 
pilot il olarak 
seçilen Bursa'nın 
da her yönüyle 
bunun altından 
kalkabileceğini . 
söyledi.
Vali Yardımcısı 
Eyüp Sabri Kartal 
ise öğrenme şen
liğinde bllot il 
seçilmesinin, 
Bursa'nin Önemini 
ifade ettiğini 
belirterek, yapıla
cak etkinlikte 
bütün katmanların 
hedeflenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Konuşmaların 
ardından, 
29 Mayıs-1 Haziran 
tarihleri arasında 
Bursa'da yapılacak 
öğrenme şenliğinin 
planlanması için 
Vali Yardımcısı 
Eyüp Sabri 
Kartal başkanlığın
da oluşturulan 
komisyon çalış
malarını gerçek
leştirdi.

Meteoroloji yeni 
günde beklenen 
hava sıcaklık tah
minlerini yaptı Ve 
hafta sonu nihayet 
bahar geliyor 
Dün itibari ile 
başlayan ve etkisi
ni sürdüren 
yağışlar hafta 
sonu yerini sıcak 
havaya bırakacak. 
Bugün özellikle 
batı bölgelerde 
gök gürültülü 
sağanak yağış 
bekleniyor. 
Hafta sonu ise 
bahar geri geliyor, 
özellikle Marma 
ra'da sıcaklık 20 
dereceye kadar 
çıkacak.
Güney Marmara’da 

; hafta sonu hava 
sıcaklığının 28 de 
receye kadar çık
ması bekleniyor. 
Bölgede, yarından 
itibaren yüksele
cek hava sıcaklık
ları, yağışlı 

'Gemlik Körfez1 www.gemlttorfezgazetesi.com

havanın etkisini 
kaybedeceği, 
güneşin yüzünü 
göstereceği hafta 
sonunda 28 derece 
ye kadar çıkacak. 
Balıkesir’de pazar 
günü hava sıcak
lığının 28 dereceye 
ulaşması, 
Bursa’da 25, 
Çanakkale’de 23, 
Yalova’da 24 dere
ceye çıkması bek
leniyor.
BÖLGEMİZDE 
HAVA 
MARMARA: Çok 
bulutlu, bölgenin 
güney ve doğusu
nun akşam saatler
ine kadar aralıklı 
yağmur ve 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
Rüzgârın;
kuzey ve kuzey
doğu yönlerden . 
kuvvetlice (30-50 
Km/S) eseceği tah
min ediliyor.

DÜĞÜN SALONU
Tİ

£L_
GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 

EN GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

I

Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası w

♦

İnternetten Canb ityın 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yösterHer
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AYRINTI
Erhan İZGİ

KÜTÜPHANELER VE OKURLAR
Kütüphane Arapça 

kökenli bir bileşik 
sözcük. Kütüp ve 
hane sözcük
lerinden oluşuyor. 
Kütüp, kitabın çoğu
lu, hane de ev 
anlamına geldiğine 
göre kitapların 
bulunduğu ev ya da 
yer anlamında kul
lanılmaktadır.

Oldum olası bu 
sözcüğe bir türlü 
içim ısınmadı, hep 
kitaplık sözünü kul
landım. Günümüzde 
de kütüphane 
sözcüğünün yerine 
kitaplık sözcüğünün 
kullanıldığını 
görmekteyim. 
Mart'ın son haftası 
"kütüphane" haf

tasıymış. Bu neden
le birtakım etkinlik
ler düzenlenmekte, 
kitabın insan yaşa 
mındaki yeri ve öne 
mi vurgulanmakta.

Uzmanlar, ülke 
mizde ve okulları 
mızda kütüphane 
lerin yeterli olmadı 
ğı dile getiriyor. 
Okul kitaplıklarında 
rafların boş olduğu 
nu belirtmekten de 
geri durmuyorlar. 
Olsa acaba durum 
değişir mi? Okuyu 
cu sayısı artar mı? 
Biz her şeyi bilen 
bireyleriz, bilmediği 
miz bir şey yok ki 
okuyup da öğrene
lim.

Nüfusumuzun 75 

milyona dayandığı 
bir dönemde acaba 
bireyler yılda kaç 
kitap okuyor? Ya da 
kaç kişiye bir kitap 
düşüyor, hiç 
düşündük mü? Ne 
acıdır ki okuma 
özürlü bir toplumuz. 
Evde anne baba 
yeterince okumuy
or, öğretmenlerimiz 
kitaplara dargın, 
ülkeyi yönetenlerin 
işleri yoğun, oku
maya zamanları 
yok. Herkes haklıdır 
kendi açısından. 
Böyle bir ortamda 
yetişen kuşaklardan 
nasıl okumalarını 
bekleyebiliriz? 
Büyüklerden sık sık 
duyarız: "Kitap 

okuyun çocuklar!" 
Peki, siz niçin oku
muyorsunuz efendi 
ler? önce küçük
lere, biz büyüklerin 
örnek olması gerek
miyor mu? " 
Arabanın ön tekeri 
nerden giderse arka 
teker de oradan 
gider. Ağaca çıkan 
keçinin dala bakan 
oğlağı olur." atasöz
leri boşuna söylen
miş sözler midir?

Hâlâ ülkemizde 
yasak kitap kavramı 
geçerliliğini koru 
yor. Kitap hâlâ toplu 
ma suç aleti olarak 
sunulmaya devam 
ediliyor. Böylesi bir 
anlayışın egemen 
olduğu bir toplumda 
çocuklara kitapları 
nasıl sevdirip okuta
cağız?

"Ulusları ilerleten 
ve yükselten zengin 
kitaplıklardır." diyen 
H.Fletcher bu sözü 
bize değil, geri 
kalmış uluslar için 
söylemiştir. Ülke

mizde cezaevleri 
ağzına kadar doldu
rulmuş, adam koya
cak yer kalmamış. 
Her gün cinayet, 
şiddet, hırsızlık, 
yasa dışı işler yapıl
makta. Seneca ne 
diyor: "Her kitaplık 
bir cezaevi kapatır.” 
Olsun, biz yenisini 
açarız, sorun mu 
sankil

Gelişmiş ülkeler, 
kitaplıkları bir üni 
ver siteye benzete 
rek ülkenin her ye 
rinde kitaplık açma 
gereği duymuşlar 
dır. Thomas Caryle: 
" Bugünün gerçek 
üniversitesi bir 
kitap hktır diyor." 
Üniversite bitirmek 
sadece bir kağıt 
parçası olan diplo
madan mı ibaret?

Bu gün Türkiye'de 
yüz binlerce diplo
malı bilgisiz ve 
kültürsüz muhte 
remden söz edebili
riz. Nice üniversite 
mezununun hatta 

belli mevkilerde 
çalışan bazı kişilerin 
hayatlarında adam 
gibi bir kitap oku
madıklarını 
öğrendikçe için için 
kahrolurum. Hele 
hele okuyup da ne 
olacak demeleri 
beni deli eder. 
Okumanın, insan 
için hava kadar, su 
kadar gerekli 
olduğunu kavraya
mamalarına bir türlü 
anlam veremem. 
Bize kitap okuyor 
musunuz diye sor- 
salar, mutlaka oku 
yoruz deriz. Yılda 
kaç kitap okuyor
sunuz dediklerinde 
kaçamak ve gerçek 
olmayan cevaplar 
veririz.

Son okuduğunuz 
eser hangisi deyin 
ce iyice çuvallarız. 
Türkiye'de kitaptan 
söz etmek Müslü 
man mahallesinde 
salyangoz satmak
tan farksızdır

OKUL SPORlflBI SATRftNC SEHUGI MIDI
gemlik Belediye 
sl'nin organize 
ettiği İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nün desteklediği 
ve bu yıl İkincisi 
düzenlenen "Okul 
Sporları Satranç 
Şenliği" büyük ilgi 
gördü. Ayşe Ziver 
Karataş İlkokulunda 
yapılan ve 18 okul
dan 292 öğrencinin 
katıldığı şenlikte, 
öğrenciler doyasıya 
satranç oynama 
imkânı bulurken, 
finaller sonunda da 
hep birlikte şampi 
yon ilan edildiler. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ercümen, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Duran ve Ayşe 
Ziver Karataş 
İlkokulu Müdürü Ali

Güner'in yanı sıra 
öğretmenler ve 
öğrenci velilerinin 
de merak ve heye
canla takip ettiği 
şenlikler, heyecanlı 
satranç müsabaka 
larına ev sahipliği 
yaptı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Okul Şenliklerini 
organize eden 
Belediye Başkan 

vekili Refik Yılmaz'a 
teşekkür ederken, 
şenliklerin diğer 
spor branşlarında 
ve oyun etkinlik
leriyle Mayıs ayı 
ortalarına kadar 
süreceğini bildirdi. 
Ana okul, İlkokul, 
Ortaokul ve Lise 
kategorilerinde 
yapılan şenliklerin 
bundan sonraki yıl
larda da devam

edeceğini ifade 
eden Ercümen, 
katılımcı öğren
cilere de teşekkür 
etti. Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık'ta Satranç gibi 
önemli bir spor 
dalına bu kadar çok 
öğrencinin iştirak 
etmesinin ve müs
abakalardaki per
formanslarının 
sevindirici olduğu 

nu anlatarak, veli 
lere ve öğrencilere 
teşekkür etti. 
Şenliklerde tüm 
katılımcı öğrenciler 
şampiyon ilan 
edildiler. Katılım 
belgeleri ve 
madalyaları 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve ilçe Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Ercümen 
tarafından verilen 
öğrenciler, hep bir
likte şenliklerin 
anısına fotoğraf da 
çektirmeyi ihmal 
etmediler.
Şenliklerin biti
minde de turnu
vaya katılan öğren
ciler Kaymakam 
Cahit Işık ve 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile okulun 
bahçesinde 
belediye tarafından 
yapılan çocuk oyun 
alanında birlikte 
oynadılar.
Çocukları salıncak
ta sallayan ve kay
dıraktan kaymaları
na yardım eden 
Cahit Işık ve Refik 
Yılmaz, diğer şen- - 
ilklere katılacak 
öğrencilere, öğret
menlerine ve 
velilerine de 
başarılar dilediler.
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Gençlik Şöleni 17 Mayıs ta yapılacak
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Zeytin Topluluğu, 
Denizcilik topluluğu 
ve Hukuk Topluluğu 
öğrencileri, 17 
Mayıs'ta organize 
etmeyi planladıkları 
Gençlik Şöleni için 
Belediye'den 
destek istediler. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret eden öğren
ciler sadece Genç 
İlk Şöleni adına 
değil, sosyal ve 
kültürel tüm etkin
liklerde belediye ile 
işbirliği yapmayı 
düşündüklerini 
söylediler.
U.Û. Gemlik 
Yerleşkesi Öğrenci
lerinin destek ve 
işbirliği taleplerini 
geri çevirmeyen

Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı haf
tasında yapılacak 
tüm etkinliklerde 
öğrencilere her 
türlü desteği vere
ceklerini müjdeledi. 
Kumla sahillerinde 
temizlik çahşmasıy- 

la başlayacak olan 
Gençlik Şöleni 
etkinlikleri, aynı 
gün içinde konfe 
rans, panel ve 
sergiler ile devam 
edecek.
17 Mayıs Cuma 
günü yapılacak 
olan etkinlikler kap
samında gece de 
Üniversite

Meydanında öğren
cilere ve halka açık 
konser verilecek. 
Mustafa Ceceli gibi 
sanatçıların da 
davet edileceği 
konserde, üniver
site öğrenci grup 
lan da sahne ala
cak. Mehteran 
yürüyüşü ile 
başlayacak olan 

şölenler kapsamın
da ayrıca yarış
malar da tertip 
lenecek. Kültürel, 
Sportif ve Sosyal 
yarışmalarda derec
eye girenlere ödül 
törenleri de yapıla
cak. 18-19-20 Mayıs 
tarihlerinden 
birisinde de 
tekneyle körfez 
turu, tekneyle İstan
bul Adalar turu da 
planlanıyor.
Gemlik Belediyesi 
olarak, yapılacak 
tüm organizasyon
larda yer alacakları 
sözünü veren 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
belediye üniversite 
işbirliğinin özel 
sektör destekleriyle 
de geliştirilebile
ceğini ifade ederek, 
19 Mayıs Haftasın 

da tertiplenen 
Gençlik yürüyüş ve 
şölenlerinin bundan 
böyle üniversite ile 
işbirliği çerçeve 
sinde geleneksel 
hale de getirilebile
ceğini vurguladı. 
U.U. Gemlik 
Yerleşkesi Denizci 
lik Topluluğu Baş 
kanı Cihan Özpehli- 
van, Zeytin Toplulu 
ğu Başkanı 
Muhammet Ali 
Kaya ve Hukuk 
Topluluğu Başkanı 
Selim Pıçakçı ve 
öğrenciler de Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
ederek, Gemlik'in 
sosyal ve kültürel 
yaşamına daha 
fazla katkı sunmak 
için daha çok 
çalışacakları 
sözünü verdiler.

Gemlik ultrAslanlar 
Taraftar Grubu, 
Pazar günü Lise ve 
Üniversite öğrenci
lerinin yanı sıra, 
protokol ve 
üyeleriyle bir araya 
gelecekler. CİUS 
AVM Otto Kafe'de 
saat 16.00'da 
toplanacak olan 
ultrAslan Taraftarlar 
Grubu üyeleri, 
dayanışma koktey
line protokol 
üyelerini de davet 
ettiler. Taraftarlar 
Grubu Başkanı 
Sezgin Mutlu ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Kaymakam 
Cahit Işık ve 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret ederek, 
tanışma ve dayanış
ma organizasy
onunda Gemlik ile 
bütünleşmek iste
diklerini vurgu
ladılar.
Gemlik'in Sarı 
Kırmızı yönünü 
oluşturduklarını 
belirten ultrAslan 
Taraftarlar Grubu 
Başkanı Sezgin

Mutlu, "Gemlik'te 
Siyah Beyaz, 
Lacivert, Yeşil 
Beyaz, Bordo Mavi, 
Kırmızı Siyah yönler 
de var. Biz taraftar
lar grubu olarak 
hem diğer renklerle 
dostluk, kardeşlik, 
dayanışma içinde 
hareket ederken, 
hem de taraftarlar 
Srubumuzu Lise ve 

niversiteli öğren
cilere yönelik de 
geliştirmek istiy
oruz. Tanışma ve 
Dayanışma günü 
kokteylini bu 
nedenle yapıyoruz. 
Şu an 500 üyemiz 
var, bunu öğrenci
lerimizle daha 
yukarılara çekmek 
istiyoruz" dedi.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da sporun 

barış, dostluk, 
kardeşlik yönüne 
vurgu yaparak 
Gemlik'teki tüm 
taraftarlar gruplan 
adına ultrAslanlar'a 
teşekkür etti. 
Taraftarlar grup 
larınca ortak organ
ize edilen kan 
bağışı gibi etkinlik
lere vurgu yapan 
Refik Yılmaz, önem
li olanın dayanışma 
içinde Gemlik'in 
sportif, sosyal've 
kültürel hayatına 
katkı koymak 
olduğunu bildirdi. 
Refik Yılmaz sarı 
kırmızılı taraftar 
grubuna başarıla 
rının devamını da 
dilemeyi ihmal 
etmeyerek, örnek 
dayanışmanın 
devamı temen
nisinde bulundu.

Bursaspor*un 
Vakıfköy Orhan 
Özselek 
Tesisleri'nde 
oynanan mücade
leyi, Bursaspor 
Altyapısından 
Sorumlu yönetici 
Necmettin Kocaman 
ile Bursaspor A 
Takım Meneceri 
Süha Sidal'ın izledi 
karşılaşmanın ilk 
yarısı 21'inci 
dakikada 
Kasımpaşah Metin 
ve 35'inci dakikada 
Batuhan'ın gol
leriyle 1-1 sona 
erdi. Kasımpaşa 
31'inci dakikada 
Taner ile penaltı 
atışından yararlana
madı.
Bursaspor 71'inci

dakikada Batuhan 
ile öne geçti. Ancak 
Kasımpaşa 76'ıncı 
dakikada Metin ve

85'inci dakikada 
Taner'in golleriyle 
sahadan 3-2 galip 
ayrıldı.

KfiŞ€D€ B€K®K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

fySAATTE TESLİM EDİLİR
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WİMllSWWIIİlM
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 657 
sayılı kamun ve 
emeklilik için yaş 
bekleyenler için çok 
önemli açıklamalar
da bulundu.

•Bakan Çelik, 657 
'sayılı Devlet 
JVlemurları Kanu 
nu'nda bir değişiklik 
düşündüklerini 
belirterek, "657’yi 
kaldırıp rafa koyan 
değil, 657 ile ilgili 
bir düzenleme, 
çalışma içerisin 
deyiz. Taslak çalış
malarımız var. 
Geneli itibariyle 
Bakanlar
Kurulu'nda bir 
sunum halinde 
takdim ettim ve 
sayın Başbakanı 
mız, 'Sosyal taraflar
la bu konuları 
görüşün' talimatını 
verdi. Çünkü sayın 
Başbakanımız 
taraflarla muta
bakatın sağlanması
na çok önem veri 
yor. Biz de bugün 
kamu görevlileri 
KiLLuederasyonları 
ile toplantımız var. 
657 sayılı kanunla 
ilgili değişiklikleri 
maddeler halinde 
görüşeceğiz" 
ifadelerini kullandı. 
MEMURA 
ROTASYON 
Çelik, memurların 3 
yılda bir rotasyona 
tabi tutulacakları ile 
ilgili ise, "Buradaki 
rotasyon kelimesin
den ziyade kamuda 
ihtiyaç duyulan per
sonelin dengeli 
dağılımı esas alın
maktadır. Terör 
nedeniyle ülkenin 
belli bölgeleri

'mahrum bölgeleri', 
'sürgün bölgeleri' 
gibi yıllarca uygu
lanmış. Bizim döne
mimizde bunu 
uygulamama gayreti 
içerisinde olduk 
ama yine de sistem
den kaynaklanan 
sorunları biz de 
yaşadık. Kamu per
soneli ihtiyacı var 
mı? Her yerde 
ihtiyaç var. Bu per
sonel gitmeli mi? 
Gitmeli. Gidiyor 
mu? Gidiyor. Ama 
giderken sorunlu 
gitmemeli, mutlu 
gitmeli, niçin gittiği
ni, ne kadar süre
liğine gittiğini 
bilmeli, ne zaman 
dönebileceğinin 
planını yapmalı. 
Ama siz diyorsunuz 
ki; 'çakılı kadro 
olarak, sözleşmeli 
olarak atadım.' Ne 
olacak peki? 
Evleniyor, eşi başka 
bir yerde. Neticede 
birçok sorunlar 
yumağı oluşuyor. 
Personel dağılımı 
maden dengeli 
dağılacak bu dağı 
hm nasıl yapmamız 
gerekiyor? Çakılı 
kadroyla mı, sözleş 
meli kadroyla mı, 
süreli kadroyla mı?

Bu sorunları çöz 
mek yani dengeli 
personel dağılım 
sorununu çözmek 
için taraflarla bunu 
konuşacağız, en 
maku lünde anlaşa 
cağız" dedi 
EMEKLİLİKTE 
YAŞA TAKILANLAR 
Bütün konuların çok 
hassas olduğunu ve 
sağlık sorunu 
yaşadığı bir gün 
'emeklilikte yaşa 
takılanlar' isimli bir 
grup oluşturanlarla 
bakanlıkta bir araya 
geldiğini dile 
getiren Çelik, "Bu, o 
vatandaşlarımıza 
değer verdiğimiz, 
bütün vatan
daşlarımıza değer 
verdiğimiz anlamına 
gelir. Kendileriyle 
bu konuyu konuş
tum" dedi.
1999 yılında o 
günün üçlü 
koalisyonunun 
yaptığı düzenle
meyle "2000 yılın
dan sonra işe 
başlayanlar 60 
yaşında emekli ola
cak, 2000 yılından 
önce işe başlayan
lar ise kademeli 
emekli olacak" 
denildiği 
hatırlatıldı.

Türkiye son yıllarda 
Savunma Sanayi 
alanında önemli 
adımlar attı ve 
onlara yenilerini de 
eklemeye hazırlanıy
or... Müjdeyi ise 
Savunma Sanayi 
Müsteşarı verdi. 
Bayar, F-16'larm 
yerini alacak savaş 
uçağı tasarımını yıl 
sonuna kadar 
tamamlayacaklarını 
söyledi.
Savunma Sanayii 
Müsteşarı Murad 
Bayar, savaş jeti 
üzerinde çalıştık
larını belirterek, "Bu 
proje, F-16'nın yerini 
almayı amaçlıyor. 
Bu bir geliştirme 
programı olacak ve 
önümüzdeki 10-20 
yıl içinde operasy- 
onel kullanıma 
kazandırmayı hede
fliyoruz. Bu kon- 
septin tasarımı yıl 
sonuna doğru 
tamamlanacak" 
dedi.
Türkiye son yıllarda 
Savunma Sanayi 
alanında önemli 
adımlar attı ve

TurtılısııılaiscicalıstııaııİBiiıoıılaraıııiiiıle
Hükümetten yurt- 
dışındaki inşaat pro
jelerinde Türk işçi 
çalıştıran patronlara 
prim müjdesi geldi. 
İlk etapta çalışan
ların sigorta prim
inde 5 puan indirim 
yapılacak. Hükümet, 
son iki yılda yak
laşık 100 ülkede 
inşaat yaparak 250 
milyar dolarlık proje 
üstlenen Türk 
müteahhitlerinin

onlara yenilerini de 
eklemeye hazırlanı 
yor... Müjdeyi ise 
Savunma Sanayi 
Müsteşarı verdi. 
Bayar, "F16 'ların 
yerine geçecek 
kendi savaş 
uçağımızı yapmaya 
hazırlanıyoruz" dedi. 
MÜSTEŞAR 
MÜJDEYİ
VERDİ: 
KENDİ SAVAŞ 
UÇAĞIMIZI 
YAPACAĞIZ 
Savunma sanayi 
Müsteşarı Murad 
Bayar, yerli savaş 
uçağıyla ilgili şun
ları söyledi;
"F16'larımızın yerine 
geçecek ve F35 
uçaklarını tamam

prim yükünü hafif 
letmek için hare 
kete geçti. Müteah 
hitlerin yurtdışındaki 
projelerde çalıştır
mak üzere götür 
düğü işçiler için 
ödediği işçi ve işve 
ren paylarına indi 
rim geliyor. Düzen 
lemeye göre ilk 
adımda işçilerin si 
gorta primlerinde 5 
puanlık indirim 
yapılacak. Son 10 

layacak bir savaş 
uçağının kavramsal 
tasarımına başladık. 
Bu sene sonuna 
kadar bu fazı bitire
ceğiz. Bunu hava 
kuvvetlerimizle bir
likte yapacağız. 
Hedefimiz 2023 
yılında ilk uçuşunu 
yapacak savaş 
uçağının gelişimini 
yapmak"
İnsansız hava uçak
ları ve atak 
helikopteri ile ilgili 
de bilgiler veren 
Bayar; "Hürküş 
uçağımız var. 
Tasarımı prototip 
üretimi tamamlandı. 
Önümüzdeki 
aylarda uçuşa 
başlayacak.

yılda, yurtdışında 
yatırım yapan bu fir
malarda Türk çalı 
şan sayısı neredey 
se yarı yarıya indi. 
Bunun üzerine 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
GSYH'nin yüzde 
6'sını oluşturan, 
ülke ekonomisindeki 
payı yüzde 30'a 
ulaşan inşaat sek
törüne yönelik yeni 
bir çalışma başlattı.

G

M

GEREİOİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. 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
Yenlkapo (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tee. 513 23 94

L 
i 
K

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğl 513 10 53

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

C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 813 1° 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

o
Pagasus Akmls Iteyehet 514 83 82
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süz* Turizm 512 10 72
KanbMotfoEzada, 514 45 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 83

n DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

D
Devlet Hastane*! 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mer.Seğ.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 86

BELEDİYE
D 
F

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

■ha

R
TAKSİLER

Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Tekel 513 24 57
Güven Tekel 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Menaetır Tekel 517 33 94

I Akcan Petrol B1S 10 79
MAR-PET ö13 30 33
Tuncay Otogar 513 16 45
Beyse Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4534 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

fflİlHliMİ

ROMANTİK K0MEDİ2 
BEKARLIĞA VEDA: 
14:15-16:15-20:15 
ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
10:15-10:30-20:30 
KELEBEĞİN RÜYASI: 
14:00-1045-20:00 
fflH 589921



29 Mart 2013 Cuma Sayfa 10

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Akıt’ın değerli eşi

Miirvet AKIT’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli Akıt ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı ve sabırlar diler, acılarını paylaşırız

S.S. HATIRLI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATİFİ ADINA RAŞKAN

HULUSİ RAYRAK

BİR YeMCĞIMI ZIYAFCTC DÖnÜŞTÜRMCK İÇİN

* Balık - Tavuk ve Köfte Evi
ÖNCE BALIK ÇEŞİTLERİ ARA SICAKLAR
SAĞLIK! HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 6.oo ₺ KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.oo ₺’

Kaygana, Karadeniz Usulü)
İSTAVRİT (Tava, Izgara) 7.oo₺
CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.OO ₺
CİNEKOP; TEKİR 12.50 ₺
IZGARA KÖFTE 8.oo₺
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ 6.00 ₺

KALAMAR TAVA 10.00 £
MİDYE DOLMA 1.00 ₺
MİDYE TAVA 5.00 ₺
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata 3,oo ₺
TATLILAR
Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo ₺

Tel,^) 224 514 71 72 OT 
Hamldlye MahJSunnsal 5ok. Ho:3

Kola, Fanta, Meyve Suyu, 2.oo ₺
Ayran, Soda, Şalgam 1.50 ₺



Beledive Kiihiir Evi’ıifl Mi alıldı Gemliksnor, 
Burgazsnor ile 
karşılaşacak

Gemlik Belediyesi tarafın
dan yaptırılan Gemlik 
Belediyesi Kültür Evi’nin 
temeli atıldı. Törenin da 
vetlileri arasında yer alan 
Türk Sinemasının yaşa 
yan efsanelerinden Eşref 
Kolçakta 30 yıldır Gem 
lik'te oturduğunu anlata 
rak başladığı konuşma 
sında, kültür ve sanata 
yönelik yatın m lan n önem
ine değinerek, destek 
sözü verdi. Haberi 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bir Can Dündar yorumu
Sevgili Okurlarım.
Köşemde genelde ilçemizle İlgili sorunlara 

yer vermeye, yereli konu etmeye çalışıyo
rum.

Zaman zamanda genel siyasete ve genel 
konulara değiniyorum. Bu tür yazılarım haf
tada bir bile değildir.

Günlük yazı yazmak, hele yerel konulara 
değinmek kolay olmuyor.

Rahatsızlık verebiliyor.
Blrllerlnl İncitiyor.
Gazetecilik biraz da eleştirlselllktir.
Her yazar, kendi dünya görüşüne göre 

yazar yazıları..
Benim beğeniyle okuduğum yazarlardan 

biri de Can Dündar'dır. Devamı sayfa 4’de

Gün ışığından daha 
fazla yararlanılması 
amacını taşıyan, 
saatlerin bir saat 
ileri alınması uygu
laması 31 Mart 
Pazar günü gerçek
leşecek. 
Bakanlar 
Kurulu'nun konuya 
İlişkin kararı, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Buna göre, gün

ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla bütün 
yurtta saatlerin, 31 
Mart 2013 Pazar 
günü saat 
03.00'dan İtibaren 
bir saat İleri alın
ması, 27 Ekim 2013 
Pazar günü saat 
04.00'dan İtibaren 
de bir saat geri 
alınması karar
laştırıldı.

Bölgesel Amatör 
Lig e (BAL) yük
selme play-off 
maçlanna devam 
eden kırmızı beya- 
zlılar, Burgazspor 
ile karşı karşıya 
gelecek. 
Gemlikspor Külü 
bünden yapılan 
açıklamada, 31 Mart 
2013 Pazar günü 
saat 16.30’da Demir 
taş sahasında 
yapılacak olan

Gemlikspor- Bur 
gazpor karşılaşması 
na kırmızı beyazlı 
lara destek vermek 
için tüm Gemlik 
halkı davet edildi. 
Demirtaş Sahasında 
yapılacak olan 
karşılaşmayı izle
mek ve destek ver
mek isteyenler için 
saat lö.oo’de İskele 
Meydanı’ndan 
hareket edileceği 
bildirildi.

Sertaslan.liltüreltarMılılılar

CHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Sertas 
lan, Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis 
üyeleri Sivil Toplum Örgütleri ve Dernek 
Kapsamında sürdürdükleri ziyaretlere 
devam ediyorlar. Dersindiler Derneği’ni 
ziyaret eden CHP’liler Dernek Başkanı 
Murat Kocamış yöneticileri ve üyeleri 
tarafından karşılandılar. Haberi 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Evi’nin temeli 
atıldı.
Hamidiye Mahallesi 
İtfaiye Müdürlüğü 
arkasında temeli 
atılan Kültürevi 430 
metrekarelik kapalı 
alan üzerinde iki kat 
olarak inşa edilecek 
Kültür Evi'nde çok 
amaçlı salon, toplan
tı salonu, kafeterya 
ve kütüphane bulu
nacak.
Temel Atma töre
nine, Kaymakam 
Cahit Işık, Ak Parti 
Bursa II Başkanı 
Sedat Yalçın, Ak 
Parti Gemlik ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak'ın yanı 
sıra, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İl Genel 
Meclisi ve Belediye 
Meclisi üyeleri, Sivil

toplum Örgütü tem
silcileri, muhtarlar 
ve davetliler katıldı. 
Törenlerin açış 
konuşmasını yapan 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi Ünlü, 
üç dönemdir muhtar 
lık yaptığını 
belirterek, Gemlik 
Belediyesi ve Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin yaptığı 
yatırım hamlelerinin 
ilçenin çehresini 
değiştirdiğin söyle
di. Ünlü, Kültür 
Evi'nin mahallele

Necmi Ünlü

rine değer kata
cağını belirtti.

EŞREF 
KOLÇAKTAN 
KATKI SÖZÜ 
Törenin davetlileri 
arasında yer alan 
Türk Sinemasının 
yaşayan efsanelerin 
den Eşref Kolçak'ta 
30 yıldır Gemlik'te 
oturduğunu anla 
tarak başladığı 
konuşmasında, 
kültür ve sanata 
yönelik yatırımların 
önemine vurgu

Eşref Kolçak

yaptı.
Elinden geldiğince 
Kültür Evi'ne katkı 
koyma sözü verdi.
Kolçak, “Zeytin 
Cenneti Gemlik'te 
son dönemde bu tür 
güzel faaliyetler de 
yapılırken, bu tür 
güzel yatırımlar da 
devam etmekte. Bu 
anlamlı günde, böyle 
si güzel bir projeye 
imza atan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı ve katkı 
koyanları tebrik 
ediyorum" dedi.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, "Hayat su 
gibi akıyor, günler 
su gibi geçiyor. 
Göreve geldiğimizin 
üzerinden 24 ay 
geçti ve bu bana 
dün gibi geliyor. 
Ama bu kadar çabuk 
geçen zamana, kısa 
süreye rağmen 
büyük projeleri de 
yaşama geçirmenin 
mutluluğunu yaşıy
oruz" diye başladığı 
konuşmasında, alt 
yapıdan spor tesis
lerine, çocuk park
ları, yeşil alan ve 
spor aletleri hizmet
lerinden, dere 
rekreasyon projele 
rine kadar iki yıla 
sığdırdıkları tüm 
hizmetleri anlattı.
Yapılan protokollerle 
ilçeye 4 okul daha 
kazandırdıklarını 
açıklayan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Bölge Hastanesi, 2 
ayrı bölgede TOKİ 
çalışması, yeni ve 

modern Adliye 
Binasının yanı sıra, 
Yalova dahil böl
genin 50 yıllık su 
ihtiyacını karşılaya
cak Büyük Kumla 
barajı yatırımlarının 
da hizmete gireceği
ni söyledi. 
Gemlik'in marka 
değerini artıracak 
yatırımların da hız 
kazandığını vurgu
layan ve 1 Nisan'da 
başlayacak olan 
Deniz Uçağı sefer
lerini hatırlattı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık konuş
masında 
Belediye ile işbirliği 
içinde imzalanan ve 
BEBKA'ya sunulan 4 
büyük projeden söz 
ederek, Gemlik 
Belediyesi ile 
Kaymakamlık arasın
daki önemli işbir
liğinin bundan sonra 
da devam edeceğini 
belirtti.
Daha sonra 
Kültürevinin temeli 
dualarla atıldı.

fttık Su Sistemi Üniversite de tfers konusu oldu
Uludağ Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği 
Bölümü Öğrencileri 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak'ı 
makamında ziyaret 
ettiler. Gemlik'in atık 
su ve kanalizasyon 
sistemleri konusun
da bilgi alan öğren
ciler, dönem sonu 
dersi olarak 
Gemlik'in atık su ve 
kanalizasyon sistem
leri ve projelerinden 
yola çıkarak, atık su 
projesi hazırlayacak

larını söylediler. 
Üniversite öğrenci
leri Çağla Çelikli, 
Yiğit Kara, Pelin 
Antepli, Gürkan 
Türkdoğan ve Harika 
Dinç, ödev konusu 
projeyi bir ay içinde 
hazırlayacaklarını 

belirterek, 
belediyenin bilimsel 
ve teknolojik verile 
riyle, gerçek sistem 
ve projelerinden 
yararlanmak istedik
lerini kaydettiler. 
Belediye Başkan 
yardımcısı Nazmi

Koçak'ta, öğrencilere 
başarılar dileyerek, 
atık su ve kanaliza
syon sistemi hakkın
da kapsamlı bir açık
lama yapıp, rapor 
sundu. Üniversiteler 
ile her zaman iş bir
liği içinde olduklarını 
hatırlatan Nazmi 
Koçak, öğrencilerin 
yıl sonunda hazır
ladıkları projeden de 
yararlanabilecekleri
ni açıklayarak, bun
dan sonra da iş bir
liği içinde çalışabile
ceklerini söyledi

Acıköğretimin sınav 
tarihleri belli oldu

Bahar dönemi 
kayıtları tamam
lanan Açıköğretim 
Fakültesi'nin sınav 
tarihleri belli oldu. 
Anadolu Üniver
sitesi Açık öğretim 
Fakültesi, bahar 
dönemi 1. ara 
sınav tarihleri belli 
oldu.
Türkiye'nin en 
büyük fakültesi 
olan AÖF'de sınav 
heyecanı yeniden 

başlıyor. 2012- 
2013 Bahar 
Dönemi için kayıt 
yaptıran AÖF 
öğrencileri Bahar 
Dönemi 1. ara 
sınavlarına gire
cekler. İki ara 
sınav yapan 
bölümler, AÖF 
Bahar Dönemi 1. 
ara sınavlarını 1-6 
Nisan tarihleri 
arasında yapıla
cak.
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Otomoaillenlen 140 hin lira caliılar
Bursa’da bankadan 
para çeken vatan
daşların araçlarının 
kapı kilit sistemleri
ni sinyal kesici 
cihazla devre dışı 
bırakıp otomobilde
ki paraları çalan 
zanlılar yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Nilüfer İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro ve Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri 6, 
14 ve 15 Mart tarih
lerinde üç ayrı oto
mobilden yüklü 
miktarda para 
çalınması üzerine 
harekete geçti.

*

lüks cmMe derehe mahsur haldıl
Bursa’da işten 
çıkıp evine giden 
bir vatandaş lüks 
cipiyle Nilüfer 
Çayı’nın ortasında 
mahsur kaldı.
Asfalt yol yerine 
dereden geçmeye 
çalışırken stop 
eden aracında 
mahsur kalan 
vatandaşı itfaiye 
ekipleri kurtardı. 
Merkez Nilüfer ilçe
si ile Osmangazi 
ilçesini birbirinden 
ayıran Nilüfer 
Deresi'nde yine 
bilindik manzaralar 
yaşandı. Daha önce 
öğrencilerin içinde 
bulunduğu öğrenci 
servisi ile bir kamy
onetin mahsur 
kaldığı derede, bu 
defa da lüks cipiyle 
dereden geçmeye 
çalışan bir vatan
daş mahsur kaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre işten eve 
dönen Serkan 
Genç'in (27) kul

Bursa’da kaza:1 yaralı
Mudanya’da bir oto
mobilin kamyonete 
arkadan çarpması 
sonucu bir kişi hafif 
yaralandı.
Kaza, Bursa-Mudan 
ya karayolunda mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye göre 
Sevgi Y. yönetimin

Banka yakınların
daki kameraları 
inceleyen polis 
ekipleri, zanlıların 
bankadan para çek- 
tikten sonra 
araçlarını kilitleyen 
vatandaşların 
araçlarını uzaktan 
kumanda ile kilit 

landığı lüks cip, 
dere ortasına 
geldiğinde bir anda 
stop etti. Aracını 
çalıştırmaya çalı 
şan sürücü, başarı 
h olamayınca çeki
ciye haber verdi 
ancak bu sırada 
derenin suları art
maya başladı. Lüks 
cip bir anda sulara 
gömülürken, 
sürücü camdan 
aracının üzerine 
çıkarak kurtarıl
mayı bekledi. 1 
saat boyunca kur
tarılmayı bekleyen 
gencin imdadına 

deki 16 LR 034 
plaka lı otomobil, 
Bursa’ dan Mudanya 
istika metine 
giderken 
Güzelyalı Kavşağı 
yakınlarında beyaz 
eşya servisi yapan 
Levent K.’nin kul
landığı 16 JL 060 

sistemini devre dışı 
bıraktıklarını tespit 
etti. Yapılan ince 
lemede Özcan C. 
(22), Semih K. (46) 
ve Fahir S. (40), 
isimli zanlıların 
araçlarını kilitledik
lerini zanneden 
müştekilerin pa

Bursa Büyükşehİr 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı 
ekipleri yetişti. 
Dere içine halat 
uzatan itfaiye ekip
leri, aracı bulun
duğu yerden çıkar
maya çalıştı. 
Yükselen sular 
itfaiye ekiplerine 
zor anlar 
yaşatırken, aracının 
üzerinde bekleyen 
sürücü 1 saat 
sonra kurtarıldı, 
itfaiyenin halatıyla 
dere kenarına çe 
kilen aracın içinden 
sular dökülürken, 

plakalı kamyonete 
arkadan çarptı. Çarp
manın etkisiyle takla 
atan kamyonet, orta 
refüjde çamura sap
landı. Sevgi Y.'nin 
kullandığı otomobil 
ise yol kenarındaki 
sitenin bahçesinde 
park halinde bulunan 

ralarını çaldıkları 
öğrenildi.
Ihsaniye, Ertuğrul 
ve Fethiye 
Mahallesi'ndeki 
bankaların önünde 
3 kişinin aracından 
toplam 140 bin lira 
para çaldıkları iddia 
edilen 3 zanlı, sa 
baha karşı yapılan 
polis operasyonuy
la yakalandı.
Yapılan aramada 
zanlıların evlerinde 
otomobillerin kapı 
kilit sistem sinyali
ni, araç kapılarının 
kilitlenmesini 
engelleyen sinyal 
kesici ve şifre 
çözücü cihazlar ele 
geçirildi.

IIMMııinl 
teleııinıtnılaıı iğrenmişler
Bursa’da arkadaş 
larıyla mangal 
yaparken magan- 
da kurşununun 
isabet etmesi 
sonucu hayatını 
kaybeden Ihsan 
Tunçay’ı vuranlar 
yakalandı.
Merkez Yıldırım 
ilçesi Kaplıkaya 
Mahallesi Kaplı 
kaya Isıtma 
Merkezi yakınları
na giden İhsan 
Tunçay, bir süre 
önce tahliye 
olduğu cezaevin
den bir arkada 
şının selamını ilet
mek için tanı
madığı 7 kişi ile 
bir araya geldi. 
Mangal yapan 
İhsan Tunçay’ın 
bulunduğu yerin 
yakınlarından oto
mobille geçen 3 
kişi, rastgele 
havaya ateş etm
eye başladı. İhsan 
Tunçay’ın da 
içerisinde bulun
duğu grup ateş 
eden kişilere 
seslenerek, 
"Neden ateş edi 
yorsunuz? Burada 
biz varız, oturu 
yoruz" dedi, ancak 
zanlılar bir süre 
sonra tekrar ateş 
etti. Bu esnada 
kurşunlardan biri 
İhsan Tunçay'a 
isabet etti. Göğ 
sünden yaralanan 
Tunçay, olay yer
ine gelen 112 Acil 
Servis ambulansı 
tarafından Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

kaldırıldı ancak 
kurtarılamadı. 
Olayın ardından 
soruşturma başla
tan Bursa polisi, 
olay yeri ve yakın 
güzergahlardaki 
çok sayıda 
MOBESE ve 
güvenlik kamerası 
kayıtlarını incele
meye aldı; yak
laşık 800 aracı 
kontrol etti. 
Soruşturmayı 
derinleştiren polis, 
olaydan sonra 
zanlıların bindiği 
otomobilin bir 
rentacar şir
ketinden kira
landığını, zan
lıların Gürkan S. 
(22), Muhammed 
A. (23) ve Fehmi 
S. (33) olduğunu 
tespit etti.
PLAN 
YAPTILAR 
İhsan Tunçay’ın 
öldüğü haberlerini 
televizyondan 
izleyen 3 zanlı, 
olayın seyrini ' 
değiştirmek için 
silahı Yıldırım 
ilçesinde ikamet 
eden Ç.P. isimli 
kişiye verdi. 
Zanlılar daha 
sonra ankesörlü 
telefondan poils'ı * * 
arayıp Tunçay’ın 
ölüm olayına 
karışan silahın 
Ç.P.’de olduğunu 
söyleyerek adres 
verdi. Bunun üzer
ine Ç.P.’nin evine 
baskın yapan 
polis, İhsan 
Tunçay’ın ölümü 
ne sebep olan 
silahı ele geçirdi.

Genç daha önce de 
bu yolu kullandık
larını ancak baraj 
kapaklarının bir 
anda açılmasıyla 
çayın ortasında
mahsur kaldıklarını 
söyledi. Dere 
kenarına geldiğinde 
rahat bir nefes alan 
Genç, aracının bir 
anda dere ortasın
da stop ettiğini ve 
elektriklerinin 
kesildiğini anlattı. 
Dikkaldırım Mahalle 
Muhtarı Mustafa 
Özderya ise 
sürücülerin defalar
ca derede mahsur 
kaldıklarını ancak 
yine de burayı kul
landıklarını söyledi. 
Sürücülerin kendi 
güvenlikleri açısın
dan dere yolunu 
kullanmamalarını . 
isteyen Özderya, 
yeni köprünün 
hizmete girmesiyle 
bu görüntülerin 
yaşanmayacağını 
söyledi.

34 HU 3995 
plakalı araca 
çarparak durabildi. 
Kazada yara 
almayan 
Sevgi Y. şoka gi 
rerken, Le vent K. 
ise takla atan 
araçtan kendi imkan' 
larıyla çıktı
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Bir Can Dündar yorumu..
Can Dünrdar’ın 28 Mart 

2013 günlü Milliyet’te çıkan 
yazısını bugün köşeme konuk 
ediyorum.

Bu yazıya ben de imzamı 
koyabilirim diyorum.

Yorum sizin.
12 Eylül 2010 Anayasa 

referandumunda “demir 
leblebi”, yargının kuşatılmasıy- 
dı.

Hükümet, bu leblebiyi yut- 
turabilmek için üzerine çikola
ta kapladı.

“Çikolata”, 12 Eylül’ün 
yargılanacak olmasıydı. Bu, 
kimsenin itiraz edemeyeceği, 
toplumsal bir talepti.

“Niye ikisi aynı pakette” 
diyenlere “darbeci” dendi.

Askeri vesayete karşı olan 
liberallerin desteği, kitleleri 
ikna için kullanıldı.

Ve referandum kazanıldı.
Referandumdan bir ay 

sonra Hakimler, Savcılar 
Yüksek Kurulu, iktidara bağ
landı; yargı bağımsızlığı darbe

aldı.
Başbakan, “Yargıya 

gerekenleri söyledik” diyebildi. 
Öbür mevzuda ise darbecilerle 
mahkemeden hastaneye bir-iki 
telekonferans yapıldı; konu 
kapandı. * * *

Şimdi benzer bir durum 
kapıda...

Bu kez “demir leblebi”, 
Erdoğan’ın başkanlığı...

“Çikolata”nın adı ise barış...
“Barış” da tıpkı “darbeyle 

hesaplaşma” gibi, hepimizin 
ortak talebi...

“Bu kan dursun artık” cüm
lesinin altına imza atmayacak 
insan yok gibi...

Fakat görünen o ki; hepi 
mizin yemeye can attığı bu 
çikolatayı ısırdığımızda, içinde
ki başkanlık senaryosunu da 
yutmuş olacağız.

“Imralı zabıtları”, bu 
pazarlığı ortaya koydu; 
muhtemelen o yüzden bunca 
tepki gördü.

Eski tuzağın yakında 
piyasaya çıkacak yeni 
sürümünde şu özellik var:

“Barış elbette olsun, ama şu 
başkanlığı bir tartışalım” der 
şeniz, 12 Eylül referandumun
da “Hayır” diyenlerin “darbe
ci” diye suçlanmalarına benzer 
bir tepki göreceksiniz:

“Sen savaş sürsün mü isti 
yorsun?”

Hayır!
Hiçbirimiz bu kirli savaşın 

bir saat daha sürmesine razı 
değiliz.

Barış, büyük ve cesur bir 
adım...

“Ama yetmez...”
Barışla birlikte demokrasi 

ve özgürlük de istiyoruz.
Ne var ki, anayasa sandığa 

geldiğinde yine bize “Seçmece 
yok.

Ya hepsi ya hiç” denecek; 
barış uğruna anti-demokratik 
maddelere “Evet” dememiz 
istenecek.

“’Hayır’ derseniz, savaş 
devam eder” kılıcı, başımızın 
üzerinde sallanıyor olacak.* * *

Erdoğan’ın “Bu kuvvetler 
ayrılığı denen var ya; önümüze 
engel olarak dikiliyor” cümlesi, 
bizi neyin beklediğini ele veri 
yor.

Yüksek yargı tek elde 
toplanıyor.

Yargı ve yasamadan alınan 
güç, Başkan’a veriliyor.

Medya, iktidarın emir ve 
vetolarına göre şekilleniyor. 
AB’nin demokratik uyarılar 
içeren raporu çöpe atılıyor.

“Güçlü Türkiye”, Gazze yo 
lunda İsrail askerlerince öldü 
rülen yurttaşları İçin İsrail’e 
özür dileten tek ülke olmayı 
başarıyor; ancak Uludere yol
unda kendi askerinin bombala
yarak öldürdüğü yurttaşların
dan bir özrü esirgiyor. Halen 9 
milletvekilinin ve onlarca 
gazetecinin tutuklu olduğu bir 
ülke sicilini koruyor.

İnsan Hakları Derneği’nin 
önceki gün açıkladığı rapora 
göre, mahkemeye sevk edilen 
“8 bin 300 terör üyesi” ile Çin’i 
geride bırakarak “en çok 
teröristi olan ülke” sırala
masında dünya liderliğine yük
seliyor.

üniversite, iş dünyası, sivil 
toplum susuyor.* * *

Halkı baskı rejimiyle savaş 
arasında seçime zorlamayalım.

Barışı antidemokratik bir 
rejimin payandası haline sok
mayalım.

Barışın meyvesini yemek 
isterken dişimizi kırmayalım.

Libya da, Irak da uzun süre 
barış içinde yaşadı; yanılma 
yalım.

“Barışı, demokrasi ve 
özgürlükle birlikle istiyoruz" 
diye haykıralım

Celii'ieı W Mtiiı İhracat Şuhat ayında
Yüzde 5,8 Arttı

Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
yaptığı yazçılı açık
lamada “Biz sitem 
etmesini de 
teşekkür etmesini 
de biliriz.” diyerek, 
Kaymakam Cahit 
Işık’ın BEBKA 
toplantısı nedeniyle 
katıldığı toplantıda 
yaptığı konuşmalara 
basına yansımadığı 
için daha önce yap
tığı açıklamada, 
zeytincilik konusun
da konuşan Ticaret 
Borsası Başkanı 
Ilhan Acar’a 
teşekkür ettiğini, 
belerterek şunları 
söyledi: 
“26 Mart 2013 Salı 
günkü yazımda 
Gıda Tanm ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar 
yardımcısının 
gelmesi BEBKA 
Projelerinin

tanıtıldığı toplantıya 
davet edilmediğimiz 
için sitemde bulun
muş idik. Bahsi 
geçen toplantıda 
basından takip 
ettiğimiz zeytinle 
ilgili olumsuzlukları 
sadece Sayın Borsa 
Başkanımız Ilhan 
Acar'a teşekkür 
etmiştim.
Kaymakamımızda 
aynı toplantıda 
Gemlik zeytini ve 
üreticisi kötü duru
munun Sayın

Müsteşar yardım
cısına geniş şekilde 
anlattığını kendisi 
tarafından şahsıma 
beyan ettiğinde 
şaşırdım ve kendi
lerine basında bu 
konuda bir kelime
sine rastlamadığımı 
söyledim.
26 Mart 2013 Sah 
günü köylere yar 
dım birliği toplan
tısında mahalli 
gazetenin herhangi 
birisinde böyle bir 
bilgiye ulaştığım an 

gereğini yapacağımı 
ifade ettim. 27 Mart 
2013 Çarşamba 
günü yayınlanan 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde Sayın 
Kaymakamımızın 
bahsi geçen toplan
tıda zeytin sorun
larını dile getirdiği 
yazısını okudum. 
Kaymakamımızın 
üreticiye, tarıma, 
çevreye, ayrıca 
üreticilerin vadesi 
geçen borçlarının 
ertelenmesinde, 
Güvenli Köyü ile 
Adliye Köyü arasın
daki problemin 
sulha kavuşturması 
nedeniyle 
teşekkür ederim. 
Tarım ile ilgili konu
larda odamızın ken
disine her zaman 
danışmanlık 
hizmeti vereceğinin 
bilinmesini 
İsterim.” dedi.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafın
dan ortaya koyu
lan geçici dış 
ticaret verilerine 
göre ihracat 2013 
Şubat ayında 
2012'nin aynı 
ayına oranla yüzde 
5,8 artarak 12 mil
yar 435 milyon 
dolar oldu. Bu 
dönemde ithalat 
da yüzde 9 artarak 
19 milyar 394 mily
on doları buldu. 
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 
2012 Şubat ayında 
yüzde 66 iken, 
2013 Şubat ayında 
yüzde 64,1'e 
geriledi.
DIŞ TİCARET 
AÇIĞI YÜZDE 15,2 
ARTTI
Şubat ayında dış 
ticaret açığı yüzde 
15,2 artışla 6 mil
yar 39 milyon 
dolardan 6 milyar 
958 milyon dolara 

çıktı. Takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre Şubat ayında 
geçen senenin 
aynı ayına nispe
ten ihracat yüzde 
9, ithalat yüzde 
13,1 arttı.
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ise Şubat 
ayında Ocak ayına 
nispeten İhracat 
yüzde 6,2, ithalat 
yüzde 6,5 arttı.

AB'YE İHRACAT 
YÜZDE 3,5 
ARTTI 
Avrupa Birliği 
(AB)'nin ihracat 
payı 2012 Şubat 
ayında yüzde 41,9 
iken, 2013 Şubat 
ayında yüzde 41'e 
indi. AB'ye yapılan 
ihracat, geçen 
senenin aynı ayına 
oranla yüzde 3,5 
artarak 5 milyar 95 
milyon dolara 
dayandı 
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Seriaslan, ‘Kül türel Mitti biüın ıtMliâimiı'
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Yönetim 
Kurulu ve Belediye 
Meclis üyeleri Sivil 
Toplum örgütleri ve 
Demek Kapsamın da 
sürdürdükleri ziyaret 
lere devam ediyorlar. 
Dersimliler Derneği’ni 
ziyaret eden CHP’liler 
Dernek Başkanı Murat 
Kocamış yöneticileri 
ve üyeleri tarafından 
karşılandılar. 
CHP’liler, dernek 
yöneticileri ile Gemlik 
ve ülke sorunları hak 
kında görüş alışve 
rişinde bulundular. 
Demek Başkanı 
Kocamış, 
"Derneğimizin yeni 
yerine taşındıktan 
sonra, bizleri ilk 
ziyarete gelen siyasi 
parti siz oldunuz 
teşekkür ederiz. ” 
dedi.
Dersimliler Kültür ve 
Dayanışma Deme 
ği’nin Gemlik’te, 20 
yıldan beri faaliyet 
göstermekte olduğu 
nu belirterek,

“Tüm hemşeri dernek 
terinin de bildiği gibi 
imkanlarımız sınırlı 
ama biz dernek olarak 
çok şanslıyız. Bu şan
sımızı da dayanışma 
ruhu içinde yaşama 
bilincini benimsemize 
borçluyuz. Hepimiz el 
birliği yaparak derne 
ğimiz için bir yer 
satın aldık. Derneği 
mize destek veren 
tüm dostlarımıza 
teşekkür ediyor. Diğer 
hemşeri dernekleri ne 
şans diliyorum" dedi. 
Sertaslan, yeni lokal 
terinin hayırlı 
olmasını dileyerek, 
“Ziyaret sebebimiz 
sizlerle sohbet etmek, 
ilçemiz hakkında fikir 

alışverişinde bulun
maktır. Hemşeri 
Derneklerinin, yaşadı 
ğı yerin çeşitli sorun
ları, kültürel değerleri 
ve yaşanılan kente ait 
olabilme hissinin 
artınlmasında daha 
aktif görev alması 
gerektiğine inanıyo
rum. Türkiye'de böl
geler, toplumsal kate
goriler, kişiler arası 
farklılıklar hep ola 
gelmiştir. Bu farklılık
lar bizim ilçemizin 
zenginliğidir. Bizler, 
yerelden siyaset üret
menin çok önemli 
olduğunu, bu konuya 
ilçe yönetimi olarak 
çok önem verdiğimizi 
belirtmek isterim.

Demokratik kitle 
örgütlerinin her 
zaman yanında ola
cağız, özellikle de 
hemşeri dernekleri, 
ülkenin ve demokra 
sinin olmazsa olmaz 
unsurlarıdır. Bu 
anlamda Gemlik’imiz 
için el ele vermeliyiz. 
Nasıl bir Gemlik isti 
yorsak buna beraber 
karar vermeliyiz. 
Gelin ilçemizin gele
ceği için birlikte 
çalıştım. Bize getire
ceğiniz projeleri en iyi 
şekilde değerlendire
ceğimize emin ola
bilirsiniz.
Gemlik 1975 yılından 
beri sadece insanların 
barınması amaçlı 
planlama yapılmıştır. 
Bu vizyonsuzluktan 
değil, bilerek, isteye 
rek yapılan bir planla
madır. Denizin, suyun 
olduğu yerde mede 
niyet olur. Deniz ufuk 
genişleten bir renktir. 
Oysa ki ilçemizde 
sanki deniz ile insan 
buluşmasın diye ara 
larına yüksek binalar, 

kayalar konulmuştur, 
özellikle insanla 
rımız, sosyalleşme 
sin, robot gibi 
yaşasınlar, örgütlü 
yaşam anlayışından 
uzak kalsınlar, birey 
olarak yaşasınlar ki 
idare edebilmek, 
kontrol altında tutmak 
kolay olsun anlayışıy
la bazı şeyler bilinçli 
bir şekilde yapılmıştır 
ve yapılmaktadır.
Bu anlamda hem şeri 
dernekleri, şehrin üre
timine, kültürel 
zenginliğine ve şehrin 
geleceğe hazırlan
ması anlamında 
Gemlik'e çok değer 
katıyorsu nuz. Sizlerle 
konuştukça, fikir 
alışverişi yaptıkça, 
Gemlik'in umut ve 
gelecek vaat eden bir 
yer olacağına 
inanıyor.
Markalaşmamıza çok 
büyük katkılar sağla 
yacağınıza inanıyo
rum." dedi.
Sertaslan, 'Bu 
yasanın adı 
Büyükşehir Yasası 

değil bütün şehir 
yasasıdır." 
Bu yasa ile köy tüzel 
kişiliği kaldırılacak, 
her biri mahalle 
haline getirilecektir. 
Faturası, köylere ve 
kültürlerine çok ağır 
bir şekilde geri 
dönecektir. Yeni 
yasayla köy muhtar
larının kendi yaşam 
alanlarını yönetmekle 
ilgili hiçbir yetkileri 
kalmadığı gibi, tüm 
mal varlıkları da 
belediyelere devre 
dilecek. Kısacası bu 
yasa ile yapılmak 
istenen halkın iradesi 
olmadan, kul haline 
getirecekleri vatandaş 
topluluğu yaratmak 
ve tek adam rejimine 
adım atmaktır. 
Ülkemize ve ilçemize 
olan borcumuzu bir
birimize destek 
olup,örgütlü bir şek
ilde hareket etme bi 
linçine vanp,insanca 
yaşayacağımız güne 
kavuştuğumuz zaman 
ödeyebiliriz.” şek
linde konuştu.

■M

Atatürk Kordonu Çelebi Apt. Altı GEMLİK Tel: 0 224 514 42 49
HHTO

GÜNLÜK
TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 
KALAMAR I KARİDES

GÜVEÇ / LAKERDA /
MEVSİM SALATASI

SİPARİŞ KABUL EDİLİR

KOHFLZ BALIKÇILIK
ÇARLI’NIN YGRI hizmetinizdeyiz.
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Siikrii SenolSalon lutbolunıla 
Bursa İkincisi oldu

Şükrü Şenol 
Ortaokulu futsal 
takımı, 27/03/2013 
tarihinde sona eren 
futsal karşılaş
malarında Bursa 
İkincisi oldu.
Bursa Gençlik Spor 
Müdürlüğünden ve

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünden 
yöneticilerin katıl 
dığı törende, Şükrü 
Şenol Ortaokulu 
Futsal Takımı, ikin
cilik kupasını aldı. 
Okul Müdürü Beden 
Eğitimi öğretmenler

imiz Ayhan Boğuş, 
Deniz Korkmaz, 
Erkan Hozanh'yı ve 
yeteneklerini, emek
lerini sonuna 
kadar kullanan 
öğrencileri kutla
yarak, başarılarının 
devamını diledi.

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GUNIH DRVCTIYC BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin ...

40 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

SATILIK DÜKKAN
HAMİDİYE MAHALLESİ GAZHANE 

CADDESİNDE 38 M2 LİK ODA SAYISI 
2 OLAN DÜKKAN SATILIKTIR

0 535 506 81 10

KİRALIK 
DAİRE

KÖRFEZ SİTESİNDE 
KİRALIK DAİRE

TEL : 0 532 583 53 78

MrcWnıılıııııiii»lıı

Şükrü Şenol 
Ortaokulu 8. Sınıf 
öğrencileri "Ortaöğ 
retim Kurumlarını 
Tanıma" kapsamın
da Endüstri Meslek 
Lisesi’ni ziyaret etti. 
Okulun bölümlerini, 
atölyelerini ve 
sınıflarını gezen 
öğrenciler, Endüstri

Meslek Lisesi'nin 
değerli idareci ve 
öğretmenleri açık
layıcı bilgiler 
verdiler.
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
tanıtımda öğren
cilere liderlik eden 
öğretmenler Engin 
Yolcu ve Ali

özdemir'e, konuk
severlik gösteren 
Endüstri Meslek 
Lisesi idareci ve 
öğretmenlerine, 
tanıtıma katılan 
öğrencilerimize 
teşekkür eder, 
bundan sonraki 
hayatlarında 
başarılar diledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
■tiHLUJiıııu.unm.ııiLHnif ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
,1999 ydından önce 
işe başlayanlardan 
prim gün sayısını 
doldurmasına rağ
men kanunda 
öngörülen yaşı 

‘ doldurmadığı için 
emekli olamayan
lara yönelik çalışma 
başlattı 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
1999 yılından önce 
işe başlayanlardan 
prim gün sayısını 
doldurmasına rağ
men kanunda 
öngörülen yaşı 
doldurmadığı için 
emekli olamayan
lara yönelik çalışma 
başlattı. Buna göre 
yaş beklemeden 
biraz düşük maaşla 
emeklilik mümkün 
olacak.
1999 yılında 
çıkarılan bir yasa ile 
çalışanların emekli 
olma şartlan 
değiştirildi. Yasa ile 
1999 yılından sonra 
işe girecek olanlar 
için, daha önce 
kadınlarda 38 olan 
emeklilik yaşı 58'e, 
erkeklerde 43 olan 
emeklilik yaşı da 
60'a çıkarıldı. Aynı 
yasa ile SSK'ya tabi 
çalışanların emeklil
iği için gereken gün 
sayısı 7000'e 
çıkarıldı. Bu tarihten 
önce işe girenler 
için 1976 yılına 
kadar geriye dönük 
olarak 'Kademeli 
Yaş ve Gün Şartı*

Gemlik KErfez ABONE OLDUNUZ MU? 
abone Olun okuyun okutun

getirildi. 5510 sayılı 
yasayla 30 Nisan 
2008'den itibaren 
işe girenler için ise 
65 yaş şartı getirildi* 
Böylece kademeli 
yaş düzenlemesi 
kapsamında prim 
gün sayısını doldur
masına rağmen yaş 
şartını tamamlaya- 
madığı için emekli 
olamayan milyonlar
ca kişi ortaya çıktı. 
Türkiye 
Gazetesi'nde yer 
alan habere göre 
'emeklilikte yaşa 
takılanlar* bir araya 
gelip sıkıntılarını 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'e anlattı. 
Bu bilgiler ışığında 
bürokratlara çalış
ma yapma talimatı 
veren Çelik, sıkıntı 
hakkında şöyle 
konuştu: “1999 
yılında 10 yıl çalışıp, 
*10 yıl sonra ben 
emekli olacağım* 
diye bekle yen 
vatandaşa diyelim 
ki 4 yıllık ilave bir 
süre geldi. Vatandaş 
tarımız, 'bizim prim 

ve gün sayımız 
doldu* diyor. 
Vatandaşımız, 'Biz 
oyun oynarken 
kural değişti, bizim 
ıî8 günahımız var' 
diyor. Tabii ki 
bakıldığında haklı, 
kamu düzenleme 
yapabilir mi? 
Yapabilir. Ne yapıla- 
biiir, dünyadaki 
örnekleri nedir? JJir 
haksızlık var mı? 
Var. Kısmî emeklilik 
çerçevesinde değer
lendirilebilir veya 
uzatılan süre 
dikkate alınarak 
maaş bağlanırken 
ona göre maaş 
bağlanılabilir. Tüm 
bu hesapları dikkate 
alarak, geleceğe 
dönük projeksiyon
lar yaparak sistemi 
tahrip etmeden bir 
çözüm arayışı 
içerisindeyiz.” 
Çözümün 'yaş bek
lemeden biraz dü 
şük maaşla emek 
I ilik' şeklinde ger 
çekleşmesi halinde 
ilk etapta 500 bin 
kişinin emekli 
olması bekleniyor.

Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) kurum 
tarafından onay
lanan ve 1 
Nisan'dan itibaren 
geçerli olacak 
nihai elektrik 
tarifelerinde 
herhangi bir 
değişiklik olmaya
cağını açıkladı. 
Nihai elektrik 
tarifelerinde 1 
Nisan'dan geçerli 
olacak bir değişiklik 
olmayacak.

İIİMWWIİIIM
Tüketici mahke 
melerinde hakkını 
aramak isteyenlerin 
önü açılıyor. 400 
lirayı bulan dava 
açma masrafı 
kaldırılıyor. Bu 
madde hazırlanan 
yeni taslağa alınıyor. 
Tüketici mahkeme 
terinde ve hakem 
heyetlerinde dava 
açma masrafı tama
men kalkıy
or. Yapılacak düzen
leme ile 400 liralık 
dava açma mas
rafından kurtülacak 
olan tüketiciler, buri- 
dan sonra zarara 
uğramalarına neden 
olan şirketleri daha 
kolay dava edebile
cek.
Habere göre Yeni 
düzenleme en çok, 
tüketicilerin şikayet 
nedenlerinin başın
da gelen bankaları 
etkileyecek.
Bankaların aldığı

Açıklamada, 
"Herhangi bir abone 
grubundaki tüketici 
için zam yok" dedi. 
Bu durumda

elektrik fiyatları 
Nisan-Haziran 
döneminde mevcut 
düzeyinde 
kalacak.

kredi kartı ücretleri
ni 300 bine yakın 
kez hakem heyetler
ine taşıyan tüketicil
er, masrafsız başvu
ru sayısında çok 
daha yüksek sayıda 
şikayette bulu 
nabilecek.
Tüketici sorunları 
hakem heyetleri ve 
tüketici 
mahkemelerinde 
gelen ek mesraflar, 
hakkım yasalarla 
aramak ıâ^yen 
tüketicinin yolunu 
tıkıyor. Tüketici 
mahkemelerinde 
resim ve harç öde
meyen tüketiciler, 
6100 sayılı Yasa 
nedeniyle tebligat, 
tanık, bilirkişi, keşif 
gibi kalemlere para 
ödüyor. Dava açma 
aşamasında gider 
avansı olarak peşin 
alınan bu ücretler, 
bilirkişi incelemesi 
de dahil edildiğinde

400 lirayı buluyor. 
Pek çok tüketici, 
gelen bu külfet 
nedeniyle yargı yol
unu kullanmıyordu. 
Tüketici hükem 
heyetlerinde de 
tüketicilerden dosya 
masrafı alınıyor. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, hazır
ladığı kanun taslağı 
ile dava yolunu 
kolaylaştıracak. 
Hazırlama aşa
masındaki tüketici 
yasasına konacak 
madde ile tüketici 
sorunları hakem 
heyetleri ve tüketici 
mahkemelerinde 
gelen ek mesraflar 
tamamen ortadan 
kaldırılacak. Dava 
açıp kaybeden 
davalı da masraf 
ödemeyecek. 400 
liralık masraftan 
kurtulan tüketici, en 
çok bankalardan 
hesap soracak.

| i |

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
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
ilçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPDR-FERİBOTKAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıltğı 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 Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanb^oğlu^Mdaş 614 46 49
Anaur 614 47 71
KamMKoç 612 0163

■1 

E
BAfilTIClUft

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95

HASTANELER
nam cgııım muo. OU lö 4b
İŞ-KUR 513 71 6,6

Haoaş 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

r □evlat Haatanaal 617 34 00
Sahil Dev. HaaL 613 23 20
Mer.Safi.Ocafiı 613 10 60
Tomokay Tomografi 613 66 20
Konur Tıp Mrk. B14 60 88

BELEDİYE
u

E
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 90
İtfaiye 513 23 2İ5
Muhasebe Md. 513 45 21-18İ2
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R 
£

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 613 24 87
Güven Tnkal 613 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 617 33 04

Akçen Petrol
BT »S İS 15

Tuncay otognz a-i 3 ıa 4S
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik Körfez
OIHLİK'İN İLK «Û|ILÛ|( SİYASİ QAZ1T»|| <

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4535 

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Mm»
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ROMANTİK KOMEÜİ 2
BEKARUÜAVEDA: 
14.15-16:15-20:15 
ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 
KELEBEĞİN RÜYASI 
14:00-16:45-20:00

IBU2I
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Şükrü Şe 
Ortaokul 
takımı, 2 
tarihinde 
futsal ka 
malarınd 
İkincisi < 
Bursa G 
Müdürlü

ÖNCE 
SAĞLIK!

Balık - Tavuk ve Köfte Evfv

KALAMAR TAVA 
MİDYE DOLMA 
MİDYE TAVA 
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata 
TATLILAR

E

7.oo-t
CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.OO ₺

3.00 t-1

Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo

CİNEKOP; TEKİR 
IZGARA KÖFTE 
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ

*12.50-b
8.oo t>
6.oo t-

BALIK ÇEŞİTLERİ

HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 

Kaygana, Karadeniz Usulü) 
İSTAVRİT (Tava, Izgara)

İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 
Ayran, Soda, Şalgam

10.oo 1 û
1.oo *Ci
5.oo 1‘‘

2.oo 
1.50

ARA SICAKLAR
KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.00 1'46.oo-b

Tel: O 224 514 7172 MİN
Tiamidiye Nah. Kumsal 5ok. No:5

MILTON
DUGUN SALONU

tim

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

PclSfa PtycUlİSt
Meşrubat Snten Sandalye Giydieıne
Çerez NifahMasası

İnternetten Canb
Sahne - Işıkyösterisi
Servis ve ekipmanlar

Sürpriz gösterilerisi

'M


	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\1 Mart 2013 Cuma\1 Mart 2013 Cuma (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\1 Mart 2013 Cuma\1 Mart 2013 Cuma (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\1 Mart 2013 Cuma\1 Mart 2013 Cuma (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\1 Mart 2013 Cuma\1 Mart 2013 Cuma (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\1 Mart 2013 Cuma\1 Mart 2013 Cuma (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\1 Mart 2013 Cuma\1 Mart 2013 Cuma (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\1 Mart 2013 Cuma\1 Mart 2013 Cuma (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\1 Mart 2013 Cuma\1 Mart 2013 Cuma (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\1 Mart 2013 Cuma\1 Mart 2013 Cuma (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\1 Mart 2013 Cuma\1 Mart 2013 Cuma (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\2 Mart 2013 Cumartesi\2 Mart 2013 Cumartesi (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\2 Mart 2013 Cumartesi\2 Mart 2013 Cumartesi (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\2 Mart 2013 Cumartesi\2 Mart 2013 Cumartesi (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\2 Mart 2013 Cumartesi\2 Mart 2013 Cumartesi (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\2 Mart 2013 Cumartesi\2 Mart 2013 Cumartesi (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\2 Mart 2013 Cumartesi\2 Mart 2013 Cumartesi (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\2 Mart 2013 Cumartesi\2 Mart 2013 Cumartesi (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\2 Mart 2013 Cumartesi\2 Mart 2013 Cumartesi (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\2 Mart 2013 Cumartesi\2 Mart 2013 Cumartesi (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\2 Mart 2013 Cumartesi\2 Mart 2013 Cumartesi (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\4 Mart 2013 Pazartesi\4 Mart 2013 Pazartesi (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\4 Mart 2013 Pazartesi\4 Mart 2013 Pazartesi (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\4 Mart 2013 Pazartesi\4 Mart 2013 Pazartesi (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\4 Mart 2013 Pazartesi\4 Mart 2013 Pazartesi (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\4 Mart 2013 Pazartesi\4 Mart 2013 Pazartesi (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\4 Mart 2013 Pazartesi\4 Mart 2013 Pazartesi (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\4 Mart 2013 Pazartesi\4 Mart 2013 Pazartesi (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\4 Mart 2013 Pazartesi\4 Mart 2013 Pazartesi (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\4 Mart 2013 Pazartesi\4 Mart 2013 Pazartesi (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\4 Mart 2013 Pazartesi\4 Mart 2013 Pazartesi (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\5 Mart 2013 Salı\5 Mart 2013 Salı (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\5 Mart 2013 Salı\5 Mart 2013 Salı (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\5 Mart 2013 Salı\5 Mart 2013 Salı (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\5 Mart 2013 Salı\5 Mart 2013 Salı (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\5 Mart 2013 Salı\5 Mart 2013 Salı (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\5 Mart 2013 Salı\5 Mart 2013 Salı (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\5 Mart 2013 Salı\5 Mart 2013 Salı (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\5 Mart 2013 Salı\5 Mart 2013 Salı (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\5 Mart 2013 Salı\5 Mart 2013 Salı (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\5 Mart 2013 Salı\5 Mart 2013 Salı (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\6 Mart 2013 Çarşamba\6 Mart 2013 Çarşamba (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\6 Mart 2013 Çarşamba\6 Mart 2013 Çarşamba (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\6 Mart 2013 Çarşamba\6 Mart 2013 Çarşamba (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\6 Mart 2013 Çarşamba\6 Mart 2013 Çarşamba (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\6 Mart 2013 Çarşamba\6 Mart 2013 Çarşamba (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\6 Mart 2013 Çarşamba\6 Mart 2013 Çarşamba (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\6 Mart 2013 Çarşamba\6 Mart 2013 Çarşamba (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\6 Mart 2013 Çarşamba\6 Mart 2013 Çarşamba (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\6 Mart 2013 Çarşamba\6 Mart 2013 Çarşamba (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\6 Mart 2013 Çarşamba\6 Mart 2013 Çarşamba (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\7 Mart 2013 Perşembe\7 Mart 2013 Perşembe (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\7 Mart 2013 Perşembe\7 Mart 2013 Perşembe (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\7 Mart 2013 Perşembe\7 Mart 2013 Perşembe (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\7 Mart 2013 Perşembe\7 Mart 2013 Perşembe (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\7 Mart 2013 Perşembe\7 Mart 2013 Perşembe (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\7 Mart 2013 Perşembe\7 Mart 2013 Perşembe (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\7 Mart 2013 Perşembe\7 Mart 2013 Perşembe (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\7 Mart 2013 Perşembe\7 Mart 2013 Perşembe (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\7 Mart 2013 Perşembe\7 Mart 2013 Perşembe (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\7 Mart 2013 Perşembe\7 Mart 2013 Perşembe (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\8 Mart 2013 Cuma\8 Mart 2013 Cuma (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\8 Mart 2013 Cuma\8 Mart 2013 Cuma (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\8 Mart 2013 Cuma\8 Mart 2013 Cuma (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\8 Mart 2013 Cuma\8 Mart 2013 Cuma (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\8 Mart 2013 Cuma\8 Mart 2013 Cuma (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\8 Mart 2013 Cuma\8 Mart 2013 Cuma (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\8 Mart 2013 Cuma\8 Mart 2013 Cuma (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\8 Mart 2013 Cuma\8 Mart 2013 Cuma (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\8 Mart 2013 Cuma\8 Mart 2013 Cuma (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\8 Mart 2013 Cuma\8 Mart 2013 Cuma (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\9 Mart 2013 Cumartesi\9 Mart 2013 Cumartesi (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\9 Mart 2013 Cumartesi\9 Mart 2013 Cumartesi (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\9 Mart 2013 Cumartesi\9 Mart 2013 Cumartesi (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\9 Mart 2013 Cumartesi\9 Mart 2013 Cumartesi (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\9 Mart 2013 Cumartesi\9 Mart 2013 Cumartesi (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\9 Mart 2013 Cumartesi\9 Mart 2013 Cumartesi (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\9 Mart 2013 Cumartesi\9 Mart 2013 Cumartesi (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\9 Mart 2013 Cumartesi\9 Mart 2013 Cumartesi (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\9 Mart 2013 Cumartesi\9 Mart 2013 Cumartesi (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\11 Mart 2013 Pazartesi\11 Mart 2013 Pazartesi (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\11 Mart 2013 Pazartesi\11 Mart 2013 Pazartesi (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\11 Mart 2013 Pazartesi\11 Mart 2013 Pazartesi (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\11 Mart 2013 Pazartesi\11 Mart 2013 Pazartesi (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\11 Mart 2013 Pazartesi\11 Mart 2013 Pazartesi (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\11 Mart 2013 Pazartesi\11 Mart 2013 Pazartesi (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\11 Mart 2013 Pazartesi\11 Mart 2013 Pazartesi (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\11 Mart 2013 Pazartesi\11 Mart 2013 Pazartesi (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\11 Mart 2013 Pazartesi\11 Mart 2013 Pazartesi (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\11 Mart 2013 Pazartesi\11 Mart 2013 Pazartesi (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\12 Mart 2013 Salı\12 Mart 2013 Salı (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\12 Mart 2013 Salı\12 Mart 2013 Salı (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\12 Mart 2013 Salı\12 Mart 2013 Salı (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\12 Mart 2013 Salı\12 Mart 2013 Salı (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\12 Mart 2013 Salı\12 Mart 2013 Salı (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\12 Mart 2013 Salı\12 Mart 2013 Salı (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\12 Mart 2013 Salı\12 Mart 2013 Salı (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\12 Mart 2013 Salı\12 Mart 2013 Salı (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\12 Mart 2013 Salı\12 Mart 2013 Salı (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\14 Mart 2013 Perşembe\14 Mart 2013 Perşembe (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\14 Mart 2013 Perşembe\14 Mart 2013 Perşembe (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\14 Mart 2013 Perşembe\14 Mart 2013 Perşembe (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\14 Mart 2013 Perşembe\14 Mart 2013 Perşembe (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\14 Mart 2013 Perşembe\14 Mart 2013 Perşembe (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\14 Mart 2013 Perşembe\14 Mart 2013 Perşembe (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\14 Mart 2013 Perşembe\14 Mart 2013 Perşembe (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\14 Mart 2013 Perşembe\14 Mart 2013 Perşembe (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\14 Mart 2013 Perşembe\14 Mart 2013 Perşembe (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\14 Mart 2013 Perşembe\14 Mart 2013 Perşembe (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\15 Mart 2013 Cuma\15 Mart 2013 Cuma (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\15 Mart 2013 Cuma\15 Mart 2013 Cuma (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\15 Mart 2013 Cuma\15 Mart 2013 Cuma (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\15 Mart 2013 Cuma\15 Mart 2013 Cuma (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\15 Mart 2013 Cuma\15 Mart 2013 Cuma (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\15 Mart 2013 Cuma\15 Mart 2013 Cuma (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\15 Mart 2013 Cuma\15 Mart 2013 Cuma (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\15 Mart 2013 Cuma\15 Mart 2013 Cuma (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\15 Mart 2013 Cuma\15 Mart 2013 Cuma (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\15 Mart 2013 Cuma\15 Mart 2013 Cuma (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\16 Mart 2013 Cumartesi\16 Mart 2013 Cumartesi (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\16 Mart 2013 Cumartesi\16 Mart 2013 Cumartesi (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\16 Mart 2013 Cumartesi\16 Mart 2013 Cumartesi (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\16 Mart 2013 Cumartesi\16 Mart 2013 Cumartesi (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\16 Mart 2013 Cumartesi\16 Mart 2013 Cumartesi (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\16 Mart 2013 Cumartesi\16 Mart 2013 Cumartesi (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\16 Mart 2013 Cumartesi\16 Mart 2013 Cumartesi (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\16 Mart 2013 Cumartesi\16 Mart 2013 Cumartesi (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\16 Mart 2013 Cumartesi\16 Mart 2013 Cumartesi (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\16 Mart 2013 Cumartesi\16 Mart 2013 Cumartesi (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\18 Mart 2013 Pazartesi\18 Mart 2013 Pazartesi (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\18 Mart 2013 Pazartesi\18 Mart 2013 Pazartesi (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\18 Mart 2013 Pazartesi\18 Mart 2013 Pazartesi (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\18 Mart 2013 Pazartesi\18 Mart 2013 Pazartesi (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\18 Mart 2013 Pazartesi\18 Mart 2013 Pazartesi (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\18 Mart 2013 Pazartesi\18 Mart 2013 Pazartesi (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\18 Mart 2013 Pazartesi\18 Mart 2013 Pazartesi (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\18 Mart 2013 Pazartesi\18 Mart 2013 Pazartesi (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\18 Mart 2013 Pazartesi\18 Mart 2013 Pazartesi (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\18 Mart 2013 Pazartesi\18 Mart 2013 Pazartesi (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\19 Mart 2013 Salı\19 Mart 2013 Salı (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\19 Mart 2013 Salı\19 Mart 2013 Salı (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\19 Mart 2013 Salı\19 Mart 2013 Salı (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\19 Mart 2013 Salı\19 Mart 2013 Salı (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\19 Mart 2013 Salı\19 Mart 2013 Salı (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\19 Mart 2013 Salı\19 Mart 2013 Salı (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\19 Mart 2013 Salı\19 Mart 2013 Salı (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\19 Mart 2013 Salı\19 Mart 2013 Salı (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\19 Mart 2013 Salı\19 Mart 2013 Salı (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\19 Mart 2013 Salı\19 Mart 2013 Salı (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\20 Mart 2013 Çarşamba\20 Mart 2013 Çarşamba (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\20 Mart 2013 Çarşamba\20 Mart 2013 Çarşamba (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\20 Mart 2013 Çarşamba\20 Mart 2013 Çarşamba (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\20 Mart 2013 Çarşamba\20 Mart 2013 Çarşamba (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\20 Mart 2013 Çarşamba\20 Mart 2013 Çarşamba (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\20 Mart 2013 Çarşamba\20 Mart 2013 Çarşamba (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\20 Mart 2013 Çarşamba\20 Mart 2013 Çarşamba (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\20 Mart 2013 Çarşamba\20 Mart 2013 Çarşamba (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\20 Mart 2013 Çarşamba\20 Mart 2013 Çarşamba (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\20 Mart 2013 Çarşamba\20 Mart 2013 Çarşamba (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\21 Mart 2013 Perşembe\21 Mart 2013 Perşembe (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\21 Mart 2013 Perşembe\21 Mart 2013 Perşembe (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\21 Mart 2013 Perşembe\21 Mart 2013 Perşembe (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\21 Mart 2013 Perşembe\21 Mart 2013 Perşembe (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\21 Mart 2013 Perşembe\21 Mart 2013 Perşembe (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\21 Mart 2013 Perşembe\21 Mart 2013 Perşembe (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\21 Mart 2013 Perşembe\21 Mart 2013 Perşembe (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\21 Mart 2013 Perşembe\21 Mart 2013 Perşembe (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\21 Mart 2013 Perşembe\21 Mart 2013 Perşembe (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\21 Mart 2013 Perşembe\21 Mart 2013 Perşembe (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\22 Mart 2013 Cuma\22 Mart 2013 Cuma (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\22 Mart 2013 Cuma\22 Mart 2013 Cuma (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\22 Mart 2013 Cuma\22 Mart 2013 Cuma (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\22 Mart 2013 Cuma\22 Mart 2013 Cuma (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\22 Mart 2013 Cuma\22 Mart 2013 Cuma (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\22 Mart 2013 Cuma\22 Mart 2013 Cuma (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\22 Mart 2013 Cuma\22 Mart 2013 Cuma (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\22 Mart 2013 Cuma\22 Mart 2013 Cuma (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\22 Mart 2013 Cuma\22 Mart 2013 Cuma (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\22 Mart 2013 Cuma\22 Mart 2013 Cuma (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\23 Mart 2013 Cumartesi\23 Mart 2013 Cumartesi (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\23 Mart 2013 Cumartesi\23 Mart 2013 Cumartesi (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\23 Mart 2013 Cumartesi\23 Mart 2013 Cumartesi (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\23 Mart 2013 Cumartesi\23 Mart 2013 Cumartesi (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\23 Mart 2013 Cumartesi\23 Mart 2013 Cumartesi (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\23 Mart 2013 Cumartesi\23 Mart 2013 Cumartesi (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\23 Mart 2013 Cumartesi\23 Mart 2013 Cumartesi (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\23 Mart 2013 Cumartesi\23 Mart 2013 Cumartesi (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\23 Mart 2013 Cumartesi\23 Mart 2013 Cumartesi (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\23 Mart 2013 Cumartesi\23 Mart 2013 Cumartesi (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\25 Mart 2013 Pazartesi\25 Mart 2013 Pazartesi (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\25 Mart 2013 Pazartesi\25 Mart 2013 Pazartesi (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\25 Mart 2013 Pazartesi\25 Mart 2013 Pazartesi (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\25 Mart 2013 Pazartesi\25 Mart 2013 Pazartesi (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\25 Mart 2013 Pazartesi\25 Mart 2013 Pazartesi (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\25 Mart 2013 Pazartesi\25 Mart 2013 Pazartesi (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\25 Mart 2013 Pazartesi\25 Mart 2013 Pazartesi (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\25 Mart 2013 Pazartesi\25 Mart 2013 Pazartesi (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\25 Mart 2013 Pazartesi\25 Mart 2013 Pazartesi (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\25 Mart 2013 Pazartesi\25 Mart 2013 Pazartesi (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\26 Mart 2013 Salı\26 Mart 2013 Salı (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\26 Mart 2013 Salı\26 Mart 2013 Salı (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\26 Mart 2013 Salı\26 Mart 2013 Salı (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\26 Mart 2013 Salı\26 Mart 2013 Salı (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\26 Mart 2013 Salı\26 Mart 2013 Salı (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\26 Mart 2013 Salı\26 Mart 2013 Salı (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\26 Mart 2013 Salı\26 Mart 2013 Salı (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\26 Mart 2013 Salı\26 Mart 2013 Salı (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\26 Mart 2013 Salı\26 Mart 2013 Salı (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\26 Mart 2013 Salı\26 Mart 2013 Salı (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (11).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (12).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (13).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (14).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (15).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (16).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (17).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\27 Mart 2013 Çarşamba\27 Mart 2013 Çarşamba (18).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\28 Mart 2013 Perşembe\28 Mart 2013 Perşembe (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\28 Mart 2013 Perşembe\28 Mart 2013 Perşembe (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\28 Mart 2013 Perşembe\28 Mart 2013 Perşembe (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\28 Mart 2013 Perşembe\28 Mart 2013 Perşembe (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\28 Mart 2013 Perşembe\28 Mart 2013 Perşembe (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\28 Mart 2013 Perşembe\28 Mart 2013 Perşembe (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\28 Mart 2013 Perşembe\28 Mart 2013 Perşembe (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\28 Mart 2013 Perşembe\28 Mart 2013 Perşembe (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\28 Mart 2013 Perşembe\28 Mart 2013 Perşembe (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\28 Mart 2013 Perşembe\28 Mart 2013 Perşembe (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\29 Mart 2013 Cuma\29 Mart 2013 Cuma (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\29 Mart 2013 Cuma\29 Mart 2013 Cuma (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\29 Mart 2013 Cuma\29 Mart 2013 Cuma (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\29 Mart 2013 Cuma\29 Mart 2013 Cuma (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\29 Mart 2013 Cuma\29 Mart 2013 Cuma (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\29 Mart 2013 Cuma\29 Mart 2013 Cuma (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\29 Mart 2013 Cuma\29 Mart 2013 Cuma (8).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\29 Mart 2013 Cuma\29 Mart 2013 Cuma (9).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\29 Mart 2013 Cuma\29 Mart 2013 Cuma (10).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\30 Mart 2013 Cumartesi\30 Mart 2013 Cumartesi (1).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\30 Mart 2013 Cumartesi\30 Mart 2013 Cumartesi (2).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\30 Mart 2013 Cumartesi\30 Mart 2013 Cumartesi (3).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\30 Mart 2013 Cumartesi\30 Mart 2013 Cumartesi (4).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\30 Mart 2013 Cumartesi\30 Mart 2013 Cumartesi (5).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\30 Mart 2013 Cumartesi\30 Mart 2013 Cumartesi (6).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\30 Mart 2013 Cumartesi\30 Mart 2013 Cumartesi (7).JPG
	C:\Users\myste\OneDrive\Masaüstü\2013\3. Mart 2013\30 Mart 2013 Cumartesi\30 Mart 2013 Cumartesi (8).JPG

