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Bursa'da, 'kestirmeden git
mek' amacıyla yolun karşısına 
dereden geçmek isteyen mini 
büs sürücüsü ve iki kadın de 
re ortasında mahsur kaldı.
Haberi sayfa 3’de

İstanbul’a ili uçuş bugün başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediye 
si’nin, Bursa Gemlik ile 

i İstanbul Haliç arasındaki 
ulaşımı 18 dakikaya indire
cek deniz uçağı seferleri 
bugün başlıyor.
KARŞILIKLI İKİ SEFER 

[ 19 kişilik deniz uçağı, 
' günde 2 kez karşılıklı 
i seferler yapacak. İstanbul'

dan ilk uçuş saat 08.30 da, 
kinci uçuş ise 18.oo de

Gemlik Iskelesi'nden 
İstanbul'a 09.15 de 
hareket edecek.
İkinci uçuş ise 18.45 de 
gerçekleşecek.
Yapılan açıklamada ilk 
gün olması nedeniyle, 
Gemlik'ten ilk uçuş bugün 
saat 11.00'da yapılacak. 
Bilet satışlarının internet 
üzerinden ve iskeleden 
yapılacağı açıklandı.

GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

İlk sefer bugün
Bugün, Gemlik için önemli bir gün.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya 

İstanbul arası deniz yolu ulaşımından sonra, 
şimdi de Gemlik İstanbul Haliç arasında

. deniz uçağı seferlerini başlatıyor.
। İlk sefer bugün saat 11.oo de Gemlik'ten 

hareket İle başlayacak.
Daha sonraki günler, İstanbul’dan hör sa 

bah saat 08.30 ve 18.oo, Gemlik’ten 09.15 İle 
18.45 saatleri arasında karşılıklı olarak yapı 
la ak.

Seablrd Havayollarına ait 19 kişilik deniz 
uçağı, Gemlik İstanbul arasını 18 dakikada 
alacak.

. Acil İşleri olanlar İçin güzel bir hizmet
I Hayırlı olsun... Devamı sayfa 4’de

îıiilBMııııılhlııııiıB

Gemlik Rotary Kulübü'nün kuruluşunun 30. yıldönümü kutlandı. 30. yıl kutlama tören
lerine çok sayıda rotaryen ve davetliler katıldı. Gemlik Rotary Kulübü'nde başkanlık 
yapan rotaryenler 30. yıl pastasını hep birlikte kestiler. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Rotary 
Kulübü’nün kuru
luşunun 30. 
yıldönümü kutlandı. 
Atamer Hotel’de 
cumartesi günü 
gecesi yapılan kutla
ma törenlerine, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Belediye Başkan 
vekili Yardımcısı 
Aydın Bayraktar, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Rotary 2440. 
Bölge Guvernör 
Temsilcisi Zerrin 
özgüler, Bademli 
Rotary Kulübü 
Başkanı Mustafa 
Kırcı, Gökdere 
Rotary Kulübü 
Başkanı Yahya 
Erçetiner, Bursa 
Rotary Kulübü 
Başkanı, Lions 
Kulübü eski Genel 
Başkanı Tarık Uğur, 
Rotary Kulübü 
üyeleri, eşleri, eski 
kulüp üyeleri ve 
konuklar katıldılar. 
Gecenin açılışını 
Kulüp Dönem 
Başkanı Haşan 
Hamaloğlu yaptı.
Rotary’nin bir hizmet 
kuruluşu olduğunu 
söyleyen Haşan 
Hamaloğlu, Gemlik 
Rotary Kulübü’nün 
1983 yılında kurul
duğunu, o günden 
beri çevresine 
hizmet üretmekte 
olduğunu vurguladı. 
Rotary’nin insanlığın 
hizmetinde bütün 
dünyada örgütlü 
olduğunu söyleyen

eski başkanlardan 
Teoman Ekim, 
Gemlik Rotary 
Külübü’nün ilçede 
eğitimden sağlığa, 
kültürden sanata 
değişik hizmetler 
yaptığını, 
Uluslararası 
Rotary’nin dünyada 
ise çocuk felci aşısı 
ile kökünü kazıdığını 
söyledi.
Ekim, rotaryenlerin 
dünyanın her 
yerinde barış elçileri 
olduğunu hatır
latarak, "Her 
rotaryen istediği 
ülkede istediği 
kulübün toplantısına 
katılarak, orada 
ülkesini tanıtabilir." 
dedi.
Toplantıda, Rotary 
Kulübü’nde başkan
lık yapmış ve vefat 
etmiş Rotaryenler de 
anıldı.
30. YIL PASTASI 
Ameikalı, HollandalI 
müzisyenlerin oluş
turduğu Türkiye’de 
müzik yapan 
“Yabancı değiliz” 
adlı müzik 
gurubunun rek- 
lendirdiği gecede, 
30. yıl pastası bütün 
rotaryenler tarafın
dan kesildi.
Barış Can Güler, 
Gizem Kardeştuncer 
ve özgür Güler 
üçlüsünün gitar, 
keman ve darbuka 
ile yaptıkları müzik 
dinletisi gecenin 
sürprizi oldu. Gece 
geç saatlere kadar 
sürdü.
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Mı Kuliibii'nde çatışma: 1 illi
Bursa'da bir kişi, 2 
gün önce tartıştığı 
kişiler tarafından 
yaylım ateşine 
tutuldu. Tabancası 
tutukluk yapınca 
Avcılık Atıcılık 
Kulübüne sığınan 
şahıs, vurularak 
hayatını kaybetti. 
Olay, akşam saat
lerinde Yıldırım 
ilçesi Beyazıt 
Mahallesi Kurt 
Sokak'ta meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, evli 2 
çocuk babası 
Orhan Buyak aynı 
mahalleden 
arkadaşı olduğu 
öğrenilen H.D.'nin 
otomobilinde H.D. 
ve yanlarında bulu
nan 2 kişi ile birlik
te alkol aldı.
Alkolünde etkisiyle 
otomobilde 
başlayan tartışma 
kavgaya dönüştü. 
H.D., otomobilde 
bulunan tüfekle 
Orhan Buyak'a 
vurup otomobilden 
indirdi.Ardından 
Orhan Buyak, H.D. 
ve yanında bulunan 
2 arkadaşından 
şikayetçi olmak

Mıı*Mmiıaiıiiıhfaılıılı
Bursa'da, 'kestir 
meden gitmek* 
amacıyla yolun 
karşısına dereden 
geçmek isteyen 
minibüs sürücüsü 
ve iki kadın dere 
ortasında mahsur 
kaldı. Minibüs suda 
bir süre sürüklendi. 
Minibüs sürücüsü 
Hamza Şaşkın ve 
yanındaki iki kadın 
karaya çıkmayı 
başardı. Hamza 
Şaşkın, 16 NJ 243 
plakalı minibü 
süyle, Doburca 
semtindeki Nilüfer 
Deresi'n den yolun 
karşısına kestirme
den geç mek istedi. 
Dere ortasına 
geldiğinde suda

fthırın kapı ye pencerelerini çaldılar
Karacabey’de, bir Olay, Saadet Bayram S., sabah pençe relerinin
ahırın kapı ve Mahallesi'nde kalktığında ahırının sökülerek
pencereleri çalındı, meydana geldi demir kapısı ile çalındığını fark etti.

için polis 
merkezinde ifade 
verdi. Gözaltına alı
nan H.D. ifadesinin 
ardından serbest 
bırakıldı. Kartal 
Sokak’ta oturduğu 
belirlenen H.D. 2 
gün sonra kimliği 
henüz belirlene
meyen 2 kişiyi de 
yanına alarak 
Beyazıt Mahallesi 
Kurt Sokağa geldi. 
Aynı sokak 
üzerinde karşılaşan 
Orhan Buyak ve 3 
şahıs arasında 
silahlı çatışma 
çıktı. Tabancası 
tutukluk yapan 
Düyâk şânisîâfdân 
kaçarak Şükraniye 
Avcılık Atıcılık 
Klübü Derneği

sürüklenen 
minibüs stop etti. 
Sürücü Hamza 
Şaşkın ve yanında 
yolcu olarak bulu
nan Aysey Şaşkın 
ile Gülbeyaz İstekin 
büyük panik 
yaşadı. Hamza 
Şaşkın, yüzerek 
karaya çıktı, Gül

Lokaline sığındı. 
Buyak'ın ardından 
lokale giren H.D. ve 
2 kişi ateş etmeye 
başladı. O sırada 
lokalde bulunan av 
tutkunları ise masa 
ve sandalyelerin 
altlarına gizlenerek 
canlarını zor kur
tardı. Başına 3 
mermi vücuduna 
ise 9 av fişeği isa
bet eden Orhan 
Buyak kanlar 
içerisinde yere 
yığılırken saldır
ganlar ise olay 
yerinden plakası 
alınamayan bir oto
mobille kaçtı.
Açılan ateş slrâsin- 
da bir kurşun 
lokalin tam 
karşısında bulunan 

beyaz İstekin ve Ay 
sel Şaşkın da çev 
redekilerin yar dı 
mıyla dereden çıktı, 
ölmekten kurtulan 
üç kişi, dere kena 
rında daki kalarca 
kurtarma ekiplerini 
bekledi. Minibüs, 
su se viyesi yükse
len derede adeta 

bir kahvehanenin 
camına bir kurşun 
ise olay yeri yakın
larında bulunan bir 
otomobilin camına 
isabet etti. Silah 
seslerini duyan 
vatandaşlar duru
mu polise bildirdi. 
Olay yerine sevk 
edilen çok sayıda 
polis lokalin çevre 
sinde güvenlik 
çemberi oluşturdu. 
Başka yaralılarında 
olduğu ihbarı üzer
ine olay yerine 
gelen 3 ayrı ambu
lans Orhan 
Buyak'a yaptıkları 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtara
madı. Ağabeyinin 
vurulduğu haberini 
alınca olay yerine 
koşan erkek 
kardeşi S. 
Buyak ise 
ağabeyinin ölüm 
haberi üzerine sinir 
krizi geçirdi. Orhan 
Buyak'ın cesedi 
Cumhuriyet Savcısı 
yaptığı incelemenin 
ardından otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.

kayboldu. Yaşadı 
klarını anlatan 
Hamza Şaşkın, 
"Kestirme den git
mek ister ken 
derede mahsur 
kaldık." dedi. 
Görgü tanıklar, 
"Minibüs yolun 
karşısına dereden 
geçerken tam orta
da kaldı. Mevsim 
gereği de su sevi 
yesi oldukça yük
sek. Hal böyle olun 
ca minibüs suda 
sürüklendi." dedi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin dere 
üzerindeki köprü 
çalışması ise 
sürüyor

Hırsızlar güvenlih 
kamerasına takıldı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesi'ndeki bir kır
tasiye dükkanında 
'Tırnakçılık' olarak 
bilinen yöntemle 
hırsızlık yapan ve 
güvenlik kamer
aları ile görüntüle
nen şüphelinin 
aranmasına baş
landı.
Kemalpaşa 
Mahallesi'nde 
bulunan bir kır
tasiye dükkanında 
yapılan hırsızlık 
güvenlik kamerası 
görüntüleriyle 
ortaya çıkarıldı. 
Kameralardaki 
görüntülerde, 
müşteri gibi işye 
rine giren bir kişi 
içerde bir süre 
dolaştıktan sonra 
raflardaki kitaplara 
bakmaya 
başlarken görüldü. 
Şüpheli kitaplara 
baktıktan sonra 
raflarda bulunan 
ajanda bölümüne 
geçerken inceleyip 
beğendiği bir ajan
dayı alarak kasa 
bölümüne geçti. 
Cüzdanından 100

alkollü gençler
dehşet saçtı

Bursa'da bir oto
mobil önce 
önlerinde seyre
den kamyonun 
tekerleğine, ardın
dan da beton 
bariyere çarptı. 
Kazada, alkollü 
oldukları belirtilen 
4 genç yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, sürücü 
Faruk Soyuşen 
(19) yönetimindeki 
16 LL 779 plakalı 
otomobil, 
Bursa’dan İnegöl’e 
gelirken, Akhisar 
Mahallesi 
kavşağında, 
önünde seyreden 
Deniz Bekdemir 
(32) yönetimindeki 
06 BM 3487 plakalı 
kamyonun arka 
sağ tekerleğine 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle savrulan 
otomobil, yol 
kenarındaki beton

TL çıkaran kişi 
aldığı ajandayı 
poşete koyan 
kasiyerden zarf 
isteyerek dikkatini 
dağıtmaya çalıştı. 
Bu kişi 100 TL'yi 
kasiyere uzatmış 
gibi yaparak hızla 
parayı poşetin altı
na atarken kasifer 
aldığını zannettiği 
şüpheliye 96 TL'yi 
'para üstü' olarak 
verdi. Parayı alan 
şüpheli dikkat 
çekmemek için 1 
TL ile yine zarf 
alarak kırtasiye
den hemen uzak
laştı. 
Durumdan 
şüphelenen işyeri 
sahibi ve kasiyer 
parayı kasadaki 
parayı sayınca 
durumun farkına 
varınca olayı 
polise bildirdi. 
Polis ekipleri 
güvenlik kam
erasındaki görün
tüleri izleyerek 
şüphelinin kimliği
ni belirlemeye ça 
■ışırken, soruştur
ma sürdürülüyor 

bariyere çarparak 
durabildi.
Kazada, özel oto
mobil sürücüsü 
Faruk Soyuşen ile 
otomobilde bulu
nan 21 yaşlarında
ki Kenan Soyuşen 
ve Soner Deniz ile 
18 yaşındaki Ömer 
Deniz yaralandı. 
Yoldan geçen 
sürücüler ve 
vatandaşlar, 
ters dönen özel 
otomobili düz 
çevirerek 
yaralıları araçtan 
çıkardı.
Yaralılara ilk 
müdahale olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri 
tarafından yapılır 
ken, yaralılar daha 
sonra İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
getirilerek, tedavi 
altına alındı
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İlk sefer bugün...
Bursa havayolu ulaşımı açısından 

şanssız bir kent.
Uzun yıllar İstanbul Bursa arasında 

küçük uçaklar Yunuseli’ndeki hava 
alanına indiler.

Bu hava alanının yetersiz olması 
yüzünden Yenişehir İlçesi’ne hava 
alanı yapıldı.

Bursa Yenişehir arasının uzak olma 
sı ve hava alanının standartlara uyma
ması, Yenişehir Hava alanının kullanıl
masını mümkün kılmadı.

Son yıllarda, özel hava taşı
macılığında çığır açıldı.

Bir çok özel firma uçak satın alarak 
veya kiralayarak yurt içi seferler 
başlattı.

Bursa, bu konuda sağlıklı hava alanı 
olmaması nedeniyle, hava ulaşımında 
geri kaldı.

Havayolu ile İstanbul dışında bir 
yerle bağlantı kurulamadı.

Türkiye’nin en önemli illerinden biri 
olan Bursa’nın bu sorununu, hiçbir 
iktidar bugüne kadar çözemedi.

Önce hava alanı şart.
Geçtiğimiz aylarda, AKP Bursa 

Miletvekili İsmail Aydın, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda yaptığı bir konuş
mada, Bursa’nın hava alanının 
Gemlik’te kurulacağını söylemişti.

Bu hava alanı Gemlik’te kurulursa, 
Askeri Hara’dan başka uygun bir alan 
yok.

Bu alan şimdilik Türk Silahlı 
Kuvvetlerince kullanılıyor.

Ama öteden beri, bu alanın 
ekonomiye kazandırılması isteniyor.

Tüm bunlar konuşulurken, hiç he 
sapta olmayan bir durum gelişti.

Seabird Hava Yollan İstanbul Bursa 
arasında deniz uçağı seferi yapmak 
için Belediyeye başvurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe bu konuya sıcak yaklaşınca 
seferlerin kalkış ayağı Gemlik olarak 
belirlendi.

19 kişilik deniz uçağı için Belediye 
İskelesi yanına küçük bir yanaşma 
iskele ile sorun çözüldü.

Bugün ilk sefer başlayacak.
Deniz uçağına ilginin olacağını sanı 

yorum.
Bursa’nın yanında Gemlik, Orhanga 

zi gibi sanayisi gelişmiş olan bu iki 
ilçenin işadamları da deniz uçağını ter
cih ederler diye düşünüyorum.

Sırada demiryolunun Bursa’ya gel 
mesi var.

Bunun da bir an önce sağlanması ile 
havadan, denizden, karadan ve demir 
yolundan Bursa Türkiye ile entegre 
olacak.

Müfettişler, Büyükşehir Meclisi’nde imar değişik yönetmelik hükümlerine 
karşın alınan meclis kararına red oyu veren CHP’ tilere de soruşturma açtı

CHF liler e wıılıs sonısiunM
İçişleri Bakanlığı 
müfettişleri, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’ndeki bir 
oturumda, Mudanya 
Belediyesi’nin 
1/1000 ölçekli imar 
planlarında, imar 
yönetmeliğine aykırı 
değişiklik yaptığı 
için soruşturma 
başlattı. 
Meclis oturumunda, 
CHP’li 10 üyenin red 
oyu vermesine 
karşın, yönetmelik
lere aykırı oy kulla 
nan 28 üye ile 
soruşturma kap
samına alındılar.
İçişleri Bakanlığı 
Koordinatörlüğün 
den, CHP’li üyelere 
26 Mart 2013 tari
hinde gelen yazı ile 
savunma istendi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclis üyesi Mahir 
Gencer, konuyla 
ilgili olarak gazete 
mize şunları söyledi: 
"Söz konusu tarihte 
Mudanya Belediye

İCİŞI.F.Rİ HAKANLIĞI 
KumrvkJriagfl

Konu: Itadanil
27X02015

Sayın, Mahir GENCER 
Gemlik BeMIyKİ Meclis flyesl 

BURSA

Bakanlık Makamın tıı 27.02201) tarihli onayı, Knmrolnrier Rajk anlısının (M.032013 tarih vc 
B.OS.Û MAH.tl 01.00.00-290-6879 «ayılı görev emirle» i Sayılı Memurlar vc Dlfler
Kumu Görevlilerinin Yargılanman Hakkında Kanun hükümlerine göre Knnrrokıriûğuınce yüojtükn 
ön İncelemeye euı> ı.4ınuk üzme.

Burul İli. Mudanya İlçesi, Halıtpaşa Mahalleri, tapunun H2lb UaJb Parta. 1294 Ada 2 
Pancliode bulunan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ' Aynk Nizam 3 Kal Konul Atam' 
olarak ptantaoun yer ile ilgili olarak mal sahihi t.vafuuhn "K AKS 120 vb 6 kat” olarak plan 
<kği>iklıflı talebinde bulunulduğu. ilgilisinin bu talebi Mudanya Belediye Meçimin»» 13.06.2012 l*ih 
ve 2012'143 sayılı kararıyla reddedildiği, uygun bulunmayan plan değişikliğiyle ilgili Mudanya 
Hdcdiyc Meclis Karan, Burna Büyük ychir Belediye Mccİtaınin 10 07.2012 tarih vt 7b7 sayılı 
kararışta değiştirilerek uygun olduğuna karar verildiği, «ocak m mİ ve kal «ruamı nedeniyle anan 
nûtüsun ıtaıvacı karşılayacak sosyokültürel donatı alanlarını planlamayarak. Plan Yapımına Ah 
Faadara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğiniz.

Iddsrama ilişkin yazdı ifadenizi (TC nilfm cüzdanınızın MQ arkalı fotokopiai ile birlikle) 3 
gun içerisinde Kontrolörlüğümün aşağıdaki adresine gönderilmesi, aksi kaide ifade hakkıma 
kulla tırnaktan kaçınmış sayılacağının. Kamınefl iddia konusunda açıklamada bulunmama. sor»jt 
delillerin loptannnıını işleyebilme, aleyhinize var olan $uphe nedenlerini ortadan kattırmak ve 
kilinize otan husustan ileri sürme, müdafi seçme su onun hukuki yardımından yararlanabilme. müdafi 
remin edecek dutumda değilseniz baro tarafından bir muttali görevlendi! ilmesini isteme haklarınızın 
olduğunu.

Bilgilerinize rica ederim.

Meclisinin, 13 
Haziran 2012 tarih 
ve 2012/143 sayılı 
karanyla red ettiği 
plan değişikliği 
karannın, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi ince 17 Mayıs 
2012 tarih ve 545 
sayılı karar ile imar 
ve Bayındırlık 
Komisyonuna 
havale edilen plan

değişikliğinin uygun 
olduğuna yönelik 
karann oylamasında, 
9 meclis üyesi ile 
birlikte “Red” oyu 
kullandım.
Söz konusu değişik
lik bizlerin 10 red 
oyuna karşılık, 28 
kabul oyu ile kabul 
edilmişti.
Hukuka uygun 
olmayan bu karann

kabulünde herhangi 
bir katkım olmadığı 
halde, hatta, red oyu 
kullananarak engel 
teme çabalanmıza 
karşın, karar kabul 
edilerek yürürlüğe 
sokulmuştu.
Büyükşehir Belediye 
Meclis tutunaklann- 
da benim ve 
arkadaşlarımın red 
oyu verdiği belir
gindir. Buna karşın, 
İçişleri Bakanlığı 
Koordinatörlüğü 
müfettişi, red oyu 
verdiğimiz bir konu
da bizi de yönetmen
liğe aykırı davran
makla suçlamakta 
ve savunmamızı 
istemektedir.
Bakanlık müfettişi 
nin meclis karannı 
incelemeden bizleri 
de suçlu gibi görme 
sine anlam vermek 
mümkün değil. 
Bize gönderilen 
yazıya uygun bir 
şekilde cevap vere 
rek, iddiadaki hatala 
nnı kendilerine 
bildirdik.” dedi.

Borusan Gemlik 
Tesisleri’nde 
çalışanların kurduğu 
Borchestra adlı 
müzik grubu, bu kez

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşke 
si’ndeki öğrenciler 
için konser verecek. 
3 Nisan 2013 günü

saat 19.oo da 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Kültür

Merkezi’nde veri 
lecek konser için 
Borchestra grubu 
prova çalışmalarını 
sürdürüyor.

tütoısı toiiiıası imli! amstV II II

Bursa Kızılay Kan 
Merkezi, Gemlik’te 
kan bağışı kampan 
yası başlattı.
İskele Meydanı 
Festival Alam’na 
gelen Kan Merke 
zi’ne ait araçta, dün 
kan bağışında 
bulunmak isteyen 
vatandaşlar, bağış 
kampanyasına ilgi 
gösterdiler.
Kan bağışlarının 
bugün de devam 
edeceğini öğrenildi

a™
w
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V

Maliye Bakanlığı'n 
dan yapılan açıkla
mada, vergi müfettiş 
yardımcılığı giriş 
sınavında değişikliğe 
gidildiği açıklandı. 
Vergi müfettiş 
yardımcısı olabilmek 
için sadece siyasal 
bilgiler, iktisat, 
işletme, iktisadi ve 
idari bilimler ile 
hukuk fakültelerinden 
mezun olma koşulu 
aranmayacak.
Vergi müfettiş 
yardımcılığı giriş 
sınavında değişikliğe 
gidildi 
Vergi müfettiş 
yardımcılığı giriş 
sınavında değişikliğe 
gidildi. Maliye 
Bakanlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, 27 Mart 2013 
tarihli Resmi 
Gazete'de yayım
lanan değişikliklerle 
Vergi Denetim 
Kurulu'nun ihtiyaç 
duyduğu denetim ele
manlarını, etkin ve 
hızlı bir şekilde temin 
etmesi, yükseköğre
tim kuramlarından 
mezun olan yüksek 
nitelikli adayların

II

Vergi Müfettiş 
Yardımcısı olmasına 
imkan sağlanması ve 
bu suretle Vergi 
Denetim Kurulu'nun 
vergi incelemesi ve 
kayıt dışı ekonomiyle 
mücadele görevini 
daha etkin bir şekilde 
ifa etmesinin he 
deflendiği belirtildi. 
Değişikliklere göre, 
vergi müfettiş 
yardımcısı olabilmek 
için sadece siyasal 
bilgiler, iktisat, 
işletme, iktisadi ve 
idari bilimler ile 
hukuk fakültelerinden 
mezun olma koşulu 
aranmayacak. Üniver
sitelerin mühendislik 
programlarından 

mezun olanlar da 
vergi müfettiş 
yardımcılığı 
mesleğine kabul 
edilecekler.
Eğitim, fen ve edebi 
yat fakültelerinin 
matematik, istatistik, 
fizik, kimya, biyoloji, 
fen bilimleri ile fen ve 
teknoloji bölüm
lerinden mezun olan
lar da mühendislik 
programlarına ilişkin 
sınava katılmak 
suretiyle vergi müfet
tiş yardımcılığı giriş 
sınavına başvurabile
cekler.
Anılan değişikliğe 
paralel olarak giriş 
sınavı konuları da 
değiştirildi. Buna 

göre, üç farklı alan 
için ayrı ayrı sınav 
uygulanacak ve her 
bir alandan sınava 
giren adayların 
başarı sırası ayrı ayrı 
tespit edilecek. 
Farklı alanlarda ayrı 
ayrı sınav yapıldığı 
için, her bir alan için 
atama yapılması 
planlanan toplam 
kadronun belli bir 
yüzdesi kadar kon
tenjan ayrıldı. Bu 
kontenjanlar, siyasal 
bilgiler, iktisat, 
işletme, iktisadi ve 
idari bilimler alanları 
için yüzde 55, hukuk 
için yüzde 20, 
mühendislik için de 
yüzde 25 olarak belir
lendi.
Yeni düzenlemeyle 
eskiden olduğu gibi 
giriş sınavı iki aşa
malı olacak. İlk 
aşama olan yazılı 
sınavlar Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) 
tarafından, ikinci 
aşama olan sözlü 
sınav ise Vergi 
Denetim Kurulu 
Başkanlığı tarafından 
yapılacak.

Cepte yeni 
dönem haşlıyor

Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından 
onaylanan, GSM şir
ketlerinin cep tele
fonu ve haberleşme

hizmetleri ücretle 
rine uygulayacağı 
yeni Azami Ücret 
Tarifesi yarından 
itibaren uygulan
maya başlayacak.

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

M MiiMilı Misi W isli meıenler iazandı
10 / D sınıfı öğrencilerinden Mehmet Kozan, Ahmet Kaan Yılseli ve Ezgi 
Ayar “Okullarda serbest kıyafetin olmaması” gerektiğini savunur ken, 
10/C sınıfı öğrencilerinden Hayda Işık, Burak Çakır ve Öykü Şeker' den 
oluşan grup ise, “Okullarda serbest kıyafete geçilmesinin yerinde ola
cağım” savundular. Tartışmayı “Okullarda serbest kıyafet uygulan 
masın” diyen grup kazandı. Tartışmanın jüri üyeliklerini edebiyat öğret 
menleri Neriman Erdem, Davut Ozdemir ve Haşan Ülker yaptılar.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
ülke gündeminde de 
uzunca bir süre yer 
alan okullarda 
serbest kıyafet olsun 
mu, olmasın mı? 
tartışması münazara 
konusu olarak ele 
alındı.
Okulun konferans 
salonunda gerçek
leşen münazara da, 
10 / D sınıfı öğrenci
lerinden Mehmet 
Kozan, Ahmet Kaan 
Yılseli ve Ezgi Ayar 
‘‘Okullarda serbest 
kıyafetin olmaması” 
gerektiğini savunur 
ken, 10/C sınıfı 
öğrencilerinden hay
da Işık, Burak Çakır 
ve Öykü Şeker'den 
oluşan grup ise,

“Okullarda serbest 
kıyafete geçilme 
sinin yerinde ola
cağını” savundular. 
Heyacanlı ve tartış

malı geçen 
münazara da, 10/D 
sınıfı temsilcileri 
okullarda serbest 
kıyafet uygula

masının yersiz ve 
sakıncalı olduğunu, 
serbest kıyafetin 
güvenlik sorununu, 
öğrenciler arasında

Serbest Kıyafet uygulanmasın diyenler, serbest kıyafetin güvenlik soru
nunu, öğrenciler arasında maddi statü farkını ortaya çıkaracağını, özel
likle kız öğrencilerin okula gelmeden önce ayna karşısında çok fazla 
vakit geçirmelerine neden olacağını savunurken, 10/C sınıfı öğrencileri, 
okulların ve düşüncelerin artık bir kışla düzeni olmaktan çıkıp, özgür
leşmesi gerektiğini, Türkiye'nin artık kılık kıyafeti tartışmaması gerek
tiğini savundular.

maddi statü farkını 
ortaya çıkaracağını, 
özellikle kız öğrenci
lerin okula gelmeden 
önce ayna karşısın
da çok fazla vakit 
geçirmelerine ne den 
olacağını savu 
nurken 10/C sınıfı 
öğrencileri, okulların 
ve düşüncelerin artık 
bir kışla düzeni 
olmak tan çıkıp 
özgürleşmesi gerek
tiğini, Türki ye'nin 
artık kılık kıyafetti 
tartışmaması gerek
tiğini, hafta sonları 
gerek okul gerek se 
dersanelere sivil 
kıyafetli gidilmesine 
karşın, hiç bir sıkın
tının yaşanmadığını, 
öğrencilerin giyecek
leri abartlı olmayan

sivil kıyafetle kendi
lerini daha iyi hisse 
deceklerini, söyledi 
ler. Okul formalarının 
hiçte sivil kıyafetler 
kadar ucuz olmadı 
ğını, artık toplumda 
herkesin normal 
sivil kıyafetle 
okullara devam ede
cek kadar maddi bir 
seviyede olduklarını 
savundular.
Edebiyat öğretmen

leri Neriman Erdem, 
Davut özdemir ve 
Haşan Ülker'den 
oluşan jüri heyeti 
yapılan değerlendir 
me sonucu 
Okullarda serbest 
kıyafet uygulaması
na karşı çıkan 10/D 
sınıfını daha başarılı 
buldu.
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fiemlik mezar tasları kitaplaştı
Tarih araştırmacısı 
Kadriye Soyaslan 
bir süre önce kitap 
taştırdığı Gemlik ve 
köylerindeki mezar 
taşları adlı araştır
masını ilçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık'a sundu. 
Tarih öğretmeni 
Şuayb Serdaroğlu 
ile birlikte Kayma 
kam Cahit Işık'ı 
ziyaret eden Tarih 
Araştırmacısı 
Kadriye Soyaslan, 
araştırması hakkın
da bilgiler verdi. 
Gemlik Belediyesi 
mezarlığı, Gemlik 
Emetullah Camii 
haziresi, Adliye 
köyü, Büyük Kumla, 
Engürücük, Kurşun 
lu, Karacaali, Kadiri 
Dergahından Şeyh 
Abdullah Hazretleri 
nin Türbesi, Küçük 
Kumla, Umurbey 
Belediye Mezarlığı, 
Gazi Kara Ali Dede 
kabri ve Umurbey 
Beyler Mezarlığında 
tarihi mezar taşlar 
inin inceleyerek

üzerindeki Osman 
lıca yazıları okudu 
ğunu ve bunları 
fotoğiarıyla birlikte 
OsmanlIca ve Türk 
çe olarak yayınla 
dığını belirten 
Soyasalan, 'Birçok 
tarihi ve sanatsal 
değeri bulu nan 
mezar taşı yerlere 
düşmüş bir hal 
deydi. Bazı yerlerde 
bu önemli mirası 
mızın gece kamyo
netlere doldurularak 
çalındığın öğrendim. 
Gemlik ve köylerin 
deki mezar taşlan, 
yapıldıkları dönemin 
sosyal yapısı, kültü 
rü ve sanat anlayı 

şını yansıtmaktadır. 
Tapu senetlerimiz 
olan bu belgelere 
sahip çıkmamız 
gerekir. Mezar taş 
larında yer alan bil
gilerden kimlerin 
nerelerden ilçemize 
gelip yerleştiklerini 
anlayabilmekteyiz' 
dedi.
I.Mecliste milletve 
kili olarak vazife ya 
pan Kumlalı Necati 
Kurtuluş hakkında 
da araştırma yaptı 
ğım da belirten Soy 
aslan, ilçemizin tari 
hi geçmişi hakkında 
çalışmalarımı geniş 
leterek sürdürmek 
istiyorum dedi.

avse Ziver İlkokulunda 
Orman Haftası kutlandı

Ormanların korun
ması, çevremizin 
ağaçlandırılması 
amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
ilk ve ortaöğretim 
kuramlarından her 
yıl Mart ayının son 
haftası içinde kutlan 
ması öngörülen 
Orman Haftası etkin
likleri, ilçemizde bir 
çok okulda olduğu 
gibi Ayşe Ziver 
Karataş İlkokulunda 
da hazırlanan bir 
programla kutlandı.

Okul Müdürü Ali 
Güner, Okul öğret
men,öğrenci ve 
velilerinin katılımıyla 
okul bahçesinde 
gerçekleşen prog 
ramda bir çok 
öğrenci görev aldı. 
Ormanın faydaları 
ve ağaç sevgisi 
üzerine öğrencilerin 
okuduğu yazı, şiir 
ve söyledikleri 
şarkılar ile haftanın 
önemi bir kez daha 
dile getirilmiş oldu. 
Özellikle 1/E ve 1/A 

sınıflarlının hazır
lamış olduğu ağaç 
sevgisini ifade eden 
çocuk şarkıları cok 
beğenildi.
Okul Müdürü Ali 
Güner, müfredatta 
yer alan bütün belirli 
gün ve haftaları en 
etkin bir şekilde kut
lamayı hedefledik
lerini belirterek, "Bu 
amacı gerçekleştir 
me de büyük emek
leri geçen öğretmen 
ve öğrencilerimi kut
luyorum” dedi.
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Seyfettin Şekersöz
U-16 yaş ligi 6. 
grupta oynadığı 10 
maçta puan kaybı 
yaşamayan Gemlik 
Belediyespor, evin
de Componenta 
spor'a 1-0 yenilerek 
şok oldu.
Gemlik Belediye 
spor, üstün oynadı 
ğı maçta rakibinin 
15. dakikada attığı 
gole engel olamadı. 
Componentaspor'u 
n 18. dakikada 
oyunda 10 kişi 
kaldığı maçta 
Gemlik Belediye 
spor 30. dakikada 
Eray'la penaltı 
atışından fay
dalanamadı.
Puan cetvelinde 
rakibinin 8 puan 
önünde bulunan 
Gemlik Belediye 
spor maça hızlı 
başladı. Üst üste 
yakaladığı pozis 
yonlarda ün gol 
gelmeyince Compo 
nentaspor 15. 
dakikada Alper'in 
köşe giden güzel 
vuruşuyla 1-0 öne 
geçti. 18. dakikada 
Componentaspor’d 
a Göksal kaleciyle

karşı karşıya 
kaldığı pozisyonda 
Belediyespor kale
cisi Soner Tepe 
gole izin vermedi. 
Göksal kızgınlıkla 
küfürlü konuşunca 
hakem tarafından 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalınca 
Componentaspor 

sahada 10 kişi 
kaldı.
23. dakikada 
Gemlik 
Belediyespor'lu 
Soner Şen'in sert 
şutunu aynı güzel
likle kornere çelen 
kaleci Hüseyin Kılıç 
gole izin vermedi. 
30. dakikada kul

lanılan serbest 
vuruşta top 
Resul'un eline 
çarpınca Gemlik 
Belediyespor 
penaltı kazandı. 
Eray'ın kullandığı 
atışı kaleci Hüseyin 
Kılıç kurtarınca 
Gemlik 
Belediyespor 

beraberlikten oldu. 
İlk yarısı Compo 
nentaspor'un 1-0 
üstünlüğünde biten 
maçın ikinci 
yarısında üstün 
oyununu sürdüren 
Gemlik Belediye 
spor'du. Componen 
taspor'un savunma 
sini aşamayan ve 

gol yollarında son 
vuruşu yapamayan 
Gemlik Beledi 
yespor sahadan ilk 
yenilgisini alarak 
ayrıldı.
SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER: 
Haşan Baş 6, Tolga 
Kocaefe 6, Enes 
Adıgüzel 6, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 5, 
Soner Şen 5, 
Mu rat can 5, Yusuf 
Özer 5, Yusuf Şamlı 
4, (İlhan 2) Hüseyin 
5, Hakan 5, Rahim 
4, (Birkan 3) Furkan 
5, (Mücahit 2) Eray 
5, Onur 5, (Umut 1) 
COMPONENTAS
POR : Hüseyin Kılıç 
6, Abdullah 5, 
Hüseyin Yavuz 6, 
İsa 6, Emrecan 3, 
(Alperen 5) 
Kamuran 6, Alper 
6, (Nail 2) Resul 5, 
Göksal 4, 
Abdülkadir 6, 
(Furkan 1) Atakan 
4, (Metin 1) 
GOL : Dk. 15. Alper, 
(Componentaspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 18. Göksal, 
(Componentaspor)

Ulkü Ocaklarından Alparslan Türhes Tutması
Gemlik Ülkü 
Ocakları Geleneksel 
hale getirdiği 
Alparslan Türkeş 
Halı Saha Turnu 
vasına bu yılda 
devam ediyor. Akar 
Halı Sahasında 
yapılacak olan tur
nuvaya 3 MO, 3 
Hukuk Fakültesi, 2 
Orta öğretim olmak 
üzere 8 takım 
katılacak.
Takımların araların da oynayacakları maçlar sonrasında Finale kalan 2 takım

Çarşamba günü 
karşılaşacak. 
Turnuvanın açılış 
maçı Turnuva dışı 
olarak Gemlik Ülkü 
Ocakları takımı ile 
MHP Gemlik ilçe 
Yönetimi arasında 
oynandı. Ocak 
gençleri ve par
tililerin doyasıya 
eğlendiği maçı 
kazanan 
"Ülkücüler" oldu. 
Açılış maçı sonrası 

açıklama yapan 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz "Merhum 
Başbuğ Alparslan 
Türkeş gençlere 
ayrı önem verirdi. 
Onun vefatının yıl 
dönümünde genç
leri bir araya geti 
ren sportif etkinlik
lerle kendilerini 
anmak istedik" şek
linde konuştu.
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2013 Bursa Şirketler 
Arası F 1 Simülatör 
Şampiyonası son 
gününde katılan 14 
şirket arasında ilk 
dört takım arasına 
kalan Bulut Reklam, 
Cargill, İş bankası ve 
Otogen firmaları 
arasında geçen final 
karşılaşmalarında, 
takımlar en hızlı tur 
zamanlarını yapa
bilmek için pit-stop 
stratejileri ile şampi 
yonluk mücadelesi 
verdi.
136 dakika 37 saniye 
972 saliselik derece
si ile Cargill takımı 
şampiyonada damalı 
bayrağı ilk gören 
takım oldu.
142 dakika 32 saniye 
689 saliselik derece
si ile Bulut Reklam 
şampiyonayı ikinci 
olarak bitirirken, 142 
dakika 35 saniye 031 
salise ile Otogen 
takımı üçüncü, 143 
dakika 46 saniye 519 
salise ile İş Bankası 
ise dördüncü oldu. 
Cargill takımı adına 
yarışan Cemal Aksu, 
1 dakika 31 saniye 
597 saliselik derece
siyle şampiyona bo 
yunca yarışan pilot
lar arasında En Hızlı 
Tur’un altına imza
sını attı.
2013 Bursa Şirketler 
Arası F 1 Simülatör 
Şampiyonasında 
ödül törenin de 
şampiyon ve ikinci 

olan takımların Kupa 
ve Madalyalarını 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık verirken, 
ödül töreninde yap
tığı konuşmada, 
yarışmaya Bursa, 
Gemlik ve 
Orhangazi’den 
katılan şirketler 
katılımı ile düzenle
nen F1 yarışları 
organizasyonun ken
disi içinde çok farklı 
bir ortamda çalışan
ları ve onları destek
le yen aileleri bir 
araya getirmesinin 
sevindirici olduğu 
nu, takımların dost 
luk içinde mücadele
ci bir şekilde yarıştık 
larını belirtti.
Hız tutkusu aslında 
bu turnuvada bilinçli 
bir şekilde çok 
güvenli ortamlarda 
yarışarak hız yapma 
nın oluşturacağı 
zararların ortadan 
kaldırabileceğini 
söyledi.

Final müsabakaları 
nın heyacanı izleyen
lere ayrı bir keyif 
yaşatırken bu 
Şampiyonayın 
başarısından dolayı 
Yahya Gümüşü kut
ladı.

TAKIM RUHU 
Kaymakam Işık, 
"İnsanların gerçek 
hayatta yollarda hız 
yapmalarından ziya 
de, sanal fakat gerçe 
ğe birebir uygun bir 
ortamda bu duygu
larını gerçekleştirme 
sinin daha iyi. 
Bu durum trafik 
kazalarının önüne 
geçer” dedi. 
Üçüncülük ve dör 
düncülük ödüllerini 
takdim eden Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç ise 
konuşmasında, 
Gemlik’te daha önce 
farklı organizasyon
larda düzenleyen

Yahya Gümüş’e ben
zersiz bir organizas 
yon düzenlediği için 
teşekkür eder ken 
yarışmacıların ve 
insanların hız tutku
larını simülatör 
ortamında yaşamala 
rının daha uygun 
olduğunu ve trafik 
kurallarının insanları 
hayata bağladığını 
söyledi.
Cargill takımının 
patronu Enver Kara 
ca ise, “Şampiyon 
olmak güzel bir 
duygu. Takım ruhu
nun Öne çıktığı, 
stratejilerin yarıştığı 
etkinlikte en iyi 
strateji ile birinci 
olmayı bildik. 
Bu organizasyona 
bizi dâhil olmaya 
ikna ederek farklı bir 
tecrübe edinmemizi 
sağlayan organizas 
yon sahibi Yahya 
Gümüş’e teşekkür 
ederiz.” dedi.
İkinci olan Bulut

Reklam takımı 
patronu Süleyman 
Bulut ise 3 saniye 
farkla ikinci olduk
larının altını çizerken 
ilk defa içinde bulun
dukları bu ortamda 
pit-stop stratejileri 
nin faydasını gördük 
terini belirtti.
Üçüncü sırada yer 
alan Otogen takımı 
adına konuşan Salih 
Şahin, lastik değişi
minde yaşadıkları 
problemin kendileri 
ne üçüncülük olarak 
döndüğünü söyledi. 
Hilton otelinde dü 
zenlenen organizas 
yonda nezih bir 
ortamda yarıştıkları 
nın altını çize Şahin, 
organizasyonun 
devamı halinde 
tekrar yarışmak ve 
şampiyon olmak 
istediklerini 
söyledi.
Turnuvanın En 
Centilmen Takımı 
olan İş Bankası ta 

kim patronu 
mözgür Yaşar, yarış
mada bulunmanın 
kendileri adına 
önemli ol duğunu, 
farklı bir ortamda 
yarışmaktan mem
nun olduklarını 
belirtti.
İş Bankası Gemlik 
Şubesi Müdürü 
Selçuk Halisküçük’e 
katkılarından 
dolayı teşekkür eden 
Yaşar, Yahya Gümüş 
Orga nizasyon 
tarafından tertiple
nen diğer organizas 
yontan takip ettik
lerini söyledi. 
Gecenin kapanı 
şında Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
IŞIK F1 aracı yla 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç ile yarışa 
rak, sportif aktivite 
lere olan yatkınlık
larını ve başarılannı 
gösterdiler.

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GUND€ DAV€TIY€ 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) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

‘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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mimi lwİM wII II II Dsııleı 15 liıatan mecmedi!
Kamudaki üst düzey 
yöneticiler 'hükümet 
bürokratı' oluyor. 
Bu memurlar 
hükümetle göreve 
gelip, hükümetle 
gidecek.
Hükümetin 657 
sayılı Memur 
Yasası'nda yapacağı 
ancak bugüne kadar 
resmi olarak açık
lanmayan değişik
likler belli oldu. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik başkan
lığında düzenlenen 
Kamu Personeli 
Danışma Kurulu 
Toplantısı'nda 
hükümet, 5 kritik 
maddeden oluşan 
gündemini memur 
sendikalanna res
men bildirdi. 
Habere göre;
Hükümet, bu kritik 5 
madde hakkında 
sendikalardan 
görüş istedi. 
Hükümetin, bu 
görüşleri hazır
lanacak yasa 
taslağına yansıtıp 
yansıtmayacağı bil
inmiyor. Ancak 
hükümet bu düzen
lemeleri içeren bir 
yasa taslağını 
Meclisten geçire
ceğini de böylece 
ortaya koydu.
2 milyon memur, 
artık başında sal
lanan 5 kritik düzen
lemeyle yüzyüze... 
Çelik’in sendikalar
dan görüş istediği 
konuların başında 
'memurun statüsü'

var. Görüş istenen 
ikinci konu, 'memu
ra rotasyon* 
getirilmesi.
Yöneticilerin 
durumu
Bir diğer konu ise 
daire başkanı 
üzerindeki kadrolar
daki yöneticilerin 
hükümetle gelip, 
hükümetle 
görevden ayrılması. 
Bakan Çelik'in 
toplantıda, bu 
konuya ilişkin 
olarak, "Bir iktidar 
geliyor, örneğin 
istemediği bir 
müsteşarla çalış
mak zorunda.
Yerine atama yap
tığında ise diğeri 
mahkeme kararıyla 
geri geliyor" demesi 
dikkat çekici bulun
du. Dördüncü konu 
ise kariyer uzman
lıklarının kolay
laştırılması. örneğin 
İngilizce bilme 
şartını kaldırmak 
veya daha kısa 
sürede uzman olun
masını sağlamak 
gibi..
Son konu ise sicil 
yönetmeliği. Bakan

Çelik, 6'ncı bir baş 
lığı daha sıralayarak 
buna da 'diğer* 
başlığı vermiş. Bu 
madde de görüş 
istenen listede 
sınıflandırılmayan 
konuların yeralacağı 
belirtiliyor. 
Sendikalar endişeli 
Kamu Personeli 
Danışma Kurulu 
Toplantısı'nda 
sıralanan başlıklarla 
ilgili memur şendi 
kalarının önümüz 
deki hafta görüşleri
ni bildirmek üzere 
Bakan Çelik 
başkanlığında 
yeniden biraraya 
gelmesine karar 
verildi.
Sendikalar konular
la ilgili görüş ver
mek konusunda ise 
kararsız. Hükümetin 
görüşlerine rağmen 
hazırlanacak 
tasarıya kendi 
bildiğini yapacağın
dan endişeli. 
Toplantıda da kendi 
görüşlerini sözlü 
olarak kısmen dile 
getiren bazı 
sendikalar olduğu 
öğrenildi.

Geçen yıl 67 milyon 
lira gelir elde edilen, 
15 liralık yurt dışı 
çıkış harcının 
kaldırılması önerisi 
reddedildi.
Yurt dışına çıkışlar
da alınan 15 liralık 
harcın kaldırılması 
yönündeki önerge, 
TBMM’de reddedildi. 
CHP’nin önergesine 
Gümrük Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı 
karşı çıktı. 2012 
yılında bütçe hedefi 
111 milyon lira 
öngörülen harç, 67

milyon lira olarak 
gerçekleşmişti.
TBMM Genel 
Kurulunda Gümrük 
kanunu tasarısı ele 
alınırken CHP’liler 
yurt dışı çıkış har
cının tamamen 
kaldırılmasına yöne-

lik önerge çerdiler. 
Grup Başkanvekili 
Akif Hamzaçebi " 
Anayasa’ya göre 
yurt dışına çıkış, 
ancak suç soruştur
ması sebebiyle 
hakim kararı ile 
sınırlanabilir.

Smıiı Miiıııı ımıı il ilmi!

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Elektrik, su ve gaz 
sayaçlarıyla ilgili 
mevzuat ve uygula
malarda karşılaşıla
bilecek sorunların 
çözümüne yönelik 
çalışmalar yapması 
için Sayaçlar 
Komisyonu oluştu
ruldu
Elektrik, su ve gaz 
sayaçlarıyla ilgili 
mevzuat ve uygula
malarda karşılaşıla
bilecek sorunların 
çözümüne yönelik 
çalışmalar yapması 
için Sayaçlar 
Komisyonu (SAY 
KOM) oluşturuldu. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı'nın 
Sayaçlar 
Komisyonu'nun 
Oluşumu ve 
Görevlerine Dair 
Tebliği, Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Buna göre, 
Sayaçlar Komisyonu

(SAYKOM), elektrik, 
su ve gaz 
sayaçlarıyla ilgili 
mevzuat ve uygula
malarda karşılaşıla
bilecek sorunların 
çözümüne yönelik 
çalışmalar yapacak. 
SAYKOM, kamu 
kurum ve kuru
luşları ile sektör 
temsilcilerinden 
oluşacak ve 26 üyeli 
olacak.
Komisyon üyeleri, 
Bakanlığın isteği 
üzerine 2 yıl için 
ilgili kurum ve kuru
luşlar tarafından 
belirlenecek. Üniver
siteleri temsilen

seçilecek üye, 
Bakanlıkça yayım
lanan Üniversiteler
arası Girişimcilik ve 
Yenilikçilik 
Endeksine göre 
belirlenecek ve 
görev süresi 1 yıl 
olacak.
Komisyonun 
Başkanlığı, Metroloji 
ve Standardizasyon 
Genel Müdürü veya 
Genel Müdürün 
görevlendireceği 
Daire Başkanı 
tarafından, komisy
onun sekretarya 
hizmetleri de Genel 
Müdürlük tarafından 
yürütülecek.

!
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

KAYMAKAMUK . .

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 813 « 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EfiL 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
Yenlkapi (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
Eaklhisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

I

_________ eLMIM_________

METRO 813 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SCtzw Turizm 612 10 72
K*nbwo4lu4IzMl«, 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kendi Koç__________ 612 01 «3

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 08 70
Totalgaz .514 17 00
Akcan Petrol . o o
MAR-PET J^3 30 33
Tuncay Otogar 813 16 46
Beyse Petrol 613 01 03

Devlet Heeteneel 517 34 OO
Sahil Dev. HaaL 613 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 613 10 66
Tomokay Tomografi 613 65 29
Konur Tıp Mrtu 614 60 66

TAKSİLER

Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Tekel 613 24 67
Güven Tekel 513 32 40
Gemlik Tekel 613 23 24
Menasbr Tekel 617 33 04

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BU8Kİ 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 KErfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4536 

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)

HİIIİHIİS
Bin 

ROMANTİK KOMEDİ 2 
BEKMlIİAKBIk 
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
UHN»S2I
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Bınınr Banlan Kat’ 
lemlii'lt sahnelenecek
Yönetmenliğini 
Cem Özer’in yap
tığı İstanbul Sahne 
Tiyatrosu oyuncu
larının oynadığı 
“Buyur Burdan 
Kaç” adlı oyun 
Gemlik’te sahne
lenecek.
12 Nisan 2013 
Cuma günü 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde sahne
lenecek olan oyu
nun biletleri satışa 
çıktı.
Arzu Yanardağ, 
Sezer Soykök, 
Mehmet Usta, Ümit 
Oğuz ve Sezer 
Soykök’ün 
oynadığı oyunu 
Cem özer yöneti 
yor.
İki perdelik polisiye 
komedi türü oyu
nun biletleri 
Gemlik Körfez 
Gazetesi, 
Komagene, Paşa

Kırtasiye; Kristal 
Burger, Gündoğdu 
Tavukçuluk, 
Köşem Market,

Terzi Nesrin 
Modaevi, Pizza 
Gusto satılıyor.

Hava ısısının dün 
28 dereceye yük
selmesi nedeniyle, 
Gemlikliler sahillere 
hücum etti. 
Geçtiğimiz hafta 
hava ısısının 
düşerek yağmurlu 
günlerin geride 
kalmasıyla dün

güne güneşli bir 
havada girildi. 
Öğle saatlerinde 
hava ısısının 28 
derecelere yüksel 
mesi nedeniyle, 
Gemlikliler Atatürk 
ve Emin Dalkıran 
Kordonu’nu doldur
dular.

Binlerce kişi, çoluk 
çocuk kordonda 
gezinerek, 
güneşin tadını 
çıkardılar.
Havanın güzel 
olması, seyyar 
satıcıların da kor
dona tezgah açma 
lanna neden oldu.

BİR KK'jkM YGMCGim ZIYKFCTG DOMU’jTURMCK İÇİN

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 
IZGARA KÖFTE 
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ

12.50 ₺
8.oo ₺
6.oo ₺

Tel: 0224 514 71 12 GEMLİK 
Hamldiye Mah. Kumsal 5ok. Ho:5

ARA SICAKLAR
KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) IO.00 ₺
KALAMAR TAVA 
MİDYE DOLMA 
MİDYE TAVA 
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata 
TATLILAR

10.oo ₺
1.oo t-
5.oo ■₺

3.oo i>

Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo ₺ 
İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 
Ayran, Soda, Şalgam

2.oo ₺
1.50 t



önemlideğildir..

Mjuml^ensoyt
\ • İŞYERİ HEKİM.IĞI • PORTÖR MUAYENELERİ

osgb • İŞGÜVENLİĞIUZMANLIĞI • İŞE GİRİŞ RAPORU
• İLKYARDIMI EĞİTf/nl • AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU

• RİSK ANALİZİ • 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

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha

Bir günde 8 
kisl lıaııiıoldu

Bursa’da Gemlik de dahil 
olmak üzere bir günde 8 
kişinin kaybolduğu bildirildi. 
Haberi sayfa 3’de

Gökhan Özler Dünya 
Karate Şampiyonası nda 
Türkiye yi temsil edecek

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ulaşım 
yatırımları zincirinin en 
önemli halkalarından 
biri olan ve İstanbul ile 
Bursa arasını 18 
dakikaya indiren deniz 
uçağı ile seferlere baş
landı. Gemlik limanın
dan uçuşlarda Salı gün
leri hariç sabah 09.15, 
akşam ise saat 18.45 
olarak belirlendi.
Haberi sayfa 2’de

Dünya Sheto kan 
Karete Şampiyo 
nası’na Veteran 
larda hem Kata, 
hem de Komite 
branşlarında 
katılacak olan 
Gemlikli sporcu 
Gökhan Özler, 
Türkiye’yi, Bur 
sa’yı ve Gemlik’i 
şampiyonada 
temsil edecek. 
Haberi syf 10’da

GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İlk Uçuş başarılı oldu
Dün sabah, Gemlik Körfezi'nde deniz 

çarşaf gibiydi.
Sabahın erken saatinde İstanbul’dan aldığı 

18 yolcusu ile ilk seferini gerçekleştiren 
Seabird yolculannı sağ salim Iskeyeye indir
di.

Karşı uçuş hazırlıktan yapılmadan önce 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
Gemllk'e Bursa'dan gazeteci ordusuyla 
geldi.

Seabird yolculannı beklerken, Altepe de 
televizyon kanallarına ropörtajlar yaptı.

Yerel seçimlere bir yıl kala, Altepe’nln 
deniz otobüsü, kent İçi tramvayın ardından 
denizi uçağı seferlerini başlatması, medyatik 
bir olaydır. Devamı sayfa 4’de

Emin Dalkıran Kordonu’nda önceki gece 
saat 24.oo başlayan baz istasyonu kurum 

çalışmaları 23 saatte tamamlandı

Kordona gece yarısı 
bazistasyonııünrdıılar
Emin Dalkıran Kordonu girişine önceki 
gece yarısı dikilen baz istasyonu tepkilere 
neden oluyor. Pazar günü gece saat 24.oo 
sıralarında, Emin Dalkıran Kordonu, Kar 
sak Deresi’ne 100 metre uzaklıkta daha 
önce tepkilere karşı kurulan baz istasyonu 
nun 50 metre ötesin de, 2 saat içinde yeni 
baz istasyonunun kurulmasına tepkiler 
giderek artıyor. Baz istasyonu kurulan 
yeşil alana yakın oturan apartman sakin
leri, gazetemizi arayarak, gece karanlığın
dan yararlanılarak, baz istasyonu kurul
duğuna dikkat çektiler. Sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kabahat samur kürk olsa...
Alt yapı zayıfsa üst yapı düzen tutmuyor. 

Suçlama, karalama, çamur atma işin 
kolayı... Yatay dikey suçlamalar gırla 
gidiyor.

Ne yazık ki...
Biz de ekonomi de, eğitim de, sağlıkta 

kısa erimli politikalarla yürütülüyor.
Hedef... Günü kurtarmak.
Ben yaptım oldu mantıksızlığı egemen...
Öyle olunca gelen gidenin üzerine suçu 

yıkarak yeni politikalar peşinde koşuyor.
Bir başkasının üzerine suç yıkmakta, 

üstümüze yoktur.
Suçu kimse kendi üstünde aramıyor. 

Doğrularının yanlışlarının hesabını yap
mıyor. Boşuna atalarımız “Suç samur kürk 
olsa, kimse üstüne almaz” dememişler.

Oysa kısır bir döngüdür suçlama, ayni 
eksen etrafında döner durur.

Var olan sorunların çözümünde hiçbir 
yararı yoktur, aksine sorunları derin
leştirmekte, karıştırmakta, işin içinden 
çıkılmaz hale getirmektedir.

Günümüzden geçmişe doğru yaşanan
ları, çözümleri, çözümsüzlükleri bir göz
den geçirelim.

Olayların ortaya çıkışında neden-sonuç 
ilişkileri üzerinde duruluyor mu?

Sorunların temeline iniliyor mu?
Inilseydi...
Analitik çözümlemeler yapılsaydı...
Asla at izi it izine karışmaz, 
Ülke giderek yoksullaşmaz, 
Ahlak çökmezdi...
Nitekim çağdaş, demokratik ve ilerici 

olarak nitelenen ülkelerde gösterilemiyor.
Çünkü orada insanlar doğrularının yan

lışlarının hesabını adalet terazisinde veri 
yor. Bazı problemlerin kaynağının ken
disinde olduğunu görüyor, problemlerin 
suçlusunu başka yerde aramıyor, kendi 
gücüyle, bilgisiyle problemlerin çözümü 
için çaba gösteriyor.

Toplumsal yapıyı yönetenler de olayları 
saptırmıyor.

Sorunların çözümüne iyi niyetli yaklaşı 
yor.

Yurttaşına güveniyor.
Yurttaşının refahı, mutluluğu için 

çabalıyor.
Toplumu germiyor.
Kamplara bölmüyor.
Ortak akıl çerçevesinde çareler arıyor ve 

buluyor.

Beniz uçağı 15 ıılcıı ile ııclıı
İlk uçuş için düzenlenen törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, deniz otobüsünde ayda 100 bin yolcu hedeflediklerini, deniz 
uçağının bir haftalık uçuş biletlerinin satıldığını söyledi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaşım yatırımları 
zincirinin en önemli 
halkalarından biri 
olan ve İstanbul ile 
Bursa arasını 18 
dakikaya indiren 
deniz uçağı ile 
seferlere başlandı. 
Dün sabah İstanbul- 
dan yolcularla 
Gemlik’e gelen 
Seabird adlı deniz 
Uçağı, Gemlik’ten 
İstanbul’a hareket 
saatini normal plan
lananın dışında, 
saat 11.oo de 
gerçekleştirdi.

BİR HAFTALIK 
BİLET SATILDI 
İstanbul’dan hareket 
eden Deniz Uçağı ilk 
yolcularını Gemlik 
Iskelesi’ne 10 dakika 
gecikmeyle indirdi. 
Yolculuğun sorun
suz geçtiğini 
söyleyen yolcular, 
memnuniyetini dile 
getirdiler.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, uçak 
İstanbul’dan 
döndükten sonra 
Gemlik üzerinde 
gazetecilere tur 
attırdı.
Bu arada basın 
mensuplarına da 
ayrı ayrı demeçler 
verdi.
Gemlik Limam’ndan 
İstanbul’a giden yol
cuları uğurlayan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, deniz oto
büsünde bu ay 100 
bin yolcuya ulaşa
caklarını, uçak 
seferlerinde ise bir 
haftalık biletlerin 
şimdiden tükendiği
ni söyledi.

SALI GÜNÜ 
SEFER 
YOK
Salı hariç haftanın 
her günü karşılıklı 
iki tur olarak plan
lanan uçuşların ilk 
yolculan sabah 
Gemlik Limam’ndan 
uğurlandı.
Deniz kuşunun ilk

yolcularını 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik 
Belediyesi 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Burulaş 
Genel Müdürü 
Levent Fidansoy 
tarafından yolcu 
edildi.
Altepe “Deniz 
Uçağından buradan 
elde edilecek vergi 
gelirleri yine 
Bursa’ya hizmet 
olarak dönecek. 
Bizim tek hedefimiz 
var o da halkımıza 
en iyi hizmeti sun
mak” diye konuştu. 
Başkan Altepe, 
şimdilik günde 
karşılıklı 2 tur olarak 
planlanan seferlerin 
talepler doğrul
tusunda artırıla
cağını belirterek, 
hedeflerinin her saat 
başı İstanbul’a uçak 
kaldırmak olduğunu 
sözlerine ekledi. 
Haliç’te Kadir Has 
Üniversitesi 
Caddesi’ndeki İstan
bul Büyükşehir 
Belediyesi Spor 
Tesisleri’nin yanın

daki iskeleden 
sabah 08.30 ve aynı 
gün ikinci tur ise 
saat 18.00’da yapıla
cak.
Gemlik limanından 
uçuşlarda sabah 
09.15, akşam ise 
saat 18.45 olarak 
belirlendi.
Bursa - İstanbul 
arasında 100 TL 
bedelle 18 dakikada 
ulaşım imkanından 
yararlanmak 
isteyenler Burulaş’ın 
www.burulas.com.tr 
adresli web sitesin
den veya 444 99 16 

numaralı 
telefondan biletlerini 
alabilecekler.
Dünkü ilk uçuşta 18 
biletini satılmasına 
karşın 3 yolcunun 
gelmediği 
bildirildi.
Gemliklilerin meraklı 
bakışları arasında 
iskeleden hareket 
eden Deniz Uçağı 
*bir süre açıldıktan 
sonra Gemlik’e 
doğru dönerek hız
landı ve havalandı, 
ilk uçuşun başarı ile 
sonuçlandığı 
belirtildi.

http://www.burulas.com.tr
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Bir günde 8 kişi kaaboldu
Gemlik’te M.T. isim 
li şahıs, N.T. isimli 
kızının evden 
ayrıldığını ve bir 
daha geri dön
mediğini belirterek 
polise müracaat 
edildi.
Gün içinde Bursa 
sınırları içinde 
toplam 8 kişinin 
kayıplara karıştığı

Mi kaüline müebbet hanis istemi
Orhangazi’de, içki 
içmemesi için ken
disini ikaz eden 
ağabeyini bıçakla
yarak öldürdüğü 
önü sürülen sanık 
hakkında ağır
laştırılmış müebbet 
hapis talebiyle 
dava açıldı 
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 
ilçesine bağlı 
Keramet köyünde 
geçen yıl ekim 
ayında meydana 
gelen olayda, 50 
yaşındaki Murteza 
Akkanat, gece 
yarısı bira içtiğini 
gördüğü kardeşi 
İbrahim A.'yı (40) 
uyardı. İki kardeşin

MiMiılaliiito
İznik’te, bir kişi, 
içki aleminde 
tartıştığı arkadaşı 
tarafından tüfekle 
ayağından vuruldu 
Birlikte alkol alan 
M.A. (23) ve E.G. 
(28) adlı iki 
arkadaş, önceki 
gece İstanbul Kapı 
mevkiinde bir 
başkası yüzünden 
tartışmaya başladı. 
Tartışmaya konu

Genç hemşirenin sır dolu intiharı
işyerinde yere 
yığılınca ilk 
müdahalesi 
arkadaşları tarafın
dan yapılan 
N.D’nin cebinden 
‘ölümümden kimse 
sorumlu değildir’ 
yazan bir kağıt

bildirildi.
Merkez Yıldırım 
ilçesi Davutkadı 
Mahallesi’nde D.B. 
isimli şahıs, M.B. 
isimli kızının, 
Yıldırım Karaağaç 
Mahallesi’nde Ç.Ç. 
isimli şahıs, M.Ç. 
isimli oğlunun, 
Yıldırım Namazgah 
Mahallesi’nde A.K.

köy meydanındaki 
tartışması, evde de 
devam etti.
Çıkan kavgada 
mutfaktaki bıçağı 
alan İbrahim A.,

olan kişiyi tüfekle arkadaşı
eleştirmesine sinir- M.A'yı ayağından 
lenen E.G, elindeki vurdu. Tüfekten

çıktı.
Hastanede 2 yıldan 
bu yana görev 
yapan N.D., 
1 hafta önce 
iddiaya göre 
girdiği bunalım 
sonucu yalnız 
yaşadığı evde çok 

isimli şahıs, F.K. 
isimli kızının, 
Yıldırım Ortabağlar 
Mahallesi’nde I.B. 
isimli şahıs, F.B. 
isimli oğlunun, 
Osmangazi 
Kükürtlü 
Mahallesi’nde M.U. 
isimli şahıs, Ş.U. 
isimli kızının, 
Osmangazi

annesinin gözü 
önünde ağabeyini 5 
yerinden bıçakladı. 
Ağır yaralanan 
Murteza Akkanat, 
kan kaybından

sayıda ilacı içtikten 
sonra hastaneye 
geldi.
Arkadaşlarına, 
"Ben rahatsız
landım. Grip 
oldum. Bana 
damardan içinde 
ağrı kesici olan

Mollafenari 
Mahallesi’nde H.Ç. 
isimli şahıs, H.Ç. 
isimli babasının, 
Gürsu Zafer 
Mahallesi’nde A.A. 
isimli şahsın, P.A. 
isimli kızının kay
bolduğunu 
belirterek polise 
kayıp başvurusun
da bulundu.

hayatını kaybetti. 
Jandarma tarafın
dan gözaltına 
alındıktan sonra 
sevk edildiği adli 
makamlarca tutuk
lanan İbrahim A. 
hakkındaki soruş
turma tamamlandı. 
Tutuklu sanık 
İbrahim A.
hakkında , “kasten 
yakın akrabayı 
öldürmek” suçun
dan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
talebiyle dava 
açıldı. Sanık, 
önümüzdeki gün
lerde 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
hakim karşısına 
çıkacak.

çıkan saçmalarla 
hafif yaralanan 
M.A, ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Gözaltına 
alınan E.G'den 
vurulan arkadaşı 
şikayetçi olmadı. 
Savcılık E.G'yi 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bıraktı.

serum verir 
misiniz?" dedi. 
İddiaya göre 
arkadaşlarının 
taktığı serumu 
eline alarak 
yürümeye başlayan 
N.D. olduğu yere 
yığılıp kaldı.

Bursada sağlık 
çalışanlarına saldırı

Bursa'da bir 
vakayı değer
lendirmek için 
hareket eden 112 
Acil Servis ekipleri 
gittikleri evde 
hasta yakınları 
tarafından darp 
edilerek sözlü 
hakarete maruz 
kaldı 
112 sağlık çalışan
larını darp eden ve 
hakarette bulunan 
hasta yakınları 
polis ekipleri 
tarafından gözaltı
na alındı.
Olay, saat 23.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
Soğanlı Mahallesi 
Özlem Sokak mey
dana geldi. 112 
komuta merkeze 
yapılan ihbar üzer
ine verilen adrese 
giden 112 Acil 
Servis ekip
lerinden Acil Tıp 
Teknisyeni (ATT) 
E.A.(27) ve 
Paramedik E.Y.(27) 
hastayı değer
lendirmek istedik
leri esnada has
tanın yakını olan 
B.S.'nin saldırısına 
uğradı.
B.S. tarafından 
darp edilen 112 
çalışanları olay 
yerinden ayrılmak 
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isterken hastanın 
başka bir yakını 
olan A.A.'nın sözlü 
hakaretleri maruz 
kaldılar. Olay 
yerinden güçlükle 
ayrılan sağlık 
çalışanları, polis 
merkezine giderek 
darp eden ve 
hakarette bulunan 
şahıslardan 
şikayetçi oldu. 
Darp raporu için 
polis merkezinden 
ayrılarak Bursa 
Devlet 
Hastanesine giden 
E.A. ve E.Y. cep 
telefonları ile 
yaşadıkları şoku 
yaşlı gözlerle 
yakınlarına anlat
tıkları gözlendi. 
Her iki sağlık 
çalışanı da polis 
merkezinde, has
taya müdâhale 
etmek için girdik
leri evdekiler 
tarafından darba 
ve hakarete maruz 
kaldıkları yönde 
ifade verdikleri 
öğrenildi.
112 Acil Servis 

ekiplerinin şikayeti 
üzerine B.S. ve 
A.A. gözaltına 
alınırken, polis 
ekipleri olayla ilgili 
geniş çaplı soruş
turma başlattı.
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Güne Bakış
Emin Dalkıran Kordonu’nda önceki gece saat 24.oo başlayan 

baz istasyonu kurum çalışmaları 23 saatte tamamlandı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

İlk uçuş başarılı oldu..
Recep Altepe, önümüzdeki seçim

lerde yeniden aday olmak İsteyecektir.
AKP üst yönetimi buna geçit vere

cek mi birlikte göreceğiz.
Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanlığında geçen 4 yıllık dönemde 
önemli projeleri uygulamaya soktuğu 
gibi, Osmangazi ilçesinde yaptırdığı 
TOKİ evleriyle de büyük eleştiriler aldı.

Bursa Timsah Olimpik Stadı, İDO’ya 
karşı deniz otobüsü seferleri, kent içi 
tramvay projesi ve tramvay imalatı, 
köprü ve kavşak projeleri, son olarak 
da Gemlik İstanbul arasındaki ulaşımı 
18 dakikaya indiren Deniz Uçağı proje
si göz doldurdu.

Kimse Bursa Büyükşehir Belediye 
sinin ne kadar borcu var diye sormu 
yor. Halk bunlarla ilgilenmiyor.

Muhalefetin sesi, Bursa basınında 
pek yer almıyor.

Neden derseniz, Büyükşehir Beledi 
yesi ile diğer AKP’li belediyeler, Bursa 
yerel basını ile ulusal basını reklam ile 
besliyor.

Bir gazeteci dostumun bana 
söylediği “Sizin yaptığınız eleştirileri 
biz yapsak, ertesi gün kapı önüne 
koyarlar bizi" deyişini unutmuyorum.

Bugünlerde Gemlik’te olduğu gibi 
Bursa’da da 2012 yılı bütçeleri, Hesap 
İnceleme Komisyonlarında incelendi.

Bu komisyonda bulunan üyeler, bir 
baksınlar, tanıtım ve reklam adına ne 
kadar para harcanmış.

Hangi Tv. kanallarına ve gazetelere 
ne kadar para aktarılmış.

Bu Gemlik için de geçerli...
Altepe’nin son hizmeti tam medya 

tik..
Çünkü, Türkiye’de hiçbir ilçeye de 

niz uçağı seferleri yapılmıyor.
Çoğu il’e de...
İlki biz de gerçekleşti.
Bu nedenle Gemlik şanslı.
Bu şansın nedenlerinden biri, Gem 

lik Körfezi’’nin korunaklı bir liman 
olmasıdır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’nın İstanbul ile deniz bağlantı 
sini Mudanya’ya yaptı.

Gemlik’e ise deniz uçağını getire 
rek denge sağladı.

Dalgalı ve rüzgarlı havalarda deniz 
uçağının hareket etmesi biraz zor ola
cağa benziyor.

Bu hizmetin Gemlik’te başlatılması 
ilçe açısından sevindiricidir.

Altepe’yi, Gemlik halkı adına kutlu 
yorum.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’e 
daha kalıcı hizmetler getirmesini de 
her Gemlikli gibi bekliyorum.

Emin Dalkıran 
Kordonu girişine 
önceki gece yarısı 
dikilen baz istasyo 
nu tepkilere neden 
oluyor.
Baz istasyonlarının 
kurulum izinlerinin 
Büyükşehir 
Belediyesinden ve 
rilmesinden sonra, 
vatandaşların tepki
leri göz önüne alın
madan, çeşitli yer
lere baz istasyon
larının konmasına 
devam ediliyor.

YAN YANA İKİ 
BAZ İSTASYONU

Pazar günü gece 
saat 24.oo sıraların
da, Emin Dalkıran 
Kordonu, Karsak 
Deresi’ne 100 metre 
uzaklıkta daha önce 
tepkilere karşı kuru
lan baz istasyonu 
nun 50 metre ötesin 
de, 2 saat içinde 
yeni baz istasyonu 
nun kurulmasına 
tepkiler giderek 
artıyor.
Baz istasyonu kuru
lan yeşil alana yakın 
oturan apartman 
sakinleri, gazetemizi

arayarak, gece karan 
lığından yararlanıla 
rak, baz istasyonu 
kurulduğuna dikkat 
çekerek, şunları 
söylediler: 
“Evlerimizin biraz 
ötesinde kurulan 
baz istasyonuna 
olan tepkim din
meden, geceyansı 
operasyonu ile yeni 
bir baz istasyonu 
daha kurduklarını 
gördük.
Saat 24.oo dolay
larında, önümüzdeki 
yeşil alanda bazı 
çalışmalar yapıl
maya başlandı.
Biz, belediyenin bir 
çalışma yaptığını 
sandık.
Ancak, geçen zaman 
içinde koca bir dire 
ğin önümüze dikil 
mesi üzerine baz 
istasyonunda bulun
ması gereken cihaz 
lan görünce, saat 
2.oo sıralannda bal 
kona çıkarak tepki 
gösterdim. Ancak, 
tepkimize ses 
çıkaran olmadı.
Adamlar koca direği 
önümüze dikip çekip 
gittiler.
Bizlerin oturduğu

kondurmasına 
anlam veremiyoruz. 
Belediyelerin de bu 
işte bir çıkarlannın 
olup olmadığını 
bilmiyoruz.
Ama, belediyeler 
vatandaşın yanında 
olmalıdır.
Halkın oyuyla seçi 
lirler, halkın isteme 
diği şeyleri yapma
malılar.”

evlerinin üzerine bu 
istasyonlara para 
karşılığı kurulmasını 
izin vermezken, tam 
oturduğumuz alanın 
karşısına yeni bir 
baz istasyonu kon
masını istemiyoruz. 
Bununla ilgili her 
türlü yasal çalışmayı 
başlatacağız.
Büyükşehir Belediye 
si’nin baz istasyon- 
lannı kentin ortasına
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SeriısUn,1 toenimeol trMc wim<
2014 yerel seçimle 
rine 13 ay kala 
başlattıkları ziyaret
leri dernek ve sivil 
toplum örgütleriyle 
bütünleştirerek 
sürdüren Cumhuriyet 
Halk Partisi Gemlik 
ilçe yönetimi, İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan öncülüğün 
de ziyaretlere devam 
ediyor.
Yerel seçimlere 12 ay 
kaldığı sırada Dağ- 
Der’i ziyaret ettikleri
ni hatırlatan Mehmet 
Sertaslan, gördüğü 
ilgiden memnun 
kaldığını söyledi. 
Sertaslan, ülke geneli 
siyasetin yanı sıra 
Büyükşehir diye bile
nen ve Bursa"yı 
yakından ilgilendiren 
"Büyükşehir" yasası 
nın yanı sıra, barış 
süreci ve Türk toplu 
muna enjekte edilme 
ye çalışılan "Toplum 
mühendisliği"nin 
getirdiği zihinsel kar
maşalar hakkında 
konuştu.
Yönetim kurulu ve 
belediye meclis 
üyeleriyle birlikte git
tiği Dağ-Der’de ilgi ile

■liMMaiy
155 mobilya fir
manın katıldığı, 
MODEF 2013 İnegöl 
Mobilya ve Deko 
rasyon Fuarı, 
Bursa Valisi 
Şebabettin Harput 
tarafından açıldı. 
İFOR Fuar Merke 
zi'nde düzenlenen 
açılış törenine, 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, AK 
Parti Bursa Millet 
vekili Hüseyin 
Şahin, CHP

KAYIP
2006 YILINDA ADIMIZA BASTIRMIŞ OLDUĞUMUZ 
SERİ A 39551-39600 SIRA NOLU 1 CİLT FATURA 

KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR
TASFİYE HALİNDE ŞAFAK DEMİR ÇELİK LİMİTED ŞİRKETİ 

GEMLİK VERGİ DAİRESİ 7890054262

GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 14.03.2013 
TARİH VE 0560498 SIRA NOLU BP PETROLLERİ ANONİM 

ŞİRKETİNE AİT ALINDI BELGESİ KAYBOLMUŞTUR.
HÜKÜMSÜZDÜR.

BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ 1870022212

karşılanan CHP İlçe 
örgütü adına 
konuşan Mehmet 
Sertaslan, devam 
etmekte olan il Genel 
Meclisi üyeliği 
nedeniyle, tanıma fır
satı bulduğu dağ yö 
resi ilçelerinin sorun
larını yakından 
bildiğini söyledi. 
Sertaslan, Dağ Der 
yöneticilerine misafir 
perverlikierinden 
dolayı teşekkür 
ederek, önümüzdeki 
20-30 yılın 
Gemlik’inin oluşu
munda fikir birlik
teliğinin yanı sıra, 
oluşturulabilecek 
projelere birlikte 
katkı sunalabileceğini 
belirtti.
“Bu güne kadar

Bursa Milletvekili 
Sena Kaleli, eski 
AK Parti Bursa 
Millet vekili Sedat 
Kızıl cıklı, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Re 
cep Altepe, Kayma 
kam Aziz İnci, 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, CHP 
Bursa İl Başkanı 
Metin Çelik, 
MOSDER Başkanı 
Ahmet Güleç, 
AK Parti İlçe

Gemlik’in hep sakini 
olduk, bundan sonra 
sahibi olalım” diye 
sözlerini sürdüren 
CHP İlçe Başkanı 
Sertaslan, mevcut 
siyasi konjektürün 
demokrasiden çok, 
uzak olduğunu da 
hatırlatarak, şunları 
söyledi:
“Yeni Büyükşehir 
Yasası düzenlemesiy 
le itfaiye, mezarlık ve 
ilaçlama vb. ihtiyaç 
/arımızı Büyükşehir 
yapacak.
Bursa’nın il hudutları 
11 bin kilometre kare 
iken, 1 buçuk milyar 
yatırım alacağı bütçe
den İstanbul, 5 bin 
500 kilometre kare ile 
18 buçuk milyarlık 
yatırım alacak. Bu

Başkanı Bülent 
Temelli ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
İTSO Başkan vekili 
Bedri Huy ve mülki 
erkan katıldı.
Törenin açış 
konuşmasını yapan 
Mobilyacılar ve 
Marangozlar Odası 
Başkanı Özcan 
Ayhan, İnegöllü 
mobilyacıların, en 
iyi bildikleri işi en 
güzel şekilde 
yaparak, en güzel 

şartlar altında Dağ 
ilçelerinin alamadığı 
yatırımı yarın nasıl 
alacak. Kentsel 
dönüşüm yasası da 
halkı olabildiğince 
mağdur edecektir.” 
Sertaslan, mülkiyet 
edinme hakkının 
adeta tecavüze 
uğradığı ülke günde
minde bulunan barış 
süreciyle ilgili olarak 
da İmralı adasıyla, 8 
katlı MİT binamızın 
adeta konuştuğunu 
belirterek, “ABD ve 
işbirlikçilerinin son 
yıllarda oluşturduğu 
"toplum mühendis
liği" kavramıyla Türk 
insanının genleriyle 
oynanmaktadır.” 
dedi.

ürünlerini vatan
daşların teşhirine 
açtıklarını belirte 
rek, en iyi fuarları 
yaparak kaliteyi 
artıracaklarını 
ifade etti.
İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkan Vekili 
Bedri Huy'da, 
İnegöl'ün yaklaşık 
1 milyar dolar 
dış ticaret 
hacminin olduğunu 
belirtti.

Y6S sonuçlan 
açıklandı

ÖSYM Başkanı Ali 
Demir, 2013 yılında 
yapılan YGS'de 8 bin 
kişinin sıfır aldığını 
söyledi. Demir, 234 
adayın sınavının da 
geçersiz sayıldığını, 
sınavın sorunsuz ve 
kurallara uygun 
gerçekleştiğini 
belirtti.
YGS sonuçları 
hakkında basın 
toplantısı düzenle 
yen ÖSYM Başkanı 
Ali Demir, 8 bin 586 
adayın sıfır çektiğini 
açıkladı.
Demirin açıklaması
na göre öûy aday 
Türkçe, 6 aday 
sosyal bilimler, 2 bin 
417 aday matematik, 
91 aday fen bilimleri 
sorularının tamamını 
doğru cevapladı.

EN BAŞARILI İLLER 
YGS sonuçlarına 
göre, en başarılı il 
Ankara oldu. 
Ankara'yı Karabük, 
Denizli, Aydın ve 
İsparta takip eder 
ken, başarı sırala
masının en sonunda 
Hakkari yer aldı. 
ÖSYM Başkanı, 
YGS'de, Ankara TED 
Koleji Vakfı özel 
Lisesinden Zeynep 
Nur Karagöz, İstan
bul Lisesi'nden 
Hümeyra Çolak ve 
Kadıköy Anadolu 
Lisesi'nden Irmak 
öziskender'in tüm 
puan türlerinde 500 
puan alarak birinci 
olduğunu bildirdi. 
KAMERA KAYDI 
Geçen yıl yapılan 
sınavlara yönelik 
sayısal verileri pay
laşan Demir, şunları 
kaydetti: "9 milyon 
985 bin 195 cevap, 
kağıdını taramışız. 
485 bin 722 tutanak 
okumuşuz. 464 
milyon sayfa kitap 
basmışız. Bunlar 
gerçekten çok 
büyük rakamlar. 
2012'de yaptığımız 

sınavlarda 28 bin 
577 salonda kamer
ayla kayıt gerçek
leştirdik. Sadece bu 
yıl yaptığımız 
YGS'de 20 bine 
yakın salonda kam
erayla kayıt gerçek
leştirdik. Bundan 
sonra daha fazla 
salonda ve sene 
sonuna doğru da 
tüm salonlarda kam
erayla kayıt gerçek
leştireceğiz."

"DEĞİŞİM 
KAÇINILMAZDI" 
ÖSYM'nin 
201Ö yılındaki 
KPSS'de ortaya 
çıkan bir kopya 
skandalıyla çok 
ciddi sarsıldığını, 
güven kaybettiğini 
ifade eden Demir, 
böyle "zor bir 
dönemde" 
göreve geldiklerini 
söyledi.
Göreve geldiklerinde 
teknolojik 
gelişmelere uyum 
sağlayamamış ve 
bilgi güvenliği 
dikkate alınmadan 
oluşturulmuş bir 
yapının söz konusu 
olduğunu savunan 
Demir, "Mevcut 
yapıyla işlerin 
yürütülmesi zordu 
ve bu aşamada 
değişim kaçınıl
mazdı" diye konuş
tu. Demir, mevcut 
düzeni devam 
ettirmediklerini 
anlatarak, "Çağın 
gerektirdiği teknolo
jileri de kullanarak 
sistemde köklü 
değişiklikler yapıp 
kurumu günümüzün 
teknolojik 
olanaklarıyla 
donatıp gerçek 
bir saygınlığı oluş
turmak. işte terci
himiz bu oldu. 
Bu zor olan yolda 
bugün kadar 
yürüdük" değer
lendirmesinde 
bulundu.
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İşadamı fili flğaoğlu Gemlikli 
öğrencilere yemek ısmarladı

Ankara’dan TBMM 
Beratı ile döndüler

Şükrü Şenol 
Ortaokulu öğretmen 
ve öğrencileri 
Uludağ’ı ve Bursa 
Hayvanat Bahçesi’ni 
gezdiler.
Cumartesi günü 
41 öğrenci ve öğret
menleri Ali Deliak, 
Gıyasettin Çevunt, 
Nejla oşkun ve 
Hediye Ongün ile 
Bursa Uludağ’a ve

Bursa Hayvanat 
bahçesine düzenle
nen gezide doyasıya 
eğlendiler.
Bursa Uludağ'da 
teleferik ve kızağa 
binen öğrenciler 
Uludağ da kartopu 
da oynayarak güzel 
bir gün geçirdiler.

AĞAOĞLU İLE 
TANIŞTILAR

Uludağ'da düzenle
nen "Ekonomik 
Forum"a katılan 
ülkemizin tanınmış 
işadamlarından Ali 
Ağaoğlu ile Şükrü 
Şenol Okulu öğren
cileri tanışma fırsatı 
buldu.
Ağaoğlu, Gemlikli 
öğrencileri oteline 
davet ederek öğle 
yemeği ısmarladı.

Gemlik Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, öğret
menleri ile Ankara’ 
ya gezi düzenledi. 
Cumhuriyet 
Ortaokulu Gezi 
İnceleme, Turizm ve 
Çevre Kulübü, 3 
öğretmen, 15 veli 
ve 43 öğrenci ile 
gittikleri Ankara dan 
güzel izlenimlerle 
döndüler. 
Gezi Rehber Öğret
meni Eşref Turan, 
Fen Bilgisi Öğret

meni Hakan 
Çalışkan, Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni 
Mesut Anlar’ın 
organize ettiği 
gezide, 1. Meclis 
Salonu, 2. ve 3. 
meclis binaları 
rehber eşliğinde 
gezildi. 
Anıtkabir’in de 
gezildiği Ankara 
gezisinde, Atatürk 
Müzesi de gezildik
ten sonra, Mustafa 
Kemal’in Silah

Arkadaşlarının 
mezarları da ziyaret 
edildi.

TBMM GEZİLDİ

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Öğrencileri daha 
sonra Tükiye Büyük 
Millet Meclisi’ni 
rehber eşliğinde 
gezdiler.
TBMM Başkanlığı 
tarafından geziye 
katılanlara Ziyaret 
Beratı verildi.

MILTON
DUGUN SALONU

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE M 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pas fa TtytfUSt
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NiKakMasası

MM
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Seyfettin Şeker söz
Sezon başından bu 
yana hedefini 
Bölgesel Amatör 
Lig için yapan 
Gemlikspor, ikinci 
maçında 
Burgazspor'a 1-0 
yenilerek büyük 
şok yaşadı.
Gemlik'ten gelen 3 
otobüs taraftar 
desteğiyle maça 
kesin favori olarak 
çıkan kırmızı be 
yazlılar üstün 
oynadı klan 
karşılaşmada 63. 
dakikada yediği 
gole karşılık vere
meyince sahadan 
mağlubiyetle 
ayrılarak play off 
maçlarında birinci
lik yolunda şok 
yaşadı.
Maça rakibine göre 
daha iyi ve atak 
başlayan 
Gemlikspor'da 25. 
dakikada 
Muharrem'in 
kafasından gelen 
topu kaleye gön
deren Selahattin'in 
şutu yan direkten 
oyun alanına 
dönünce kırmızı 
beyazlılar öne 
geçme fırsatını 
kaçırdı. 
451e ise 
Burgazspor'dan 
Hakkı'nın serbest 
vuruştan kaleye 
gönderdiği topu 
kaleci Adem

I

kornere çelerek 
gole izin vermedi 
ve ilk yarı golsüz 
kapandı.
ikici yarıya gol için 
başlayan Gemlik 
spor karşısında 
Burgazspor savun
masını sağlam 
tutarak kontratak
larla gol aradı. 58. 
dakikada Arifin 
ceza sahası içinde 
göğsüyle indirerek 
alda at dediği 
Selahattin boş kale

M

Orgun

yerine topu dışarı 
atınca Gemlikspor 
öne geçme fırsatını 
değerlendiremedi. 
Gemlikspor'un atak 
geliştirdiği anda ani 
kontrata çıkan 
Burgazspor63. 
dakikada Fuat'ın 
şutunda kaleci 
Adem'in topu 
kornere atmasıyla 
köşe vuruşu 
kazandı.
Köşe atışından 
gelen topa ceza

s

sahası içinde 
düzgün ve sert 
vuran Sadullah 
Burgazspor'u 1-0 
öne geçiren golü 
kaydetti.
Golden sonra tüm 
batlarıyla rakip 
sahada gol arayan 
Gemlikspor 
karşısında iyi 
savunma yapan 
Burgazspor gole 
izin vermedi.
Maçın uzatma 
dakikalarında sağ

■
dan Barış'ın kale 
içine kestiği topa 
yükselen Arifin 
kafa şutu ağlarla 
buluşunca herkes 
sevinmeye başladı 
ancak yardımcı 
hakemin ofsayt 
gerekçesiyle golü 
iptal etmesi üzerine 
futbolcular isyan 
etti. Arifin geriden 
ge lerek topa kafa 
vurmasını ofsayt 
olarak değer
lendiren yardımcı 
hakem bayrağını 
kaldırarak Gemlik 
spor'un bariz golü 
nü geçersiz say
ması tribündeki 
Gemlikspor taraf 
farlarını da çileden 
çıkardı.
Maçın tekrar başla
masından sonra 
sonucu değiştire
meyen Gemlikspor 
3 puan için çıktığı 
maçtan yenilgiyle 

a

ayrılarak büyük 
kayıp yaşadı.

SAHA : Demirtaş

HAKEMLER: 
Erhan Sönmez 5, 
Rüştü Baykal 5, 
Mehmet Tekin 3,

BURGAZSPOR : 
Cihan 5, Eren 5, 
Emir 5, Murat 6, 
Serkan 6, Tayfun 4, 
(Eyüp 3) Fuat 5, 
(İsmet 1) Ümit 5, 
Haşan 2, (Sadullah 
6) Hakkı 6, Okan 5, 
GEMLİKSPOR : 
Adem 5, Burak 5, 
(Barış 4) Samet 
Güler 5, Bülent 6, 
Emrah 6, Osman 5, 
Semih 4, (Şiyar 2) 
Oğuz 6, Arif 5, 
Selahattin 6, 
Muharrem 5, 
GOL : Dk. 63. 
Sadullah, 
Burgazspor)
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Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Voleybol Takımı beş 
yıldır İlçe Şampiyonu 
ve üç yıldır İlde final 
oynuyor.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
voleybol takımının 
başarısının ardında 
Beden Eğitimi öğret
meni Bekir Gührmak 
ın bulunduğu belir
tiliyor.
Takımına sağladığı 
güven ve inanç 
sonucu takıma güç 
vermesi üç yıl yarı 
finalde ve iki yıl üst 
üste finale adını 
yazdırmasına neden 
oldu.
2006 yılından 

itibaren Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde voleybol 
sporuna verilen 
önem, yapılan çalış
malar 2009'da 
başarılarla karşılığını 
buldu.
Okula, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından Kapalı 
Spor Salonu’nun 
yapılmasıyla, 
2012'de çalışmaların 
arttığı belirtildi.
2012'de Gemlik’te 
şampiyonluk ilde 40 
takım arasında final 
oynama başarısı ve 
sonuç olarak İl İkin
ciliği elde edildi.
Bu yıl ilimizde 
ilçelerini temsilen 50 

civarında lisenin 
katıldığı müsabaka 
tarda İmam Hatip 
Lisesi Gemlik'te 
Birinci olarak İlde 
yoluna devam etti. 
Özellikle çeyrek ve 
Yarı Finallerde 
kendinden fizik 
olarak çok güçlü 
olan takımları yenme 
başarısını gösterdi. 
İkinci yılda da İl finali 
getirdi.
Bursa'da büyük 
takdir toplayan ve 
Gemlik'i en mükem
mel şekilde temsil 
eden takım, finalde 
5000 civarında 
öğrencisi olan aynı 
zamanda Tofaş 
Voleybol Takımının

alt yapısını 
bünyesinde bulun
duran Ali Osman 
Sönmez Endüstri 
Meslek Lisesi ile 
karşılaştı. 
Üst üste dört maç 
yapmanın vermiş 
olduğu yorgunluğa 
rağmen öğrenciler 
üstün gayret ve çaba 
sarf etti.
Takım bu senede, İl 
İkinciliğini elde etti.

ÖDÜL TÖRENİ

İlde elde edilen' 
başarı sonrası 
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi’nde ödül 
töreni düzenlendi. 
Törene Gençlik İl

Spor Müdürlüğü’nün 
yöneticileri, Gemlik 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Mehmet Duran, 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, Müdür 
Yardımcıları Necdet
Şahin, Sergül Temir, 
Beden Eğitimi Öğret
meni Yunus Bayır ve 
diğer okulların 
yöneticileri katıldı. 
Bursa'da 17-21
Mayıs 2013 tarihinde 
yapılacak olan 
Gençlik Haftası 
Voleybol 
Turnuvasında ilçe 

mizi GİHO voleybol 
takımı temsil edecek. 
Okul Müdürü 
"Voleybol 
branşında beş yıldır 
İlçemizde bize 
şampiyonluk 
yaşatan, İlimizde 
final oynayan, okulu
muzun ve ilçemizin 
adını duyaran, 
her anlamda 
başarıyla temsil 
eden, fedakarlığın 
ve inancın en 
güzel örneği olan 
Beden Eğitimi Öğret
menimiz Bekir
Gülırmak’ı ve öğren
cilerimizi tebrik 
ediyor. Emeği geçen 
herkesi kutluyorum." 
dedi

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GUNDC 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) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KİRALIK İŞYEBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 7990

SATIUK DÜKKAN
HAMİDİYE MAHALLESİ GAZHANE 

CADDESİNDE 38 M2 LİK ÛDA SAYISI 
2 OLAN DÜKKAN SATILIKTIR 

0 535 506 81 10

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kasko sil haslan lıteı mııffllilı ini ıtıH
r Yeni düzenlemede 
1 'Kasko* seçeneği ile, 
) aracın yanması, 
। çalınması, üçüncü 
' kişilerin yol açtığı 

zararlar gibi çeşitli 
durumlar için temi
nat alabilecek.
Hazine Müsteşar 
lığı'nın yaptığı 
düzenleme ile 
yeniden belirlediği 
"Kara Araçları 
Kasko Sigortası 
Genel Şartlan", 
yann yürürlüğe 
girecek. Yeni uygu
lama ile şirketler, 
vatandaşlara dar 
kasko, kasko, 
genişletilmiş kasko 
ve tam kasko olmak 
üzere 4 tür sigorta 
hizmeti sunacak. 
Yeni düzenlemeye 
göre vatandaşlar, 
"Kasko" seçeneği 
ile aracın yanması, 
çalınması veya araç 
parçalannın çalın
ması, karayolu yada 
demiryolunda kul
lanılabilen motorlu, 
motorsuz araçlarla 
çarpışması, üçüncü 
Iricilnrin kütü nivAtln 

yol açtığı zararlar 
gibi çeşitli durumlar 

, için teminat alabile
cek.
"Dar kasko" 
seçeneğiyle ise söz 
konusu teminat gru- 
planndan yalnızca 
bir kısmından yarar
lanılabilecek.
Vatandaşlar, 
"Genişletilmiş 
Kasko" seçeneğiyle 
de söz konusu risk
lerin tamamından 
korunabileceği gibi

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ek sözleşmeyle 
teminat kapsamına 
dahil edilebilecek 
diğer risklerden de 
korunabilecek. 
"Tam Kasko" 
seçeneğiyle ise sig
ortalılar, aynı 
"Genişletilmiş 
Kasko”da olduğu 
gibi risklerin 
tamamından korun
abilecek ve ayrıca, 
genel şartlarda ek 
sözleşme ile temi
nat kapsamına dahil 
edilebilecek risk
lerin bir kısmı için 
değil, tamamı için 
teminat sahibi ola
bilecek.
Vatandaş, hangi 
teminatı tercih 
eniyse, poiiçe 
başlığı en az 16 
punto büyük
lüğünde harflerle 
söz konusu ürün 
ismini içerecek. 
Poliçede bu sigorta 
teminatlarının kap
samına ilişkin 
olarak belirtilenler 
dışında herhangi bir 
ifade kullanılamaya
cak ve satılan ürün
lerin isimleri verilen 
teminatla uyumlu 
olacak.
Teminat kapsamı

genişliyor 
Yapılacak ek 
sözleşme ile temi
natın kapsamını 
genişletmek 
mümkün olurken, 
vatandaşlar 
araçlarını sel ve su 
baskınları, kemirgen 
ve belirtilen diğer 
hayvanların vere
ceği zararlara, 
deprem, toprak kay
ması, fırtına, dolu 
gibi zararlar ile 
Türkiye dışında 
meydana gelen 
zararlara karşı da 
teminat altına ala
bilecek.
Söz konusu 
şartlarda, alkollü 
araç kullanımıyla 
iigili madde 
bulunurken, aracın 
uyuşturucu madde 
veya Karayolları 
Trafik 
Yönetmeliği’nde 
belirlenen seviyenin 
üzerinde alkollü içki 
alan veya alkollü 
içki alamayacağı 
belirtilen kişilerce 
alkollü içki alarak 
araç kullanması 
sırasında meydana 
gelen zararların 
teminat dışında 
kaldığı belirtildi.

Emeklilik için yaşa 
takılanlara bir müjde 
daha geldi Yaşı bek
lemeden daha 
düşük maaşla erken 
emekli olacakların 
sağlık giderlerini de 
SGK karşılayacak 
Emeklilik için prim 
günü ve yıl şartlarını 
tamamlayıp yaşı 
bekleyen 5 milyon 
kişi büyük bir heye
can içerisine girdi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in tali
matının ardından 
harekete geçen 
bürokratlar, bu kişi
lerin mağduriyetini 
gidermeye yönelik 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Üzerinde durulan en 
önemli formül, bu 
kişilerin daha düşük

i» İl lira lııtMı
Hazine, devlet tahvili 
ihalesinde net 2 mil
yar 719,3 milyon lira 
borçlandı.
Hazine'nin gerçek
leştirdiği 7 yıl (2534 
gün) vadeli 
değişken faizli 
devlet tahvilinin 6 
ayda bir kupon 
ödemeli yeniden 
ihracı ihalesinde faiz 
3,44 oldu.
İhalede nominal tek
lif 3 milyar 223,3 
milyon lira olurken, 
nominal satış 1 mil
yar 170,9 milyon, 
net satış 1 milyar 
148 milyon lira oldu. 

maaşla erken emekli 
olması.
Bu şekilde daha 
düşük de olsa 
emekli maaşına 
kavuşacak olan 
kişiler, böylece 
sağlıktan da yarar
lanacak.
Çünkü yaşı 
bekleyenlerin, 
çalışmıyorlarsa veya 
eşi ya da çocuğu
nun sağlık yardımın
dan yararlanamıyor- 
larsa, gelir testi yap
tırarak genel sağlık 
sigortası primi 
ödemesi gerekiyor. 
Bu kişiler, erken 
emekli olunca genel 
sağlık sigortası 
primi ödemesine 
gerek kalmadan, 
yeniden sağlık şem
siyesine kavuşacak. 
Sağlık giderleri,

İhalede kamu kuru
luşlarından 687 
milyon liralık net 
teklif gelirken, kamu 
kuruluşlarına aynı 
tutarda net satış 
gerçekleşti.
İhalede ayrıca, 
piyasa yapıcıların
dan 3 milyar 537,3 

çalıştıkları dönem
lerde olduğu gibi, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
tarafından 
karşılanacak. Kısaca 
emeklilerin fayda
landığı tüm haklar
dan da yararlan
abilecekler. Yaklaşık 
5 milyon kişi, 
yapılan çalışmanın 
tamamlanarak haya
ta geçirilmesini bek
liyor. Yaşı bekleyen
lere daha düşük 
maaşla erken 
emeklilik getirilmesi 
halinde, şartlarının 
nasıl olacağı merak 
ediliyor. Avrupa'daki 
örneklerde normal 
yaşından önce 
emekli olacaklara 
yüzde 10-20 arası 
iskonto ile maaş 
ödeniyor.

milyon liralık net 
teklif gelirken, 
piyasa yapıcılarına 
net 884,3 milyon 
liralık satış yapıldı. 
Hazine, böylece 
toplamda 2 milyar 
719,3 milyon liralık 
tahvil ihraç etmiş 
oldu.

n 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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yonlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94a VAPUR - FERİBOTKAYMAKAMLIK ■ VII IK.IIIUUI

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
f* O*..*. V..I 513 29 54

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

C.Savcı Yrd. 3
Emniyet Müd. »13 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R 1 DENİZ UÇAĞI 013 66 13

Psgasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoûlu-Eaada» 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

n 1 DAĞITICILAR

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 48
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
BütOnler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 qq

İli HASTANELER

D Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 00 68

BELEDİYED
E

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

R
TAKSİLER

K&rfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Msnsstır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol ___ __
*’AR-p^r. 5Î5 İS«
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol aıa 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4537 

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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■■
ROMANTİK KOMEDİ 2 

BEKARLIĞA VEDA: 
1415-16:15-20:15 
ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 
KELEBEĞİN RÜYASI: 
14:00-16:45-20:00 
nnn
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fiöldıan Özler Dünya 
Karate Şampiyonası nda 
Türidye’yi temsil edecek

5-7 Nisan 2013 
günlerinde İstanbul 
Bağcılar Olimpik 
Spor Salonu’nda 
yapılacak olan 
Dünya Shetokan 
Karete Şampiyo 
nası’na 
Veteranlarda hem 
Kata, hem de 
Komite branşların
da katılacak olan 
Gemlikli sporcu 
Gökhan özler, 
Türkiye’yi, Bursa’yı 
ve Gemlik’i 
şampiyonada tem
sil edecek.
Yaklaşık 40 ülkenin 
davetli olduğu 
şampiyonaya katıla 
cak olan Gökhan 
özler, geçtiğimiz 
yıl yapılan yarış
malarda 2 branşta 
3. lük elde ederek 
madalya ve 
kupalarla ilçemize 
dönmüştü. Özler, 
gazetemize yaptığı 

açıklamada, 
"Türkiye’yi, Bur 
sa’yı ve Gemlik’im i 
zi şampiyonada en

iyi şekilde temsil 
ederek, birincilik 
için mücadele ede
ceğim" dedi.

tatSSıiaitaarittnlHsM

Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 
Meslek Tanıtma 
Kulübü öğrencileri, 
Yerleşke içinde 
bulunan Hisar 
Anadolu Lisesi ve 
Ticaret Meslek 
Lisesi’nin öğrenci 
temsilcileri ile

2013 Gençlik 
Haftası etkinlikleri
ni organi ze etmek 
amacıyla buluştu
lar.
Kampüs içinde 
yapılması planla 
nan şölene, üç 
okulun da katılma 
sı ve birlikte

etkinliklere imza 
atması bekleni 
yor. Kız Teknik ve 
Meslek Lisesini 
tanıma fırsatı bulan 
diğer öğrenciler, 
etkinlikleri planla
mak için tekrar 
bir araya gelecek
ler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

BİR kKSN*l Y€M€ĞW ZİYhfCTC DONÜ^TÜRMCK İÇİN

■ri&OEDSTAR-
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 ₺

ARA SICAKLAR
KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.oo ₺

CİNEKOP; TEKİR 
IZGARA KÖFTE 
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ

12.50 ₺
8.oo ₺
6.oo ₺

KALAMAR TAVA 
MİDYE DOLMA 
MİDYE TAVA 
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata 
TATLILAR

10.oo ₺
1.oo ₺
5.oo ₺

3.oo

Tel: 0224 514 71 72 GEMLİK
Mamidiye Nah. Kumsal 5ok. Ho:5

Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo 
İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 
Ayran, Soda, Şalgam

2.oo
1.50 ₺

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


guml^ensoy
• İŞYERİ HEKİMLİĞİ • PORTÖR MUAYENELERİ

osgb • İŞGÜVEN.IĞI UZMANLIĞI • i$E GİRİŞ RAPORU
• İLK YARDIMI EĞİTlrtli • AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERRAPORU

• RİSK ANALİZİ • PERİYODİK KONTROLLER

hiçbir kazanç ve iş 
jiayat/nızdandaha 
önemlideğildir...

OBTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - O 532 265 67 58

Hırsızlar 25 Bin 
nik Ainn çaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir 
eve giren hırsızlar çekmecede 
bulunan 25 bin TL değerindeki 
altınları alarak kayıplara 
karıştı. Haberi 3’de

Mahkemece tutuklanan şüpheli M. Atmaca’nın cezaevine 
şevki sırasında öfkeli kalabalık polis aracına saldırdı

tslıi latrononmı hoğazını leserei öMiimii
Gemlik’te son yılların en vahşi cinayetlerinden biri işlendi. 
Önceki gün gece yarısı, Ilıca Caddesi Okul Sokak’ta bir 
araç içinde çıkan tartışmada M. Atmaca, Süleyman 
Ayvaz’ın boğazını bıçakla keserek öldürdü.
Polise teslim olan M. Atmaca, suçunu itiraf ettikten sonra, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bursa Kapalı Ceza 
evine gönderildi. Öldürülen Süleyman Ayvaz’ın yakınları 
Adliye çıkışında katili götüren polis aracına saldırdı. 2’de

| Kadri GÜLER
, kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış

Yine kötü imaj..
Dünkü basın Gemlik’ten İstanbul’a deniz 

uçağı kaldıran Gemlik’i yazdı.
Bugünkü gazeteler ve televizyon kanatlan 

ise, adam kesen Gemlik’ten söz edecek... 
Dün sabah evden daha çıkmamıştım.

Telefonum çaldı.
Baktım tanıdık bir isim.
Benim haber kuşum...
" -Ağabey dün gece cinayet işlendi, 

haberin var mı?” dedi.
" -Yok dedim."
" -Ilıca Caddesl’nde bir arabada birinin 

boynu kesilerek öldürülmüş..."
Eyvah dedim, kendi kendime, yine kötü bir 

haber, Gemlik'in İmajı gitti.
Devamı sayfa 4’de

8 Nisan tarihinde yapılacak olan Ergene 
kon davalarını izlemek için Gemlik’ten 
Silivri’ye otobüs kaldırılacak. Vatan ve 
Cumhuriyet Birlikteliği adlı oluşum 
tarafından organize edilen Silivri 
Buluşması için hazırlıklar başladı. 4’de

Beleılive Meclisi Nisan 
ayı toplantısı hugiin

Gemlik Belediye Meclisi Nisan ayı ilk 
toplantısını bugün yapacak. Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz tarafından 
Belediye Meclis üyelerine gönderilen 
çağrı yazısında, Belediye meclis günde
minde bulunan maddeler arasında gizli 
oyla 2 adet encümen üyeliği seçimi 
yapılacak. Haberi sayfa 4’de

İlk maçını Yolspor karşısında 3 puanla 
kapatan Gemlik Belediyespor 1 puanı 
bulunan Inegölspor karşısında aldığı 
beraberlikle puanını 4'e çıkararak 1 
maçı kala Türkiye Şampiyonasına gide
cek 2 takımdan biri olmak için sadece 1 
puana ihtiyacı kaldı.
Seyfettin Şekersöz’ün haberi 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mahkemece tutuklanan şüpheli M- Atmaca’nın cezaevine 
şevki sırasında öfkeli kalabalık polis aracına saldırdı 

isli natronunun boğazını M öldürdü
Gemlik’te son yılların en vahşi cinayetlerinden biri işlendi. Önceki gün 
gece yarısı, Ilıca Caddesi Okul Sokak’ta bir araç içinde çıkan tartışmada 
M. Atmaca, Süleyman Ayvaz’ın boğazını bıçakla keserek öldürdü.
Önceki gece son yıl
ların Gemlik’te işle
nen en korkunç 
cinayetlerinden 
birinde Süleyman 
Ayvaz (31) adlı şahıs 
eski çalışanı tarafın
dan boğazından 
kesilerek öldürüldü. 
Öğrenildiğine göre, 
olay Salı günü saat 
01.10 sıralarında 
Ihça Caddesi Okul 
Sokak’ta meydana 
geldi.

KADIN MESELESİ

Aralarında kadın 
yüzünden sorun 
olduğu belirtilen M 
Atmaca ve 
Süleyman Ayvaz, üç 
arkadaşıyla birlikte 
bir tanıdığının 
aracıyla birlikte Ilıca 
Caddesi’nde gider
lerken, arkadaşla rım 
burada araçtan 
indirdiler.

Araç içinde Okul 
Sokağa dönen 
Atmaca ve Ayvaz’ın 
tartışması bu sırada 
da devam etti.
Aracın arka 
koltuğunda oturan 
M. Atmaca yanında 
getirdiği bıçakla 
aracı kullanan 
Süleyman Ayvaz’ın 
başına gelişi güzel 

vurmaya başladı 
daha sonra da 
boğazını kestiği 
öğrenildi.
Araçtan inen 
Süleyman Ayvaz 
olay yerinde can 
verirken, eski patro
nunu 10 dan fazla 
bıçak darbesiyle 
yaralayan
M. Atmaca ise araca 

binerek park 
ederken, polis tara 
fından yakalandı. 
M. Atmaca, aracı 
park ettikten sonra 
karakola giderek tes
lim olacağını 
belirterek, polise 
cinayeti neden 
işlediğini anlattı.

SAVAŞ MEYDANI 
GİBİYDİ
Polis cinayet şüpheli 
M. Atmaca’nın 
ifadesini tamam
ladıktan sonra, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
sevk ederek sağlık 
kontrolünden geçin
di. Öğleden sonra 
ise Adliye’ye 
götürülen şüpheli 
Atmaca, savcılıkça 
sorgulandı.
Atmaca, daha sonra 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı. 
Bu arada öldürülen

Süleyman Ayvaz’ın 
yakınları Adliye 
Sarayı önünde top
landılar.
Yüzlerce kişi 
Adliye’den çıkarıla
cak olan cinayet 
zanlısını beklemeye 
başladı.
Öfkeli kalabalığın 
büyümesi üzerine 
polis çok sıkı güven
lik önlemi aldı.
Adliye çevresindeki 
trafik kapatılırken, 
tüm emniyet araçları 
Adliye kapısı önünde 
duvar ördüler. Polis 
kalabalığı uzaklaştır
mak isterken, duruş
mada tutuklama 
kararı çıkan 
M.Atmaca, polisin 
kordona bakan kapı
da önlem aldığı sıra
da, ana kapıdan 
polis aracına 
bindirilerek, olay 
yerinden hızla uzak
laştırıldı.

Bu arada, öfkeli ka 
labahk polis aracını 
yumruklamaya 
başladı.
1 Nolu Aralık’ta polis 
ve kalabalık arasın
da kovalamaca 
başladı.
istiklal Caddesi’nde 
trafiğin sıkışması ile 
polis aracının 
arkasından koşan 
gençler cinayet zan
lısına küfürler savur
dular.
Bu arada, polis 
Gemlik Bursa çıkı 
şını trafiğe kapadı. 
Gemlik polisi dün 
cinayet sırasında bir 
suikastın olmaması 
için üst düzey 
güvenlik önlemi 
aldığı dikkati çekti. 
Evli ve 6 çocuğu 
bulunan Süleyman 
Ayvaz’ın bir süre 
araç kiralama işiyle 
uğraştığı öğrenildi.
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Kahin hırsızları ııaiam ele uenli Oto Faresi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, tarlalar
daki su pom
palarının üzerindeki 
kabloları çalan 
hırsızlar jandarma 
ekipleri tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yenice belde
siyle Edebey 
köyünde tarlalarda 
bulunan su pom
palarının üzerindeki 
elektrik kablolarını 
çalan I.K., çaldığı

kablolarla birlikte 
bisikletle giderken 
dün saat 04.30

sıralarında jandar
ma devriyeleri 
tarafından fark

edilerek yakalandı. 
Yapılan sorguda 
hırsızlığı N.A. ile 
birlikte yaptığını iti
raf eden I.K., 
çaldıkları yaklaşık 
15 kilogramlık 
kabloyu hurdacılık 
yapan F.A.'ya sat
tıklarını belirtti. 
Jandarma ekipleri 
tarafından gözaltı
na alınan N.A, I.K. 
ve hurdacı F.A. 
adliyeye sevk edil
di.

Polisten Kaçamadı

Esrar Satıcısına Suçüstü

Karacabey'de, 
bir otomobilden 
çaldığı teyple 
yolda giderken 
polisle karşılaşan 
zanlı, kaçmaya 
başlayınca polise 
yakalandı. 
Olay, Emirsultan 
Mahallesi 360 
Sokak'ta meydana 
geldi. H.S.'ye ait 
otodan teyp çalan 
Tanju G. (24), 
Esentepe Atatürk 
Parkı önünde 
seyrederken, 
karşısında devriye 
gezen polis ekibini 
gördü. Bir anda 
panikleyen zanlı

parkın içine doğru 
kaçtı. Elindeki 
poşeti ağaçların 
arasına atan 
zanlı kaçışı 
sürdürdü. Asayiş 
ekibinin amansız 
takibi Çamlık 
mevkiinde kadar 
sürdü. Burada 
kıstırılan zanlı 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Adliyeye çıkarılan 
ve daha önce 
hırsızlıktan 
sabıkası olduğu 
öğrenilen Tanju 
G., tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir zehir 
taciri suç üstü 
yakalandı.
Sinanbey Mahallesi 
Mesudiye Sokak'ta 
bir eve baskın 
yapan KOM ekip
leri, İ.Ç isimli tor- 
bacıyı suç üstü 
yakaı'adı. Önündeki 
tepside bulunan 
esrarı satışa hazır 
hale getirmeye 
çalışan İ.Ç. gözaltı

Hırsızlar 25 Bin Tl'lik flltm Caltfı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir eve 
giren hırsızlar çek
mecede bulunan 25 
bin TL değerindeki 
altınları alarak 
kayıplara karıştı. 
İnegöl ilçesi 
Süleymaniye 
Mahallesi'nde 
E.A.'nın evine giren 
kimliği belirsiz 
hırsızlar, pencere
den girdikleri yatak 
odasını aramaya

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bursa'da bir oto
mobil önce 
önlerinde seyreden 
kamyonun teker
leğine, ardından da 
beton bariyere 
çarptı. Kazada, 
alkollü oldukları 
belirtilen 4 genç 
yaralandı.

na alındı. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifadesi alındıktan 
sonra adliyeye 
sevk edilen İ.Ç

tutuklandı.
KOM ekiplerinin bir 
diğer baskını ise 
kaçak sigara 
satıcısına oldu.

başladı.
Çekmeceleri kon
trol eden hırsızlar, 
buradaki 25 bin TL

değerindeki altın
ları alarak kayıplara 
karıştı.
Bir süre sonra

Edinilen bilgilere 
göre, sürücü Faruk 
Soy üşen (19) yöne
timindeki 16 LL 779 
plakalı otomobil, 
Bursa'dan İnegöl'e 
gelirken, Akhisar 
Mahallesi 
kavşağında, 
önünde seyreden 

Deniz Bekdemir 
(32) yönetimindeki 
06 BM 3487 plakalı 
kamyonun arka sağ 
tekerleğine çarptı. 
Çarpmanın etk
isiyle savrulan 
otomobil, yol 
kenarındaki beton 
bariyere çarparak

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele ekipleri 
tarafından 
Cuma 
Mahallesi'ndeki bir 
depoya yapılan 
baskında H.A isimli 
bir kişi gözaltına 
alınırken, 2 bin 
adet kaçak sigara 
ele geçirildi. 
Emniyette ifadesi 
alınan H.A adliyeye 
sevk edildi.

odasının dağınık 
olduğunu 
gören E.A. 
çekmecelerdeki 
altınların yerinde 
olımdtgını görünce 
çok oldu.
Olay yerine gelen 
polis ekipleri evde 
parmak izi çalış
ması yaptı.
Polis, zanlıları 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

durabildi.
Kazada, özel oto
mobil sürücüsü 
Faruk Soyuşen ile 
otomobilde bulu
nan 21 yaşlarındaki 
Kenan Soyuşen ve 
Soner Deniz ile 18 
yaşındaki Ömer 
Deniz yaralandı.

Bursa'da tefeci 
operasyonu

İnegöl ilçesinde 
tefecilik yaptıkları 
iddiasıyla 
gözaltına alınan 
5 kişi tutuklandı. 
Borç verdikleri 
çiftçileri tehdit 
ederek taşınma
zlarına el koyduğu 
iddiasıyla 
gözaltına alınan ve 
adliyeye sevk 
edilen M.Z.K, E.K, 
B.K, R.K. ve Y.K. 
çıkarıldıkları

KAŞ€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

omiriı lıı unu »imi luınıl 

mahkemece tutuk
landı.
II Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri tarafından 
düzenlenen 
operasyonda, 
gözaltına alınan 
zanlıların ev 
ve iş yerlerinde 
yapılan aramada, 
yaklaşık 500 bin 
liralık çek ve 
senet ele 
geçirilmişti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış 8 Nisan da Silimi Buluşması
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yine kötü imaj..
Gemlik bir türlü sürekli güzel şeylerle 

konuşulmuyor.
Oysa birçok konuda başarılarımız var.
Sporda, eğitimde, kültürel çalışma 

larda birçok başarılarımız oldu..
Bunları bir densizin hareketi, birden 

yok edebiliyor.
Geçtiğimiz yıl, Atatürk Kordonu’nda, 

sabah yürüyüşüne çıkan Yasemin 
Özdemir’e yapılan çirkin saldın sonucu 
öldürülüşü günlerce konuşulmuştu.

Gemlik’in imajı çirkin bir saldırı ile 
leke almıştı.

Bu daha unutulmadan bir çirkin olay 
daha yaşandı dün.

Nedeni ne olursa olsun, işlenen 
cinayetin hunharca oluşu tepkilere 
neden oldu.

Türkiye’de son yıllarda kadına yöne
lik şiddet ve aile içi cinayetler de uygu 
lanan yöntem koyun keser gibi insanı 
boynundan kesmek şeklinde oluyor.

Bu bir moda oldu sanki.
Tabanca bulamayan bıçağı kolay 

buluyor.
Bıçakla işlenen cinayetlerin sayısı 

giderek artıyor.
Buna bir dur diyebilsek, bir dur diye 

bilsek...
Dün cinayet zanlısının Adliye de 

yargılanması sırasında, öldürülen kişi 
nin yakınlan ve hemşehrilerinin öfkesini 
görmeliydiniz.

Polis, Adliye çıkışında bir saldınnın 
olmaması için geniş güvenlik önlemi 
aldı.

Çıkış için çift kapıda hazırlık yapıldı.
Öfkeli kalabalığı yanıltmak için.
Ancak, yine de polis aracına bindi 

rilen katilin aracı, zor kurtuldu öfke 
selinden..

Dakikalarca koştular ardından, yaka 
layıp linç etmek için...

Polis, devlet yaşatmak için var der 
cesine korudu o’nu...

Bu öfke seli daha çok uzun süre din
mez.

Çünkü geride acı var.
Ölüm var.
Kan var...
Dileriz bundan sonrası normal gider.
Yasalar gereğini yapar.
Öfke seli diner.
Bozulan imajımızı yıllardır düzel

temiyoruz.
Mutlaka bozan birileri çıkıyor.
Gemlik’! vuran, kıran öldürenlerin 

yaşadığı bir yer zannedilmesini silme 
yiliz kafalardan...

Ama nasıl. Kimlerle...
Bu kentte nice Yiğit Bekçeler var 

unutmayalım.

8 Nisan tarihinde 
yapılacak olan 
Ergenekon 
davalarını izlemek 
için Gemlik’ten 
Silivri’ye otobüs 
kaldırılacak.
Vatan ve 
Cumhuriyet 
Birlikteliği adlı 
oluşum tarafından 
organize edilen 
Silivri Buluşması 
için hazırlıklar 
başladı.
Oluşum tarafından 
bastırılan bildiri 
lerde, “Müebbet 
yazan kağıtları tari
hin çöp sepetine 
atıyoruz. 
Herkes iş başına. 
Bu duvarlar yıkıldığı 
zaman, eş sultan
ların sarayları da 
yıkılacak. Bizi 
açııhm ve barış 
yalanlarıyla kanlı

miibmmiII
Gemlik Belediye 
Meclisi Nisan ayı ilk 
toplantısını bugün 
yapacak. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
Belediye Meclis 
üyelerine gönderilen 
çağrı yazısında, 
Belediye meclis 
gündeminde bulu
nan maddeler 
arasında gizli oyla 2 
adet encümen 
üyeliği seçimi, plan 
ve bütçe korniş 
yonu, imar korniş 
yonu seçimleri 
yapılacak.
Muharip Gaziler 
Derneği’nin Gemlik 
irtibat bürosu için 
ücretsiz yer istemi, 
Kurşunlu Yeşim Tatil 
Sitesi ve çevresini 
kapsayan imar planı 
değişikliği, Küçük 
Sanayi Sitesine

savaşlara sürükle 
yen bölücüler 
kaçışacak.
Ülkemize bahan 
Silivri duvarlannın 
önünde getirelim, 
çalsın davullar, çe 
kilsin halaylar." 
denildi.

cami yeri yapımı izin 
plan değişikliği 
çeşitli kamulaştırıl
malar, 2012 yılı 
faaliyet raporunun 
sunulması yer 
alırken, komisyon
lardan gelen evrak
lar da mecliste birer 
birer görüşülecek. 
Bunlar arasında 
Umurbey’e huzurevi

GERİCİ ANAYASAYA 
KARŞI İMZA
TOPLADILAR

öte yandan, dün İşçi 
Partisi Salı pazarı 
Ilıca Caddesi giri 
şinde stand ile AKP 
iktidarının yapmak 

yapılacak yerin 
belirlenmesi, imar 
değişiklikleri 
yazıları, Dereli 
Belediyesi’ne 21 
adet iş makinası 
konusu, ilçedeki bir 
yere Hocah adının 
verilmesi, Kumla, 
Kurşunlu ve 
Umurbey belde isim
lerinin mahalle 

istediği anaya deği 
şikliğinin ülkeyi 
böleceğini belirte 
rek, “Bölücü ve geri
ci emek düşmanı 
Anayasaya Hayır” 
diyenler için imza 
kampanyası başlattı. 
İşçi Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı 
Muarrem Çelik 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “AKP- 
BDP (PKK) kooalis 
yon kurarak, Türk 
milletine savaş açtı 
lar. Tayyip Erdoğan 
ve Abdullah öcalan 
elele Türk Milletini 
anayasadan silmeye 
çalışıyorlar.
Yaptıktan iş, Atatürk 
devrimlerini yıkma 
girişimidir. Bölmeye 
kalktıktan bu ülke, 
sahipsiz bir arazi 
değildir.” dedi.

olarak değiştirilmesi 
konuları yanında 
Meclis Denetim 
Komisyonunun 1 
Ocak 31 Aralık 2012 
tarihlerini kapsayan 
döneme ait gelir 
giderlere ilişkin 
hesap işlemleri ile 
ilgili denetim 
raporunun okun
ması ele alınacak.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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LÖSEV'liler fiyken! li öğrencilere
sağlıklı beslenmeyi anlattı

LÖSEV İn Bursa 
Bölge yetkilileri, 
özel Aykent İlköğre
tim Okulu 'nu ziyaret 
ettiler.
LÖSEV Bursa il 
Koordinatörü Füsun 
Emecan özcan ve 
Lösev Yetkilisi Halkla 
İlişkiler Sorumlusu 
Aslı Metin öğrencileri 
lösemi hastalığı ve 
sağlıklı beslenme 
hakkında bilgilen 
dirdiler.
Kanserin önlenebilen 
bir hastalık olduğunu 
söyleyen Lösev 
ilgilileri, en sağlıklı 
beslenmenin 
"Annelerin yemek
lerinden" geçtiğini 
söylediler.
özel Aykent ilköğre
tim Okulu 5-6-7. sınıf 
öğrencilerinin ve

Gürültü Yapanlar Yargılanacak
Bahar ayının 
gelmesiyle birlikte 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü gürültü 
kirliliği konusunda 
bir dizi tedbir aldı. 
Halkı gürültü kirlil
iğine karşı uyara
cak olan polis, bu 
uyanlara uymayan
lara hem 20 bin 
lirayı aşan idari 
para cezası uygu
layacak hem de 
cumhuriyet savcılı 
ğında suç duyu
rusunda bulunula
cak. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Yıldırım 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğünün hazırladığı

KAYIP Gemlik Mal Müdürlüğünce onaylı 05/10/2012 tarihli 
0213583 nolu makbuz zayi olmuştur .Hükümsüzdür 
ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJ.HİZ.A.Ş

KAYIP
2006 YILINDA ADIMIZA BASTIRMIŞ OLDUĞUMUZ 

SERİ A 39551-39600 SIRA NOLU 1 CİLT SEVK İRSALİYESİ 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR

TASFİYE HALİNDE ŞAFAK DEMİR ÇELİK LİMİTED ŞİRKETİ
GEMLİK VERGİ DAİRESİ 7890054262

KAYIP
GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 

CÜZDANIMI 01.04.2013 TARİHİNDE KAYBETTİM. YENİSİNİ 
ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR.

MERVEGÜL ŞEN

eğitmenlerinin din
leyici olarak katıldığı 
seminerde, öğrenci 
ler sorularıyla ilgi ve 
meraklarını ortaya 
koydular.
özel Aykent İlköğre
tim Okulu'nda Lösev

"Gürültü Kirliliğine 
Son" projesiyle 
artık kimse kimseyi 
rahatsız edemeye
cek. Bundan sonra 
düğün konvoyların
da korna çalan, 
abartılı egzoz kul
lanan, gece geç 
saatlere kadar 
eğlenerek çevresini 
rahatsız edenlere 
hem para cezası 
hem de hapis ceza
sı uygulanacak. 
Proje hakkında 
mahalle muhtarları
na bilgi veren 
Yıldırım ilçe 
Emniyet Müdürü 
Doç. Dr. Sıdık 

projelerini başlatan 
ve 3. yıldır devam 
ettiren İngilizce 
öğretmeni Burcu 
Topuz gerçekleştin 
len program için 
Lösev Vakfı’na ve 
tüm vakıf çalışanları

Ekici, gürültü kirli 
liğinin insan sağlığı 
üzerinde fiziksel ve 
psikolojik etkinin 
yanı sıra perfor
mans düşürücü 
etkisinin de oldu 
ğunu söyledi. Hal 
kın desteğini alma 
dan hiçbir projenin 
başarılı olma yaca 
ğının altını çizen 
Emniyet Müdürü 
Ekici, öncelikle 
halkı konuyla ilgili 
bilgilendireceklerini 
söyledi. Ekici, "Siz, 
gece gürültülü şe 
kilde eğlenirken be 
beğini uyutmaya 
çalışan anneyi, veya 

na teşekkür etti. 
Lösev yetkilileri de 
özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrencileri
ni ve öğretmenlerini 
duyarlı davranışlann- 
dan dolayı kutlayıp, 
teşekkür ettiler.

sabahın erken saat
lerinde işine gitmek 
zorunda kalan 
vatandaşlarımızı 
unutmamız lazım" 
dedi. 2872 Sayılı 
Çevre Kanunu’nun 
20’inci maddesine 
göre, standartlara 
aykırı şekilde gü 
rültü ve titreşime 
neden olanlara, 
konutlar için 674 
TL, ulaşım araçları 
için 2 bin 29 TL, 
atölyeler için 6 bin 
769 TL, fabrika, 
şantiye ve eğlence 
gürültüsü için 20 
bin 317 TL para ce 
zası yazılabilecek.

SP’liler dernek 
ziyaretlerini 
sürdürüyor

Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Teşkilatı, 
İlçe Başkanı Sedat 
özmen Başkanlığın 
da Dernek ziyaret
lerine Dağ-Der ile 
devam ettiler. 
SP yöneticilerini 
Dağ Der yönetim 
kurulu Başkanı 
Refik Dikmen 
karşıladı.
Saadet Partili'ler 
dernek üyeleri 
yoğun teveccüh 
gösterdi.
Güncel konuların 
ele alındığı ziyaret 
te konuşan SP ilçe 
Başkanı Özmen, 
hükümetin Terör 
örgütü iie yaptığı 
pazarlıklar hakkın
da ne düşünüyor
sunuz sorusuna, 
"Terörle müzakere 
değil mücadele 
olur" dedi, 
özmen, terörü 
doğuran sebeplerin 
doğru tesbit 
edilmesi gerektiği
ni, daha sonra 
terörü besleyen 
sebepler ve terörü 
büyüten ve 
destekleyen devlet
lerin doğru tesbit 
edilip mücadelenin 

ELEMAN
M.ACAR IZGARA VE YEMEK 
SALONU’NDA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ FIRIN USTASI 

DENEYİMLİ AŞÇI YARDIMCISI 
ARANIYOR

İSTİKLAL CAD. 
NO: 19 GEMLİK (ESKİ

AYDIN IZGARA) 
TEL 0 224 513 69 50

ona göre şekillen
mesi gerektiğini 
söyledi, 
özmen, şöyle 
konuştu: “Maalesef 
hükümet terörün 
destekçisi ülkeleri 
stratejik ortak 
olarak görüp istih
barat paylaşımı 
yapmakta, yani cel
lat! ndan medet 
ummaktadır” dedi, 
içinde İslam 
olmayan çözümün 
açılım değil, kaçılım 
olacağını ifade 
eden Özmen, 
sanayisi bitirilmiş, 
hayvancılığı ve 
tarımı felç edilmiş 
insanları terörün 
kucağına ittiğini 
söyledi.
Çözümün vurarak 
kırarak değil, Milli 
Görüşün yaklaşımı 
ile mümkün olaca 
ğını ifade etti. 
Eğitim sistemine de 
değinen Özmen, 
“Bu sistem Milli 
olmadığı sürece 
hiçbir çözüm kalıcı 
olmayacaktır. Rant 
ekonomisinden 
üretim ekonomisi 
ne geçişinde önem
li” dedi.
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Gemlikspor 
Taraftarlar Demeği, 
geçtiğimiz Pazar 
günü Demirtaş 
sahasında oynanan 
ve 1-0 
Gemlikspor'un yenil
gisiyle sona eren 
karşılaşmada 1 
penaltılarının ve 
rilmediğini ayrıca 
maçın uzatma 
dakikalarında net bir 
gollerinin yardımcı 
(HİF) hakemi tarafın
dan bayrak 
kaldırılarak ofsayt 
gerekçesiyle ve 
rilmeyip haksızlığa 
uğradıklarını 
belirterek, Türkiye 
Faal Futbol 
Hakemleri ve 
Gözlemcileri Derneği 
Bursa Şubesi'ne 
açıklama yaparak 
tepkilerini dile 
getirdiler. 
"Gemlikspor Taraftar 
Derneği olarak çok 
uzun süredir hakem 

yönetimleri ve karar
lan hakkında her 
türlü talep ve tenkit
leri göğüsleyerek 
eleştiri yapmadık. 
Bu yönde beyanat
larımızda olgunluğu
muzu muhafaza 
ederek müsabaka 
sonuçlanna göre 
mazeret olarak 
algılanabilecek 
beyanat ve 
davranışlardan 
istikrarla uzak dur
maya çalıştık ki 
doğrusunu yap
tığımıza inanıyoruz. 
Ancak son haftalar
da bizim kulüp 
olarak sergilediğimiz 
duruş ve özenin, 
sportmen tutumların 
aksine, müs
abakalarımızda 
görev alan hakem
lerin taraflı tarafsız 
tüm gözlemcilerin 
yorumladığı üzere, 
lehimize açık penaltı 
gibi pozisyonları 

göremedikleri, aley
he çok kolay penaltı, 
kırmızı ve sarı kart
ları çıkarabildikleri, 
nedeni bilinmez 
biçimde taktir hak
larının yüzde 90 
oranlarda takımımız 
aleyhine kullanıldığı, 
oyuncularımıza 
yapılan çok sert 
faullere müsamaha 
içinde olunduğu, 
atmış olduğumuz 
nizami golümüzün 
yan hakem (HİF 
hakemi tarafından) 
iptal edildiği, futbol
un güzelliklerinin bu 
tarz başarısız yöne
timlerle gölge
lendiği, bu nevi kritik 
kararlarda mağdur 
tarafın her nedense 
devamlı suretle 
takımımız olduğu 
aşikardır.
Son Gemlikspor- 
Burgazspor mü 
sabakasında tüm 
yorumcuların yüzde

100 olarak işaret 
ettikleri bir adet çok 
açık penaltı kararı 
lehimize veril 
mezken, maçın son 
dakikalarında 
tarafımızca atılan 
nizami golün iptalin 
için hiçbir şekilde 
tereddüt edilmemiş, 
neticede müsabaka 
tamamen hakem 
kararlarının etkisiyle 
takımımız aleyhine 
mağlubiyetle netice
lenmiştir. Önem 
derecesi tartışıl
mayan maçımıza HİF 
hakeminin atanmış 
olmasını da şaşkın
lık içersinde karşıla
maktayız.
Hakemlerimizin bu 
nevi standartlan ve 
yönetim 
anlayışlarının 
değişmemesi, 
gelişmemesi halinde 
futbolda adaletten, 
haktan ve tarafsızlık
tan bahsetmek, fut

bolun güzelliklerini 
sahaya yansıtmak 
çok zor hale gele
cektir. Hakem cami
amızdan, müsabaka 
larda verdikleri 
kararlarda, birtakım 
malum kulüplere 
gösterilen has
sasiyetin diğer tüm 
kulüplerden esirgen- 
memesini, tüm kulü
plerin mü 
sabakalannda adil, 
tarafsız, cesaretle ve 
başarılı yönetimler 
göstermelerini bek
lemek en doğal 
hakkımızdır.
Bu nedenlerle İL 
HAKEM KURULU 
BAŞKANLIĞINI, 
BURSA AMATÖR 
SPOR KÜLÜPLERİ 
FEDERASYONU 
BAŞKANLIĞINI ve 
hakemlerimizin her
hangi bir saik ve 
düşünce ile ilçe ve 
renk farkı gözetmek
sizin tüm baskı 

unsurlarını sahaya 
çıkmadan saha 
kenarında bırakarak 
daha adil, tarafsız ve 
emeğe saygılı yöne
timler ortaya koy
masını talep edi 
yoruz. Bu yolda tüm 
kişi, kurum ve kuru
luşlara bir kez daha 
çağrı yaptığımızı, 
ağır ve telafisi 
imkansız haksızlık
lara sebep olan ve 
buna duyarsız kalan 
tüm ilgili kişi ve 
kuruluşların legal 
her platformda 
takipçisi olacağımızı 
kararlılıkla ve 
üzülerek ifade edi 
yoruz. Bursa futbol
unda hakkın, 
adaletin, tarafsı
zlığın, başarının ve 
diğer pozitif 
unsurların egemen 
olacağı umudu ile." 
GEMLİKSPOR 
TARAFTARLAR 
DERNEĞİ.

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V K4

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE lif
EN GÜZEL ANLARINIZI ||

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. M

fysfa PiljMİSt
Meşrubat SntenSnndütye Giydirme
Çerez Nifak Mnsnsı

internetten Cnnb Ityın 
rB'SlHBı Snhne - IşıKyösferisi 

Servis ve efarrnnn/nr 
r Sürpriz gösteri/er

i v,.

MILTON
k. DÜĞÜN GALONU

■HİM
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Seyfettin Şekersöz
U-14 yaş ligi play 
off karşılaşmasında 
Inegölspor ile 1-1 
berabere kalan 
Gemlik 
Belediyespor 
Türkiye 
Şampiyonası 
kademe maçlarına 
gitmek için büyük 
avantaj yakaladı. 
İlk maçını Yolspor 
karşısında 3 puanla 
kapatan Gemlik 
Belediyespor 1 
puanı bulunan 
inegölspor karşısın
da aldığı beraberlik
le puanını 4'e 
çıkararak 1 maçı 
kala Türkiye 
Şampiyonasına 
gidecek 2 takımdan 
biri olmak için 
sadece 1 puana 
ihtiyacı kaldı. 
Fidyekızık sahasın
da oynanan ve 
özellikle İnegölspor 
için önem taşıyan 
karşılaşmaya iki 
takımda savun
malarını iyi kurarak 
başladı. Mutlak 3 
fıuana ihtiyacı olan 
negölspor 7. 

dakikada beklediği 
golü buldu.
Organize gelişen 
atakta ceza sahası 
içinde topla 
buluşan Yusuf 
fileleri havalandırın
ca İnegölspor 1-0 
öne geçti.

M

Yediği golden 
sonra çabuk topar
lanan ve ani atak
larla rakip kalede 
gol arayan Gemlik 
Belediyespor, 32. 
dakikada beraberlik 
golüne kavuştu. 
Serbest vuruş için 
topun başına gelen 
Emre'nin köşeye

giden şutunu 
İnegölspor kalecisi 
Berat elinden sek
tirince top ağlarla 
buluşarak Gemlik 
Belediyespor skoru 
1-1 yaptı ve ilk yarı 
bu sonuçla bitti. 
İkinci yanyar|Gpmlik 
Belediyespor 
defansını sağlam

tutarak başladı. 41. 
dakikada Onur 
Başaran'ın şutunda 
kaleci Berat gole 
izin vermedi. 60. 
dakikada ceza yayı 
üzerinden kul
lanılan serbest 
vuruşta Fatih'in 
şutu üst direkten 
yere vurarak oyun

alanına dönünce 
Gemlik 
Belediyespor öne 
geçme fırsatını 
kaçırdı.
Tün batlarıyla gali
biyet golü için 
<hücum eden İnegöl- 
spor'un 67. dakika
da atağında kaleci 
Mustafa iki ham
lede topa sahip 
olarak gol izni ver
meyince maç 1-1 
sona erdi ve Gemlik 
Belediyespor bu 
sonuçla puanını bir 
m^çlkpla 4'e 
çıkardı.
Gemlik 
Belediyespor son 
maçında 1 puanlı 
Kestel 
Belediyespor ile 
karşı karşıya gel
erek Türkiye 
Şampiyonası için 
gerekli 1 puanı 
almaya çalışacak.

SAHA : Fidyekızık 
HAKEMLER: 
Murad Albay 7, 
Halil Özer 7, 
Onur Elçin 7, 
İNEGÖLSPOR : 
Berat 5, Ahmet 5, 
Ömer 5, Suat 5, 
Erol 6, Yunus Emre 
6, Ziya 4, (Bedirhan 
3) Ahmet 5, Yusuf 
5, (Doğukan 3) 
Çağatay 5, (Umut 2) 
Batuhan 5,

GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Mustafa 6, Taha 6, 
Furkan 3, (Ferhat 2- 
Efe 2) Deniz 6, Ali 
6, Emre 7, Onur 
Başaran 7, 
M ura t can 5, Oğuz 5, 
Adem 5, (Onur 
Ayvaz 4) Fatih 6, 
GOL : Dk. 7. Yusuf, 
(inegölspor) Dk. 32. 
Emre, (Gemlik 
Belediyespor)
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S ıırnt Wı ılm Mimi* îlilMM
Ayşe Ziver İlkoku’ 
lu’nda yapılan 
Satranç Şenliği'nde 
yıldızlar ve küçükler 
kategorisinde Şükrü 
Şenol Ortaokulu’nu 
temsil eden öğrenci 
ler yaptıkları tüm 
karşılaşmaları 
kazandılar.
Satrançta, Şükrü 
Şenol Ortaokulu’nu 
temsil eden öğrenci- 
lerinşunlar: 
Küçükler Kategorisi; 
Yıldızlar Kategorisi 
1-Elif AYDIN 5-A

1- Muhammed Tahir 
Kılıçaslan 8-A
2- Okan Sevindik 5-B
2- Nurettin Fatih 
Akkın 8-E
3- Serdar Bıyık 5-D
3- Mehmet Kaan 
Özçiftçi 7-C
4- Ahmet Recep 
Boz 6-C
4- Alper Karaküçük 
7-A
Önceki gün okul 
töreninde öğren
cilere ödülleri verildi. 
Bursa FUTSAL İl 
İkincisi olan FUTSAL 

takımımıza da tören
le kupası verildi. 
Okul müdürü 
Mehmet Yavuz, 
Satrançta okulumu 
zu en iyi şekilde tem
sil eden öğrencileri 
mizi ve onları çalış 
tiran öğretmenleri 
Veysel Özmen ve 
Nimetullah Yıldız’ı 
kutladı.
Yavuz, Futsal’da 2 
İkinciliği armağan 
eden öğrencileri ve 
çalııştırıcı öğretmen
lerini de kutladı.

Ilıırsa'da MI Eğilim Oranı Mı 65'1 Buldu
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar, 
Bursa'da mesleki 
eğitim oranının 
yüzde 65 olduğunu 
belirtti.
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar, 
Necatibey Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi'ni 
ziyaret etti. Ziyarette, 
okul hakkında bilgi 
alan Gülsar, atölyede 
ders yapan öğrencil
erle bir süre sohbet 

etti. 'Meslek lisesi, 
memleket meselesi' 
sözüne vurgu yapan 
Atilla Gülsar, 
Bursa'da mesleki 
eğitim oranının 
yüzde 65 olduğunu 
hatırlattı.
Bursa'nın, ülkenin 
önemli sanayi kent
lerinden biri 
olduğunu da kayde
den Gülsar, "Mesleki 
eğitimin gelişimini 
sağlamak adına

birçok çalışma 
geçekleştiriliyor. Bu 
konuda sanayi kuru
luşlarımızla işbirliği 
yapıyoruz. Öğrenci
lerimiz, bu kuru
luşlarda stajlarını 
amacına uygun ola 
rak gerçekleştiriyor. 
Yapılan işbirliği net
icesinde öğretmen
lerimizin de 
mesleki gelişimlerine 
katkı sağlanıyor.'* 
dedi.

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GUND€ MVfflVt 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) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 66179 90

SATILIK DÜKKAN
HAMİDİYE MAHALLESİ GAZHANE 

CADDESİNDE 38 M2 LİK ODA SAYISI 
2 OLAN DÜKKAN SATILIKTIR 

0 535 506 81 10

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HMlIllIlMlIlB
Kredilerdeki maliyet 
oranlarının 
düştüğünü belirten 
bankacılar, faiz 
oranlarında 
düşüşün süreceğini 
müjdeledi.
Bazı bankalardaki 
kredi faiz oranları 
31 Mart itibariyle 
konut kredisinde 
100 bin lira ve 120 
ay vade için yüzde 
0,8 ile 1,20, taşıt 
kredileri 20 bin lira 
ve 24 ay vadede 
yüzde 0,79 ile 1,44 
arasında, ihtiyaç 
kredileri ise 10 bin 
lira ve 24 ay vade 
üzerinden hesap
landığında yüzde 
0,96 ile 1,69 
aralığında 
değişiyor.
Konut kredisi faiz 
oranları Akbank'ta 
yüzde 0,81, 
Denizbank'ta yüzde 
0,94, Finansbank'ta 
yüzde 0,8, 
Garanti Bankası'nda 
yüzde 0,93, 
Halkbank'ta yüzde 
0.84. HSBC Bank'ta 
yüzde 0,95, Türkiye 
iş Bankası'nda 
yüzde 0,84, Türk 
Ekonomi 
Bankası'nda yüzde 
1,20, Vakıfbank'ta 
yüzde 0,98, Ziraat 
Bankası'nda ise 
yüzde 0,85 
seviyelerinde 
bulunuyor.
Taşıt kredilerinde, 
20 bin lira tutar ve 
24 ay vadede faiz 
oranları Akbank'ta 
yüzde 1,25, 
Denizbank'ta 
yüzde 1,39, 
Finansbank'ta 
yüzde 1,17, Garanti 
Bankası'nda yüzde 
1,44, Halkbank'ta

yüzde 0,79, HSBC 
Bank'ta yüzde 1,29, 
Türkiye İş 
Bankası'nda yüzde 
1,38, Türk Ekonomi 
Bankası'nda yüzde 
1,35, Vakıfbank'ta 
yüzde 1,19, Ziraat 
Bankası'nda ise 
1,32 olduğu belir
lendi.
Bankaların ihtiyaç 
kredisi faiz oranları 
da 10 bin lira ve 24 
ay vade 
seçeneğinde 
Akbank'ta yüzde 
0,96, Denizbank'ta 
yüzde 1,49, 
rinansbank'ia 
yüzde 1,69, Garanti 
Bankası'nda yüzde 
1,69, Halkbank’ta 
yüzde 1,30, HSBC 
Bank'ta yüzde 1,67, 
Türkiye İş 
Bankası'nda yüzde 
1,68, Türk Ekonomi 
Bankası'nda yüzde 
1,65, Vakıfbank'ta 
yüzde 1,39, Ziraat 
Bankası'nda ise 
yüzde 1,14 olduğu 
görüldü.
“Düşüş trendi 
devam edecek” 
Garanti Yatırım 
Bankacılık Sektör 
Analisti Recep 
Demir, Merkez 
Bankası'nın Eylül 

ayından itibaren faiz 
koridorunun üst 
bandını aşağı doğru 
çektiğini vurgula
yarak, bankaların, 
kredi faiz oranlarını 
hesaplarken faiz 
koridorunun üst 
bandını esas 
aldığını belirtti.
Demir, bu banttaki 
değişikliklerle kredi
lerin maliyet oran
larının azaldığını 
ifade ederek, şunları 
kaydetti: 
“Krediler 
ucuzladığı için talep 
de artıyor ancak 
îaieoın anmasını 
Merkez Bankası 
çok fazla istemediği 
için bankaların 
maliyetlerini artır
mak üzere 
munzam karşılıkları 
artırıyor.
Ancak bu sefer 
munzama dokun
madı. Merkez 
Bankası'nın faiz 
kararları konut, taşıt 
ve ihtiyaç kredi
lerinin düşmesinde 
rol oynadı. Faiz 
koridorunun üst 
bandının yüzde 
8,5'den 7,5'e gelme
si aynı trendin 
devam edeceğini 
gösteriyor.”

İstanbul Ticaret 
Odası (İTO), mart 
ayında fiyatı en fazla 
artan ürün yüzde 
55,56 ile maç bileti 
oldu.
İTO 2013 Mart ayı 
İstanbul Ücretliler 
Geçinme İndeksine 
göre, mart ayında 
indeksteki 72 mad
denin fiyatında artış 
izlendi.Kültür, eğitim 
ve eğlence harca
maları grubunda yer 
alan maç giriş ücreti 
yüzde 55,56 oran ile 
fiyatı en fazla artan 
madde oldu.
Ürün grupları 
itibariyle en fazla 
artış görülen diğer 
maddeler ise şöyle 
sıralandı: 
'.'Mevsimsel Tarım 
Ürünleri; yüzde 
10,28 ile mandalina, 
yüzde 4,51 ile 
soğan, yüzde 4,15 
ile portakal.
İşlenmiş Tarım/Sınai 
ve Diğer Ürünler; 
yüzde 55,56 ile maç 
giriş ücreti, yüzde 
13,21 ile televizyon, 
yüzde 10,04 ile 
radyo ve kasetçalar. 
Mevsim Dışı Tarım 
Ürünleri; yüzde 
27,78 ile sivri biber, 
yüzde 6,57 ile patlı
can, yüzde 2,69 ile 
salatalık." 
-Aylık fiyat 
azalışlan-

KftŞEDE ll(K W YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)513 35 95

2013 Mart ayında 
indekste yer alan 24 
maddenin fiyatında 
azalış izlendi. Gıda 
harcamaları yaş 
kuru sebze ve 
meyve grubu ürün
lerinden bakla 
yüzde 33,25 oran ile 
mart ayında fiyatı en 
fazla azalış gösteren 
madde oldu. Fiyat 
azalışında baklayı 
yüzde 9,71 ile 
pırasa, yüzde 8,65 
ile karmbahar, 
yüzde 6,25 ile 
ıspanak şeklinde 
sıralandı.
-Yıllık bazda en fazla 
artış yüzde 34,31 ile 
limonda gerçekleşti- 
2013 Mart ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre Gıda 
Harcamaları grubun
da yer alan limon 
yüzde 34,31 oran ile 
fiyatı en fazla artış 
gösteren madde 

oldu. Fiyat artışında 
limonu yüzde 32,29 
ile maç giriş ücreti, 
yüzde 29,22 ile buz
dolabı, yüzde 28,76 
ile televizyon izledi. 
Mandalinanın fiyatı 
yüzde 23,23, 
soğanın fiyatı yüzde 
21,71, sivri biberin 
fiyatı yüzde 19,12, 
patlıcanın fiyatı 
yüzde 17,75 arttı. 
Gıda Harcamaları 
Yaş Kuru Sebze ve 
Meyve İndeksinde 
yer alan bakla bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
42,87 oranla yıllık 
bazda fiyatı en fazla 
azalış gösteren 
madde oldu. Baklayı 
yüzde 28,43 ile karn
abahar, 25,27 ile 
lahana, yüzde 25,74 
il halı ve yüzde 20 
ile boğaz köprüsü 
geçiş ücreti takip 
etti.

GEREKLİ TELEFONLAR

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğl 513 1° 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

R 
E 
H
B 

İE
R 
I

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 65 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Eaadaf 614 46 46
Anrtur 614 47 71
Kam» Koç 512 0163

HASTANELER

TAKSİLER i”""

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

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

WAPUB - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60.31

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

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

HlliMİ

Devlet Hastaneni 617 34 00
Sahil Dev. Haat 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 63
Tomokay Tomografi 513 65 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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütdnler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 613 1O 79MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 46
Boyza Petrol 613 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4538 

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-Reklamcıhk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

«ilil 

MMHTİH0K0İ2 
BEKARLIĞA VEM 
14:1516:15-20:15 
ÇANAKKAİEYOUIN 
8050:11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 
KELEBEĞİN RÜYASI: 
14:00-16:45-20:00 
»W
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Yıldızlar ve Küçükler Kategorisi yarışları kıyasıya mücadeleli geçiyor

Okul spor senliği başladı

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Gemlik Belediye 
Başkanlığının birlik
te organize ettikleri 
Okul Spor 
Şenliklerinde 
Yıldızlar ve 
Küçükler Kategorisi 
Futbol karşılaş
maları başladı. 
10 Ortaokul ve 8 
İlköğretim okul 
takımının katıldığı 
karşılaşmalarda

öğrenciler futbola 
doydular.
Suni çim sahada 
Beden Eğitimi 
öğretmenleri Yunus 
Emre Ünsal ve 
Serdar Çevik'in 
yönettikleri 
karşılaşmalarda alı
nan sonuçlar şöyle: 
Yıldızlar 
Kategorisinde, 
Kumla Ali Kütahya 
O.: 1
11 Eylül O. 2,

Kurşunlu Nursel 
Çağlar O. 0 
Şehit Etem Yaşar 
O.: 3 , Çınar O. :3 
Borusan O. : 0 , 
Lale Kemal Kılıç O.: 
1 Umurbey 
Abdullah FehmiO.:0 
11 Eylül O. :0 Kurtul 
O. :0 (Penaltılarda 2 
-3). 100 Yıl O. :0 
Şehit Etem Yaşar 
O. :4, Küçükler 
Kategorisinde 
Kumla Ali Kütahya

İlkokulu : 2 - 
Borusan İlkokulu : 
1 ve Kurşunlu 
Nursel Çağlar 
İlkokulu 0 - 
Lale Kemal Kılıç 
İlkokulu 2 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç, İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Duran okul müdür
leri , öğretmenler 
ve velilerin izlediği 
karşılaşmalar, adına 

yakışır şekilde şen
lik şeklinde geçti. 
Tüm öğrencilerin ve 
okul takımlarının 
birinci ilan edilip 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı tarafın
dan ödüllendirile
ceği yenilen okul 
takımı öğrenci

lerinin mutlu 
olmasını sağlıyor. 
Öte yandan, 
İlkokullar 2. sınıflar 
arasında yapılan 
Yağ Satarım, Bal 
Satarım Çocuk 
oyunları Şenliği de 
tüm hızıyla devam 
ediyor.
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EleMrik akımına 
kapıldı

Bursa’da, çalıştığı işyerinde 
elektrik akımına kapılan 
32 yaşındaki Selamı' Bıçakçı, 
kaldırıldığı hastanede yapılan 
tüm müdahalelere rağmen 
yaşamını yitirdi. Haberi 3’de

Belediye Meclis toplantısında Encümen üyelikleri ve komisyonlar için seçimler yapıldı 

Meclis toplantısına denetleme 
raporu damgasını vurdu

Gemlik Belediye Medisi’nin Nisan ayı ilk toplantısına, Meclis 
Denetim Komisyonu’nun hazırladığı rapor damgasını vurdu. 
Belediye Meclisi’nde Encümen Üyelikleri ve komisyonlar için de 
seçimler yapıldı. Encümen üyeliklerine CHP’den Cemil Kurt, 
MHP’den Metin Şanlı seçildi. İmar ve Bütçe Plan Komisyonu üye
likleri için de seçimlerin yapıldığı meclis toplantısında, 2012 yılı 
hesaplarının inceleme ve denetleme komisyonu raporu mecliste 
okunarak, ciddi usulsüzlükler yapıldığı raporda belirtildi. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GiineBakış

Hareketli bir gün...
Cinayetin şokunu atlatan Gemlik, günü 

dün yine hareketli geçirdi.
Sabah kalktığımızda araçlarımızın çamur 

içinde olduğunu gördük önce.
Birgün önce yakan güneş, dün yerini 

kara bulutlara bıraktı.
Gök delinircesini yağmur yağdı, ısı düş 

tü...
önceki gün, Gemlik’i sarsan cinayet, 

yerini sükunete bırakırken, cinayet kur
banı toprağa verildi.

Belediye Meclisi ise Nisan ayı toplantısı 
nı gerçekleştirdi.

Mecliste encümen ve komisyon seçimleri 
yapıldı. Türk Metal İşçiler'!, MEES'İ 
protesto için sokağa döküldü. Dev. 4’de

■

K'imüsu■ ■ II II |ll ıçııuınıtlı
Gemlik’te yürüyüş 
düzenleyen Türk 
Metal Sendikası 
üyeleri, Türkiye 
Metal Sanayicileri 
Sendikasını (MESS) 
protesto etti. 
Gemlik ve Orhan 
gazi ilçelerinde

çalışan işçiler, iş 
çıkışı Gemlik 
Şehir Stadı önünde 
toplanarak, ilçe 
merkezi ne kadar 
sloganlarla yürü 
yerek MESS’i 
protesto ettiler. 
Haberi, sayfa 4’de

Demirel, hızlı tren 
için imza 

kampanyası başlattı

CHP eski Milletvekili Kemal Demirel, 
Gemlik’e hızlı tren gelmesi için imza 
kampanyası başlattı. Kemal Demirel, 
Bur sa'da tarihi Kayhan Çarşısı esnafın
dan Gemlik’e hızlı tren gelmesi için imza 
topladı. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Meclis toplantısında Encümen üyelikleri ve komisyonlar için seçimler yapıldı

Meclis toplantısına denetleme 
raporu damgasını «urdu

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Nisan ayı 
ilk toplantısına, 
Meclis Denetim 
Komisyonu’nun 
hazırladığı rapor 
damgasını vurdu.
Belediye Meclisi’nde 
Encümen Üyelikleri 
ve komisyonlar için 
de seçimler yapıldı. 
Dün saat 15.oo de 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
Başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi AKP’li üye 
Necmettin Rama 
dışındaki tüm üye 
lerle toplandı. 
Bir önceki meclis 
tutanağının okun
muş kabul 
edilmesinden sonra, 
Meclis Başkanlığına 
sunulan önergeler 
ele alındı.
CHP adına 4 önerge 
verildi.
Bunlar, istiklal Cad 
desi’nde Mudanya 
da ve Bursa’da 
uygulamaya başla 
nan “Cephe 
Sağlıklaştırma” pro
jesinin Gemlik’in 
İstiklal Caddesi’nde 
yapılması istendi. 
Önergede, “Cephe 
sağlıklaştırma 
maliyetinin yüzde 
65’i Büyükşehir Bele 
diyesi, yüzde 35’i ise 
1 yıl da ödenmek 
koşuluyla vatandaş 
tarafından karşılan
maktadır.
Gemlik’imizin ana 
Caddesi konumunda 
olan İstiklal Cadde 
si’ni ilçemizin vitrini 
olarak görebiliriz. 
Zaman içinde plan
sız olarak binalara 
montajlanan tabela, 
klima gibi eklentiler 
caddenin estetik 
yapısını zedelemiş 
tir.” denildi.
Önerge gündeme 
alındı.
Diğer önergede ise,

Küçük Kumla 
Mahallesi’nde yaz 
aylan tatil kasabası 
gibi olduğu ancak 
kış, sonbahar ve ilk
bahar aylarında 
sahilini günü birlik 
çilerin ve orada otu
ranların mekanı 
olduğunu, deniz 
kıyılarındaki 
beldelerin önemli 
özelliğinin açık hava
da ucuz balık 
pişirme ve satılması 
hizmetinin verilmesi 
olduğuna dikkat çe 
kilerek, Kumla 
Deresi’nin önündeki 
sahilde balık pişirme 
ve satış alanı yapıl
ması önergesi de 
gündeme alındı. 
CHP’lilerin bir başka 
önergesinde ise 
Küçük Kumla sahil
lerindeki otobüs 
duraklarının açık 
olmasından dolayı 
yaz aylarında 
güneşten, kış 
aylarında da yağ
murda bekleyen 
vatandaşların mağ
duriyetinin gideril 
mesi ve kapalı durak 
yapılması için 
Büyükşehir Belediye 
si’ne talepte bulunul 
ması istendi.
Bu önerge de gün
deme alındı.
Bir başka önergede 
ise yeni yapılan ilçe 
mezarlığının duvar 
ve iç düzenlemesi 
nin yapılmadan 

cenazelerin defne 
dildiği, bunun sonu
cu olarak da yeni 
açılan alanlar düzen
lenmediği için 
dolduğu belirtilerek, 
bu hizmetin yerine 
getirilmesi istenerek, 
mezarlıkların 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sorumluluğunda 
olduğu hatırlatılarak 
düzenleme talebi 
istendi.
Bu önergede gün
deme alındı.
CHP’lilerin bir başka 
önergesinde ise 
Devlet Hastanesi’nin 
altındaki alanın 
1/1000 ölçekli reviz 
yon uygulama 
planında rekreasyon 
alanında kaldığı, bu 
alana çevre sakin
lerinin ihtiyacı olan 
dinlenme ve seyir 
terası yapılması 
istendi.
Bu önerge de kabul 
edildi.
Daha sonra, gündem 
maddelerinin görü 
şülmesine geçildi.

ENCÜMEN ÜYELERİ 
SEÇİLDİ 
Belediye Yasası’na 
göre, gizli oyla 
yapılan seçimlerde 
Belediye Encümen 
Üyeliğine Cemil Kurt 
21 oyla (CHP), Metin 
Şanlı 12 oyla (MHP) 
seçilirken, AKP 
üyesi Abdullah 

özden 9 oy, Aydın 
Bayraktar ise 1 oy 
aldılar.
Encümen üyeliğine 
seçilen Metin Şanlı, 
yaptığı konuşmada 
“Yüce meclis huzu
runda tüm değerle 
rim üzerine yemin 
ederim ki elimden 
geldiğince görevimi 
en iyi şekilde 
yapacağım” dedi. 
Cemil Kurt ise, 
Meclisin gösterdiği 
ilgiye teşekkür 
ederek, “Bana gös
terdiğiniz güven, ilgi 
nedeniyle hoca sela 
verene kadar güve 
ninizi zedelemeye
ceğim.” şeklinde 
konuştu.

KOMİSYON 
ÜYELİKLERİNE 
SEÇİM
Mecliste daha sonra 
Plan Bütçe Komisyo 
nu üyelikleri için 
seçim yapıldı.
Komisyona CHP’den 
Ayfer Ağırbaş, Binali 
Derin, AKP’den 
Turhan Alkış ve Çiğ
dem Kuş, MHP’den 
ise Metin Şanlı seçil
di.
İmar Komisyonuna 
ise:
CHP’den Arzu 
Karataş, Yalçın 
Erdoğan, AKP’den 
Aydın Bayraktar, 
Abdullah özden, 
Bağımsız üye Fevzi 
Ayyıldız seçildiler.

Belediye Meclisi’nde 
yüzme havuzu fiyat
ları Plan Bütçe 
Komisyönü'hcâ geri 
çekilirken, bazı yerle 
rin imar çekme uzun 
lukları komisyondan 
geldiği şekilde kabul 
edildi.
Balıkçı Barınağı’na 
bağlanacak tekneler 
ile ilgili komisyon 
raporu da geri çekile 
rek, Pazartesi günü 
yapılacak mecliste 
yeniden ele alınacak.

DERELİ 
BELEDİYESİNE YENİ 
ARAÇ 
VERİLMEYECEK 
Gemlik Belediye 
si’nin kardeş şehri 
olan Giresun’un 
Dereli İlçesi 
Belediyesi’nin iste
diği araç yardımına 
komisyon maliyeti 
nin yüksek olması 
diğer kardeş şehir 
belediyelerine emsal 
teşkil edeceği için 
istenen aracın 1995 
modeli olan ve kul
lanılmakta olan bir 
aracın verilmesi 
kabul edildi, 
küçük Kumla ve 
Kurşunlu 
Mahallelerindeki 
cadde ve sokak 
isimlerinde 40 cad
denin mükerrer 
yazıldığı, bu karışık
lığın giderilmesi 
gerektiği komisyon 
raporunda belirtildi.

DENETİM 
KOMİSYONU 
HATALAR BULDU 
CHP’den Necdet 
Ersoy, Mahir Gencer, 
AKP’den Çiğdem 
Kuş ve Turan Alkış 
ve MHP’den Suat 
Laçinok’tan oluşan 
2012 yılı hesaplarını 
denetleme korniş 
yonunca hazırlanan 
8 sayfalık denetleme 
raporu mecliste 
okundu.
Rapor okunmadan 
önce Komisyon 
Başkanı Necdet 
Ersoy yaptığı konuş
mada, çalışmalar 
sırasında sıkıntılar 
yaşadıklarını, uzman 
bir kişi ile çaiışıl- 
madığı için 
geçtiğimiz senelerde 
olduğu gibi uzman 
kişi öngörüşünden 
yoksun olduklannı 
ancak ellerinden 
geldiğince raporu 
hazırlamaya çalıştık
larını belirterek, 
“Uzman sağlanmış 
olsaydı daha sağlıklı 
bir rapor ortaya 
çıkardı" dedi.
Rapor divan üyele 
rince sıra ile okun
du. Raporlar 
üzerinde daha sonra 
görüş bildirildi. 
Başkanvekili Yılmaz, 
komisyon üyelerine 
teşekkür ederek, 
eksikliklerini gideri 
leceğini söyledi.
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Bursa'da daha 
önce tartıştığı iki 
arkadaşını içki 
almak için gittiği 
büfe bahçesinde, 
tabancayla vurarak 
öldürdüğü iddia 
edilen sanık 
hakkında çifte 
müebbet hapis 
talebiyle dava 
açıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, geçen yıl 
Aralık ayında 
merkez Nilüfer İlçe
si Küçük Sanayi 
Sitesi’nde meydana 
gelen olayda TIR 
şoförlüğü yapan 
R.G. iddiaya göre 
olaydan 8 ay önce 
arkadaşları olan 
Süleyman Kayalı ve

Elektrik akımına kamım
Bursa’da, çalıştığı 
işyerinde elektrik 
akımına kapılan 
32 yaşındaki 
Selami Bıçakçı, 
kaldırıldığı has
tanede yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen yaşamını 
yitirdi.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Soğanlı 
Mahallesi Yakın 
Çevre Yolu üzerine

Inenöl'ıle 121 Gıkı Esrar Ele fieçiriiai
İnegöl ilçesinde bir 
evde 120 çıkı esrar 
maddesi ele geçiril
di ve olayla ilgili 1 
kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 
polis ekipleri, 
Sinanbey Mahallesi 
Mesudiye Sokak'ta 
bir evde yaptıkları 
aramada ele

Mehmet Uz ile bir 
başka 
arkadaşlarının otur
dukları masaya 
davet edilip 
edilmemesi 
hususunda tartıştı. 
Diğer kişilerin 
araya girmesiyle 
yatışan arkadaşlar 
bu olay sebebiyle 
bir daha görüşme

bulunan Oto elektrik akımına
Merkezi’nde çalışan kapılarak ağır 
Selami Bıçakçı, yaralandı.

geçirdikleri tepsi içinde satışa hazır

di. Olay günü bira 
almak için büfeye 
gittiği öne sürülen 
R.G. husumeti! 
olduğu bu iki 
arkadaşıyla 
karşılaşınca kavga 
çıktı. Öfkesine 
hakim olamayınca 
silahına sarılan 
R.G. arkadaşları 
Mehmet Uz ve

Süleyman Kayalı'yı 
öldürdükten sonra 
kaçtı.
Polis tarafından 
gözaltına alınarak 
sevk edildiği adli 
makamlarca tutuk
lanan R.G. hakkın- 
daki soruşturma 
tamamlandı.
Savcılık, tutuklu 
sanık R.G.'yi, “iki 
kişiyi kasten 
öldürme” suçun
dan iki ayrı müeb
bet hapsini talep 
etti.
Sanık önümüzdeki 

günlerde 4. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi’nde 
hakim karşısına 
çıkacak.

Ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Bıçakçı, 
burada yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Bıçakçı’nın cesedi, 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu’na 
kaldırılırken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

120 çıkı esrar 
maddesini 
muhafazaya 
aldı.
Gözaltına alınan 
İ.Ç, emniyette 
işlemleri tamam
landıktan sonra 
sevk edildiği 
adliyede mahke
mece tutuklandı

Bursa’nın Gürsu 
ilçesi Zafer 
Mahallesi Çınar 
Sokak’ta oturan 
Sabiha özay, bir
likte yaşadığı 
annesi Miyase ve 
babası İbrahim 
Özay tarafından 
yatağında cansız 
bulundu. 150 kilo 
olduğu belirtilen 
Özay'ın 6 yıl önce 
psikolojik tedavi

Burnu Bili Kanamadan iıiiı

Soğucak köyü 
kavşağı yakınların
da meydana gelen 
trafik kazasında, 
takla atan bir oto
mobil ters döndü. 
Kaza, Yalova- 
Orhangazi kara 
yolu Soğucak 
köyü kavşağı 
yakınlarında mey
dana geldi. 
Yalova'dan Orhan 
gazi istikametine 
doğru gitmekte 
olan Abdülmenap 
Acar (33) idaresin

KRŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

gördüğü öğre
nilirken, cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısı’nın 
incelemesinin 
ardından otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı. Sabiha 
Özay'ın ölümü ile 
ilgili soruşturma 
başlatıldığı 
bildirildi.

deki 43 RL 585 
plakalı lüks araç, 
Soğucak köyü 
kavşağı yakınların
da yolun yağıştan 
dolayı kayganlaş
ması sonucu kon
trolden çıktı. Takla 
atan araç ters 
dönerken, otomo
bil sürücüsü 
Abdülmenap Acar 
kazayı yara alma 
dan atlattı. Polis 
kaza ile ilgili 
soruşturma 
başlattı.

2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Bursa'nın Yenişehir 
llçesi'nde, iki oto
mobilin çarpışması 
sonucu meydana 
gelen kazada 5 kişi 
yaralandı.
Kaza, Yenişehir- 
Iznik karayolu 
Köprüler Boğazı

Mevkii'nde mey
dana geldi. Yeni 
şehir'den İznik 
yönüne giden 
Ramadan Can (34) 
yönetimindeki 16 E 
1298 plakalı otomo
bil ile karşı yönden 
gelen Osman Gör

gülü (37) yönetimin 
deki 16 KFT plakalı 
otomobil, hatalı 
sollama yüzünden 
kafa kafaya 
çarpıştı. Kazada 
araçlarda büyük 
hasar oluşurken, 
araç sürücüleri

Rama dan Can ve 
Osman Görgülü ile 
otomobillerde bulu
nan araçlarda bulu
nan Gamze Ocaklı 
(26), Haşan Kozan 
(43) ve Kazım Kılıç 
(34) çeşitli yer
lerinden yaralandı.

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

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

•ııui'iı in uıılıilmi umul

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hareketli bir gün...
Türk Metal Sendikası Gemlik Şube 

Başkanı Kemal Durmaz, bir gün önce arayıp, 
Bursa ve Gemlik’te MEES’in toplu sözleşme 
görüşmelerinde uyguladığı tutumu protesto 
için yollara düşeceklerini söyledi...

Saat 17.30 da Gemlik ve Orhangazi’ den 
binlerce işçi yağmura karşın İskeleye kadar 
yürüyerek, Metal İşverenler Sendikasını 
protesto ettiler.

İşçilerin birlik ve kararlılığını Gemlik halkı
na duyurmaya çalıştılar.

Bana sorarsanız, kimse, “Bu işçilere ne 
oluyor, yağmurda çamurda yollara 
düşmüşler demedi.

Bakıp geçtiler.
Öylesine umursamaz bir toplum olduk ki 

sormayın.

MM İ;WKSI|HİISİIİMWİİ
Gemlik'te yürüyüş 
düzenleyen Türk 
Metal Sendikası 
üyeleri, Türkiye 
Metal Sanayicileri 
Sendikasını (MESS) 
protesto etti. 
Gemlik ve Orhan 
gazi ilçelerinde 
çalışan işçiler, iş 
çıkışı Gemlik Şehir 
Stadı önünde topla
narak, ilçe merkezi 
ne kadar sloganlarla 
yürüyerek MESS’i 
protesto ettiler. 
Türk Metal Sendika 
sı Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, İskele

Meydam'nda grup 
adına yaptığı konuş
mada işverenlerin, 
taleplerine duyarsız 
kaldığını söyledi. 
Eylemlerin ülke ça 
pında gerçekleştiril 
diğini dile getiren 
Durmaz; "Otomotiv 
de, demir çelikte, 
beyaz eşyada gün
demi biz belirleye
ceğiz. İnsanca yaşa
ma hakkını kimsenin 
ayaklar altına alma 
sına izin vermeye
ceğiz. Bu güne 
kadar bu hak için 
yaşadık, bundan 
sonra da bunun için

yaşayacağız.

ÜRETENE 
SAYGI SEVGİ 
OLMADIKÇA HUZUR 
DA YOK
Üreten insana sevgi, 
emeğine saygı isti 
yoruz. İnsana sevgi, 
emeğine saygı olma 
dıkça huzur da yok, 
huzur olmadıkça 
barış da yok.
Barış olmadıkça 
asla ve asla üretmek 
de yok. 115 bin me 
tal işçisi adına ger 
çekleştirilen görüş 
melerde 96 madde 
için 6 oturum yaptık.

İlk 6 ay İçin yüzde 
18 zam İstedik, onlar 
yüzde 4,6 verdi.
Yakacak zammı, İzin 
yardımı ve bayram 
harçlığında 'yüzde 
24' dedik, onlar 9 
önerdi. 'Barış içinde 
çalışma ortamı' 
dedik, onlar 'esnek 
çalışma' dedi. Biz de 
'hayır' dedik ve 
uyuşmazlık zaptı tut
tuk."
İşçiler, Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanınım 
açıklamasından 
sonra olaysız olarak 
dağıldılar.

BELEDİYE MECLİSİNDE DÜN
Dün, Belediye Meclisi’nde yoğun bir gün

dem vardı.
Encümen üyelikleri seçimlerinde CHP 

MHP ittifakı sürdü.
CHP den Cemil Kurt, MHP den Metin Şanlı 

encümen üyeliğine seçildi.
AKP’li Aydın Bayraktar, AKP den Abdullah 

Özden’i aday gösterdi.
Özden, AKP’li 10 üyeden mecliste bulu

nan 9 kişinin oyunu aldı.
Brütüs ve M.Çelik AKP’li adaya oy verme

di.
Aydın Bayraktar’a bir oy çıktı..
Komisyon seçimlerinde de gelenek bozul

madı.
Mecliste beklenen Denetleme Komisyonu 

raporu okundu.
8 sayfalık rapor okunurken, üyelerin bir 

çoğunun göz kapaklan kapandı.
Esnemeler arttı..
Oysa, çok ciddi hazırlanan bir Meclis 

Denetleme Komisyon raporu sunuluyordu.
Raporda, 2012 yılı Belediye harcamalan 

hakkında çok titiz bir denetim yapıldığı belli 
oluyordu.

Birçok usulsüzlüğün saptandığı raporla 
belirlendi.

AKP’li iki denetim komisyonu üyesi kamu 
zaran oluşmadığı için rapora şer koydular.

Bu raporla ilgili iddiaları önümüzdeki bir 
yazımda ele alacağım.

Bu iddiaların içinde en önemlilerinden 
biri, Belediye Hizmet Binası’nın yıkılması, 
Balıkçı Bannağı’nda yapılan usulsüzlükler 
geliyor.

2010 yılı denetim raporu Fatih Mehmet 
Güler’in başını yaktı.

Bu rapordaki usulsüzlükler bakalım 
yargıya taşınacak mı?

Veya yargı bu usulsüzlüklerin üzerine 
gidecek mİ?

Göreceğiz...

CHP eski Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Gemlik’e hızlı tren 
gelmesi için imza 
kampanyası başlattı. 
Kemal Demirel, 
Bursa'da tarihi 
Kayhan Çarşısı 
esnafından Gemlik'e 
hızlı tren gelmesi 
için imza topladı. 
Demirel, "Bursa'da 
daha önce demir 
yolu vardı. 1953 
yılında TBMM 
tarafından başlatılan 
kanunla demiryolu 
kaldırıldı. O günden 
bu yana Bursa'da 
demiryolu sıkıntısı 
var.

5 ay önce demir yol
lan ile ilgili protokol 
imzalandı.
Hızlı trenin Gemlik 
ve Yalova'dan 
geçmesini istiyoruz.

İstanbul- İzmir oto
banındaki Körfez 
geçişinden hızlı tren 
hattının çıkarılma
ması için soru öner
gesi vermiştim.

İmza kampanyası 
yaparak hızlı 
trenin tekrar bu 
proje içerisinde yer 
alması için bura
dayız" dedi.

ADALET BAKANLIĞINDAN
MÜNHAL NOTERLİK

2012 yılı gayri safi geliri 310.258,80 TL olan ikinci sınıf Gemlik Birinci 
Noterliği münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22. ve müteakip maddeleri gereğince 
BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya 
istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya 
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmekte
dir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler 
başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde 
nazara alınmaz.

İlan olunur.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■IIUlIlllimilllllM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEM II A “SUYUNU boşa 
lElHfl HARCAMA”

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Zeytin üreticisinin durumu 
içler acısı

Pazartesi günü Girit 
ve Rumeli Türkleri 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği’n 
de arkadaşlarla soh
bet ederken, zeytin 
üreticisi hemşehri 
büyüğümüz Sayın 
İbrahim Babür abi 
geldi ve sohbetimize 
katıldı.

özellikle, beni 
ziyarete geldiğini 
söyledi.

Herhalde bizim 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde 
manşetten verilen 
CHP Bursa 
Milletvekili Sayın 
ilhan Demiröz’ün 
“Mecliste zeytin 
üreticisinin sesi 
olmaya devam ede
ceğiz” haberini oku
muş, benim siyasi 
görüşümü bildikleri 
için zeytin üreti
cisinin sıkıntılarını 
özeten anlattı ve 

tanıdığı bir zeytin 
üreticisinin iki sele 
olgunlaşmış, 
yenebilir ama dane 
olarak ufak olan zey
tini üreticisinin 
başından geçen bir 
olayı anlattı. Zeytin 
üreticisinin, Zeytin 
Hali’ne getirdiği zey
tine sabahtan akşam 
üstüne kadar hiçbir 
alıcı ilgi göster
memiş. Zeytinleri 
alıp, köye dönmeye 
niyet ettiğinde bir 
alıcı selesine (bir 
sele zeytin 25-30 kg) 
20 TL den iki seleye 
40 TL fiyat vermiş. 
Üretici düşünmüş 
geri götürse 20 TL 
daha nakliye vere
cek. 40 TL ye iki sele 
zeytini satmış.
Getirmek için de 20 
TL. nakliye verdiğin
den elde var sıfır. 50- 
60 kg zeytin elinden 
bedavaya çıkmış.

Başka üreticilerden 
de duymuştum 430- 
450 adet olgunlaşmış 
zeytin alıcı bul
madığından 70-80 
kuruşa yağ fab
rikalarına satılıyor
muş.

İçler acısı bir 
durum.

Üretici o zeytini 
elde etmek için ne 
paralar ödüyor, hangi 
koşullarda devşirili 
yor.

Kar altından tek tek 
dalından toplanıyor. 
Kışın soğuğu, 
ayazından, ağlamaklı 
oluyor insanlar zor 
ürün velhasıl.

Çoğu tüketici 
yaşayıp, görmediği 
için zeytin üreti
cisinin çektiği çile ve 
ıstırabı bilmez.

Zeytinin yar yılı 
vardır, yokzyıh vardır.

Yani bir yıl ürün 
alırsınız diğer yıl

almazsınız.
Zeytin, üreticisinin 

yegane ümididir.
Zeytin bağına bak

mak gerekir.
Çapa, bel, zirai 

ilaçlama, mezat, trak
tör ve her yıl artan 
zaruri giderler.

Zeytin üreticisi kan 
ağlıyor.

Borç içinde. 
Bankalar alacağına 
haciz koymuş. 
Satılığa çıkarmış bor
cuna karşılık göster
diği emlak varlığını.

Esef etmemek, 
üzülmemek elde 
değil.

CHP Bursa 
Milletvekili Sayın 
Ilhan Demiröz, parti 
ler üstü bir anlayışla 
Güney Marmara 
Bölgesi’nde, buğday, 
kanola ve pamuğa 
destek verilmesine 
karşı zeytine veril 
mediğini, beyanla 
konunun takipçisi 
olunacağını belirt
miş.

Verilmeli.
Zeytin en olumsuz 

doğa koşullarında 
devşirilen bir 
üründür diye bir kez 
daha belirtelim.

Destek nasıl 
olmalı?

Ağaç başına kar

başına bir bedelle 
gayeye ulaşılmaz 
diye düşünüyorum.

Bu yörenin zeytin 
bağları küçük aile 
işletmeleridir.

Beşbin kadar ağaca 
sahip olanlar zirai 
kazanç defteri tutma
malı.

Satış faturası veya 
müstahsil mak
buzunu borsaya 
tescil ettirenlere % 
15 prim verilmeli.

Daha büyük zeytin 
işletme sahipleri de 
yararlandırılmak 
primden.

Bu uygulama kayıt 
nimazını getirir ve 
yaygınlaştırır.

Belgeli işlemlerden 
vergi kaçağı önlenir. 
Devletin geliri artar, 
zeytin üreticisi daha 
çok, daha kaliteli 
ürün elde etmek için 
uğraşını arttırır. 
Üreticinin refah 
düzeyi artar.

Yıllar önce bu 
doğrultudaki görüş
lerimi Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı iken 
Başbakan Sayın 
Turgut Özal, devrin 
Maliye Bakanı siyasi 
partiler genel 
başkanlarına bir 
mektupla iletmiş, yal
nız Rahmetli Turgut

özal teşekkür edip, 
dikkate almış, yalnız 
yüzde bir primi satın 
alıcı tüccar aracılığı 
ile üreticiye devlet 
ödemiştir.

Oran yetersiz 
olduğundan amaca 
ulaşılamamıştır.

Ticaret Borsalan, 
meslek odaları 
değildir.

Devlet adına görev 
yapar. Üreticinin ve 
tüccarın ihtilafsız 
ticaretinin oluşması, 
satıcının mali kayıp 
lannı önlemeye, 
malın gerçek 
değerinin oluşmasını 
yurt ve dünya 
piyasalarını izleyerek 
sağlar.

Zeytin üreticisi, 
diğer tarım üreticileri 
Borsa’ya gösterdiği 
ilgi ve güveni göster
melidir.

Borsa işlevi 
üzerindeki benzer 
düşünceleri paylaşan 
Marmarabirlik Genel 
Müdürü Sayın 
İbrahim Minare’ci, 
halkta oluşan iri 
zeytin en iyi zeytindir 
inanışını doğru 
olmadığı doğrul
tusunda halkı 
uyarmalıdır.
Marmarabirlik rakam
ları ile....

SP'liler iMaslar OeiMii'ıme BUDO rekora
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
Sedat Özmen ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Daadaşlar 
Demeği’ni ziyaret 
etti.
Saadet heyetini, 
Demek Başkanı 
Cemal Yağlıoğlu 
ve yönetim kuru
lu üyeleri 
karşıladı.
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
özmen; “Tüm siyasi 
partilerimiz ülke 
yönetimine talip 
olduklarında Ülkeyi 
iyiye götürecekler
ine inanarak bu yola 
çıkarlar. Fakat bu iyi 
niyet tek başına 
yeterli değildir. 
Çünkü ülke yöne
timine talip olurken 
elinizde uygulaya
cağınız yol haritası 
yanlış ise ülkeyi 
saadet'e ulaştır-

manız mümkün 
değildir. Elinde 
mevcut sömürücü 
ve emeği yok eden 
Faizci Kapitalist sis
teme alternatif 
Faizsiz Adil Düzen 
yoksa, manevi tahri
batı ortadan kaldırıp 
Manevi Kalkınma 
hamlesini hedefle 
miyorsa ve üret
meyen sürekli ithal 
eden bir politika 
uygulayacaksa başa 
gelen parti kim olur
sa olsun ülkeyi 
Saadet'e ulaştırıp 

insanlarımızı 
hakkettiği yere 
taşıyamaz” dedi. 
“Bunları kendine 
ilke edinen Saadet 
Partisi bozuk 
kokuşmuş sömürü 
sisteminin yerine 
Adil Düzen diyen 
tek siyasi görüş 
olan Milli Görüş'ün 
temsilcisi Saadet 
Partisidir” diyen 
özmen, yaşadığımız 
sıkıntıların sebebi 
kişiler değil sis
temin kendisi 
olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Burulaş bünyesinde 
kurduğu Bursa 
Deniz Otobüsleri 
İşletmesi (BUDO) ile 
vatandaşlar Bursa 
ve İstanbul arasında 
konforlu, kaliteli ve 
ekonomik ulaşım 
imkanı bulurken, 24 
Ocak’tan bu yana 
yaklaşık 75 bin yol 
cu BUDO’yu tercih 
etti.
Mudanya ve 
Kabataş iskeleleri 
arasında karşılıklı 
olarak hafta içi 2 
seferle başlatılan ve 
vatandaşlardan 
gelen talep üzerine 
sefer sayıları 
artırılan BUDO, 
halen haftanın beş 
günü 4, cuma ve 
pazar günleri ise 
karşılıklı 5 sefer 
yapıyor. Günlük 
ortalama binin

üzerinde yolcu taşı 
yan BUDO, ay sonu 
na kadar 100 binin 
üzerinde yolcuyu 
taşımayı hedefliyor. 
Deniz ulaşımında 
BUDO’yu tercih 
eden vatandaşlar 
özellikle ulaşım 
ücretinin yanında 
‘hizmet bedeli’ adı 
altında ekstra 2 TL 
ücret alınmaması 
sebebiyles 
Büyükşehir

Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür ediyor. 
Tam bilet 18 TL, 
indirimli 14 TL sabit 
ücretle taşı
macılığını sürdüren 
BUDO gemilerindeki 
BESAŞ tarafından 
işletilen büfelerin 
ekonomik fiyat 
uygulaması da 
vatandalar tarafın
dan memnuniyetle 
karşılanıyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İÖMİİIİ ■MIIİIİİİIİIİIMI IlHl
Bursa KALDER 
(Kalite Derneği) 
şubesinin EFQM 
Mükemmellik Modeli 
çerçevesinde her 
yıl düzenlenen 
başarı ödülüne 
"Mükemmellik yol
unda sürekli 
İyileştirme" paro
lasıyla başvüran 
ilçemiz okullarından 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
kitap yazım aşa
masından başarıyla 
geçerek saha 
ziyaretine kaldı. 
4-5 Nisan tarih
lerinde gerçekleşe
cek olan saha 
ziyareti 9 denetmen

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

FAHRETTİN ÇETİN

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

REMZİ ÖZÇAKIR

tarafından yapılacak 
olup başarılı olun
ması halinde 13 
Nisanda törenle 
ödülü verilecektir. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen "Gemlik

Kız Teknik ve 
Meslek Lisemizi bu 
yılkı ödül sürecinde 
gösterdiği başarı
dan dolayı kutlar 
saha ziyaretinde 
başarılar dilerim " 
dedi.

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
velileri, Okul Aile 
Birliğinin düzen
lediği Kutlu Doğum 
Haftası Programının 
ilk etkinliğinde 2 
Nisan 2013 Sah 
günü saat 10.oo da 
biraya geldi.
Kahvaltılı program, 
Şelale Düğün 
Salonunda yapıldı.

MiSttiıfcMelMBinii11
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı koordinasyonun
da, UNlCEF'in tek 
nik desteğiyle yürü 
tülen 7-19 yaş Aile 
Eğitimi Program 
lan'nda, Bursa'da 24 
bin ailenin eğitimi 
hedefleniyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca 
2006'da başlatılan 7- 
19 Yaş Aile Eğitimi

Programı devam 
ediyor. Bu 
kapsamda, Bursa'da 
2012-2013 eğitim 
öğretim yılı sonun
da kapalı grup 
uygulamalarıyla 4 
bin, açık uygula
malarla 20 bin ail
eye eğitim verilmesi 
amaçlanıyor. 
Eğitim ile anne, 
baba ve ergen ilişk

isini güçlendirerek, 
çocuk ve ergenin 
var olan potansi 
yelini gerçek
leştirmesini 
sağlaması 
amaçlanıyor. 
Hedef kitleyi ise 
7 ile 19 yaş aralığın' 
da 20 milyon 
civarındaki çocuk 
nüfusunun aileleri 
oluşturuyor

MILTON 
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V W

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE lif
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. «*

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dirme
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canh^hym
Mr*Sahne - Işıkyöşterisi 

Servis ve ekipmanlar 
. , Sürpriz yösteriier
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Miııiiıı ııımıı dIimhImi ilim
Gemlik Belediye 
si'nin Sosyal 
Belediyecilik Pro 
jeleri Kapsamında 
Gemlik Sivil İnişi 
yatif Grubu ile 
işbirliği içersinde 
organize ettiği 
"Mavi Kapak" topla 
ma kampanyası 
meyvelerini ver 
meye başladı. 
Engelli Vatandaş 
lan Sosyal Hayata 
Kazandırmak hede
fi ile "Engellilerin 
Yüzü Gülsün" slo
ganıyla Eylül ayın
da başlayan kam
panya kapsamında 
2 tona yakın mavi 
kapak toplandı. 
Kamu Kurumlan, 
Okullar ve Esnafla 
nn da büyük ilgi 
gösterip, destek 
verdiği kampanya 
kapsamında topla 
nan mavi kapaklar, 
Bursa Valiliği 
kanalıyla tekerlekli 
sandalye olarak 
engelli vatan
daşlara geri döndü. 
Gemlik Belediye 
sine gelen 7 adet 
tekerlekli sandalye

Gemlik Yelken 
Kulübü Optimist 
sınıfı sporcusu 
Nevzat Özdamar 
başarılı sporculuk 
kariyerini Türkiye 
Yelken 
Federasyonunun 
organizasyonun da 
Türkiye'de faaliyet 
gösteren Yelken 
kulüplerinden 
seçilen 21 sporcu
nun arasına girerek 
başarısını taç
landırdı.
Optimist sınıfında 
üç yıldır faaliyetlere 
katılan Nevzat 
özdamar, geçen yıl 
içerisinde göster
diği başarıla rından 
dolayı Türkiye 
Yelken Federasyo 
nunun 04-07 Nisan 
2013 tarihleri 
arasında BODRUM 
Yahkavak Yelken 
Kulübü ev sahipl 
iğinde Optimist 
Junior Milli takım

ilk olarak Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi'ne teslim edil
di. Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclis Üyesi Aslan 
Özaydın, Sivil 
İnisiyatif Grubu 
Temsilcisi Muham 
met Kambur, 7 adet 
tekerlekli sandal 
yeyi Başhekim Dr. 
Metin Eski'ye tes
lim etti.
Mavi Kapak kam 
panyası kapsamın
da Gemlik 

ve Eğitim kampına 
katılacak.
Kampa ülke çapın
da başarı gösteren 
kulüp sporcularının 
davet edilmesi 
sporcumuzun gele
cekte çok daha 
başarılı olacağının 
sinyallerini ver
mişti.
Bugün Bodruma

Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
ay içinde de 10 
adet şişme yatak 
verileceği bildirildi. 
Kampanyanın ilk 
etabında alınan 2 
adet Akülü 
Sandalye de, 
Belediye tarafından 
belirlenen sahipler
ine teslim edilecek. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sosyal 
belediyecilik proje
si kapsamında 
yürütülen çalış

hareket edecek 
olan Nevzat 
özdamar, 7 Nisana 
kadar başarılı opti
mist sporcuları ile 
bir arada çalışma 
imkanı bulacak ve 
burada göstereceği 
performansla da 
ileride Milli takım 
yolunda önemli bir 
adım atmış olacak.

maların süreceğini 
vurgulayarak, kam
panyaya destek 
veren herkese 
teşekkür etti.
Gemlik halkının 
büyük duyarlılık 
örneği 
göstererek 
kampanyayı çığ 
gibi büyüttüğünü 
açıklayan Refik 
Yılmaz, engelli 
vatandaşlara yöne
lik çalışmaların da 
devam edeceğini 
müjdeledi.
Başhekim Dr. Metin 
Eski'de Refik 
Yılmaz ve Sivil 
İnisiyatif Grubu 
temsilcilerine 
teşekkür etti. 
Muhammet 
Kambur'da 
kampanyanın 
devam ettiğini 
açıklayarak, 
"Hedefimiz 50 
tekerlekli sanda
lyeydi. Görülen ilgi 
üzerine bu hede
fimizi büyütüp, 
100 sandalyeye 
çıkardık. Gemlik 
lilerin desteğini 
bekliyoruz" dedi.

HEP HÜZZAM'A
Bütün şarkılar geceye yazıldı
Geceye yazıldı tüm şiirler

Hiç düşmemiş gibi ana kucağına 
Ölüme vurdu neşter hep göbek bağına

Say ki yoktu nefes
Mahpustu bir çekimlik sigara dumanında

Kördü Mayıs'a papatya
Yelkovan hep Şubat'ta

Hep üşüdü akrep
Kadran diz boyu karda

Ezan yoktu sabahın aksı sedasında
Müezzin dudaklarında hep sala,hep sala

Hep akşamdı zamanlar
Zeytin hep kara

Bütün şarkılar geceye yazıldı
Gece yazıldı tüm mısralarda

Hiç doğmamış gibi
Ölüme hep

Sanki kırk mevlidiydi sadece ezgiler
İlahiler Süleyman'dan kabristana

Yokmuş gibi arşede saba
Hep Hüzzam'a
Hep Hüzzam'a...

Kendisinin de 
heyecanlı olduğunu 
bu tür kampa ilk 
kez katıldığını ifade 
eden özdamara, 
kampın faydalı 
geçeceğini, ileride 
büyük başarılara 
imza atması için 
bunun bir başlan 
gıç olduğunu 
söyledi.

ELEMAN
M.ACAR IZGARA VE YEMEK 
SALONU’NDA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ FIRIN USTASI 

DENEYİMLİ AŞÇI YARDIMCISI 
ARANIYOR

İSTİKLAL CAD.
NO: 19 GEMLİK (ESKİ 

AYDIN IZGARA)
TEL 0 224 513 69 50

Genlik™ ABONE OLDUNUZ MU?
■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Futbol turnuvasına coşkulu final

Gemlik Belediye 
şi'nin destekleriyle 
İlçe Kaymakamlığı, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdür iğü ve İlçe 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürlüğü 
nün ortaklaşa 
organize ettiği 
Ortaokullar arası 
futbol turnuvası 
düzenlenen coşku
lu tören ile sona 
erdi. Yaklaşık bir 
haftadır devam 
eden turnuvanın 
finalinde Şehit 
Ethem Yaşar Orta 
okulu Okulu Çınar 
Ortaokulunu 1-0 
yendi. Turnuvaya 
10 ortaokul 160 
sporcu ile katıldı.

Beşerli iki grup 
halinde organize 
edilen futbol şen
liğinde ipi Şehit 
Ethem Yaşar Orta 
okulu göğüsledi. 
Heyecanlı, nefes 
kesen ve mücadele 
yönü ile bol gollü 
geçen turnuvada 
tüm katılımcı 
okullar şampiyon 
ilan edildiler.
Bu yıl İkincisi 
yapılan futbol tur
nuvasının gelenek
sel hale getirile
ceğini bildirildi. 
Turnuvanın açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, U 13, U

14, U 15 takımların
dan gelen oyuncu
larla okullarında 
başarılı olan öğren
cilerin bir araya 
geldiğini, bu kay
naşmanın U takım
larına da futbolcu 
kazandırdığını 
belirterek, şenlik 
havasında geçen 
turnuvanın, futbol
cu alt yapısına da 
zemin hazırladığını 
söyledi. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, 
"Tesisleşme ve 
Malzemeler bizden. 
Oynamak, başarılı 
olmak, sporun her 
branşında zirveleri 

hedeflemek sizden" 
diyerek başladığı 
konuşmasında, her 
türlü spor branşına 
ve sporcuya olan 
belediye desteğinin 
artarak devam ede
ceğini vurguladı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık'ta konuş
masında, birkaç 
kuşak öncesinin 
gençliğini 
anlatarak, "Forma 
bulsak şort yoktu. 
Bunlar olsa futbol 
topu bulamıyorduk. 
Hepsi olsa takım 
sayısı azdı, saha 
yoktu.
Gemlik gençliğini 
bu açıdan çok 
şanslı görüyorum.

Çünkü, sporun her 
branşına, her 
sporcuya yönelik 
destek veren, 
tesisler açan bir 
belediye başkanı 
bulunmakta. Buna 
sporu seven Milli 
Eğitim Müdürleri, 
Spor Müdürleri de 
eklenince, sizlere 
kendinizi gösterme 
fırsatı ortaya çık
makta. Ben sizleri, 
öğretmenlerinizi ve 
destek sunan 
herkesi kutluyo
rum" diye konuştu.
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Suni 
Çim Saha 
Tesislerinde organ
ize edilen turnuva 

finalinde, konuş
maların ardından 
katılımcı sporculara 
katılım belgeleri ve 
madalyaları verildi. 
Genç ve gelecek 
vaat eden sporcu
lara katılım bel
gelerini ve madalya 
larını Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe, Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç ve Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Mehmet Duran 
takdim etti.

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN... 

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

i gundc DAverıve 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) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.coni

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0 532 661 7990

SATILIK DÜKKAN
HAMİDİYE MAHALLESİ GAZHANE 

CADDESİNDE 38 M2 LİK ODA SAYISI 
2 OLAN DÜKKAN SATILIKTIR 

0 535 506 81 10

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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TUİK, Mart ayı 
enflasyon rakam
larını açıkladı. Mart 
ayında Aylık Tüfe 
yüzde 0.66, Üfe 
yüzde 0.81 oldu. 
Yıllık bazda Tüfe, 
7.29, Üfe 2.30 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Mart ayında Tüketici 
Fiyatları Endeksi'nin 
(TÜFE) aylık yüzde 
0,66, Üretici 
Fiyatları Endeksi'nin 
(ÜFE) yüzde 0,81 
oranında artığını 
açıkladı. Mart ayı 
itibariyle yıllık 
enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 7,29, 
ÜFE'de yüzde 2,30 
oldu.
Tüketici fiyatları 
bazında Mart ayının 
zam şampiyonu 
yüzde 46,81 artış ile 
sivri biber oldu. 
Türkiye'de Mart 
ayında Tüketici 
Fiyatları 
Endeksi(TÜFE) 
yüzde 0,66, Üretici 
Fiyatları Endeksi 
(ÜFE) 0,81 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, Mart 
itibariyle yıllık 
enflasyon TÜFE'de 
yüzde 7,29, ÜFE'de 
ise yüzde 2,30 oldu. 
Ana harcama gru
pları itibariyle 2013 
yılı Mart ayında 
endekste yer alan 
gruplardan giyim ve 
ayakkabıda yüzde 
0,86, lokanta ve 
otellerde yüzde 
0,62, sağlıkta yüzde 
0,48, eğlence ve 
kültürde yüzde 0,33, 
çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 
0,29, konutta yüzde 
0,23, eğitimde

gjja 
Hin İM

■■■

USB■Mi.

JHİ| 
İt»

yüzde 0,09, ev 
eşyasında yüzde 
0,09, haberleşmede 
yüzde 0,02 artış 
görülürken, ulaştır
mada yüzde 0,05 
düştü. Alkollü 
içkiler ve tütün 
grubunda değişim 
gözlenmedi.
-ÜFE- 
2013 yılı Mart ayın
da ÜFE aylık bazda 
yüzde 0,81, yıllık 
bazda yüzde 2,30, 
12 aylık ortala
malara göre de 
yüzde 4,23 artış 
gösterdi.
Aylık değişim, 
tarımda yüzde 
0,07, sanayide 
yüzde 0,96 artış 
olarak gerçekleşti. 
Tarım sektörü 
endeksinde, bir 
önceki yılın 
Aralık ayına göre 
yüzde 0,06, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
5,77 düşüş ve 12 
aylık ortalamalara 
göre yüzde 2,26 
artış kaydedildi. 
Sanayi sektörü 
.endeksi ise bir 
(önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 
0,61, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 

yüzde 4 ve 12 aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 4,64 arttı. 
Sanayide en yüksek 
aylık artış basım ve 
yayım ürünlerinde 
gerçekleşti. 
Sanayinin üç sek
törünün bir önceki 
aya göre değişim
leri, madencilik ve 
taş ocakçılığı sek
töründe yüzde 0,61, 
imalat sanayi sek
töründe yüzde 0,90, 
elektrik, gaz ve su 
sektöründe yüzde 
1,78 artış olarak 
gerçekleşti.
Bir önceki aya 
göre endekslerin en 
fazla artış göster
diği alt sektörler 
yüzde 5,10 ile basım 
ve yayım, yüzde 
3,71 ile motorlu 
kara taşıtları, yüzde 
3,53 ile büro 
makineleri imalatı, 
yüzde 2,03 ile 
iletişim cihazları 
imalatı alt sektörleri 
oldu.
Buna karşılık yüzde 
0,29 ile giyim eşyası 
imalatı, yüzde 0,17 
ile metal cevherleri 
bir önceki aya göre 
endekslerin en fazla 
gerilediği alt sektör
ler oldu.

Elektrik Piyasası 
Kanunu'na (EPK) 
göre, elektrik-kayıp 
kaçak bedeli (fiyat 
eşitleme mekaniz
ması) 31 Aralık 2015 
tarihine kadar 
devam edecek. 
Elektrik faturaların
dan alınan kayıp- 
kaçak parasını, 3 yıl 
daha bütün abone 
ler ödeyecek. 
Kamu ve özel şir
ketler, fiyat eşitleme 
mekanizması içinde 
yer alacak. Sistemle, 
elektrikte ulusal 
tarife için 2015 yılı 
sonuna kadar 
çapraz sübvansiyon

ililin ilhalaiı nallama wmı!
Altın ithalatı tam 
8 ayın zirvesine 
çıktı. Peki bunun 
nedeni ne? 
İstanbul Altın 
Borsası verilerine 
göre Türkiye mart 
ayında 18.2 tonluk 
altın ithalatı 
yaparak son 
8 ayın en yüksek 
rakamına ulaşmış 
oldu. Ocak 
ayında 11.2 tonluk 
altın ithalatı 
yapılmıştı.
Altın fiyatlarında

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

uygulanacak ve 
Bakanlar Kurulu bu 
süreyi uzatabilecek. 
Kanunun sektöre 
getirdiği bir diğer 
yenilik de, kamu ve 
özel sektör kuru

son dönemler 
yaşanan gerilem 
ithalatın artmasına 
neden oldu. 19

Mart'ta 1.615 
dolar olar altının 
onsu bugün 1.566 
dolara kadar indi.

luşlarından oluşa
cak ve enerji ticare
tinin yapılacağı 
Enerji Piyasaları 
Anonim Şirketi'nin 
(EPİAŞ) kurulması 
oldu.

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

BİİİİHİM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4539 

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)

BIK
ROMANTİK KOMEDİ 2 

BEKARLIĞA VEDA: 
14:1540:15-20:15 
ÇANAKKALE YOLUM 
S0NLJ:11:30U.<)e- 
16:1540:30-20:30 
KELEBEĞİN RÜYASI: 
14:00-16:45-20:00

Mira
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IIİİlMIIIISiltlIllllllItltlMMM
Gemlik Belediyesi 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
ortaklaşa organize 
ettiği "Pabucu 
Yarım Çık Dışarıya 
Oynayalım" Çocuk 
Şenlikleri "Yağ 
Satarım Bal Sata 
rım" oyunuyla 
devam ediyor. Bu 
yıl 3. sü yapılan 
şenlikler kapsamın
da daha sonra da, 
İlkokul 5. sınıfları 
'.'Yakan Top",;
İlkokul 3. sınıfları 
"Mendil Kapmaca" 
ve İlkokul 4. 
sınıfları da "Tombik 
Oyunları" final
lerinde yarışacak
lar. İlkokullar 2. 
sınıflarını kapsayan 
"Yağ Satarım Bal 
Satarım' oyunu ise 
ilk günden heyecan 
fırtınasına neden 
oldu. 18 Okuldan 
180 öğrencinin 
hem eğlenip, hem 
de ter döktüğü 
oyunlar üç gün 
sürdü. Oyunlarda 
hedef çocukları

kötü alışkanlıklar 
ve bilgisayar oyun
larından uzaklaştı 
rıp, doğal oyunlarla 
tanıştırıp kaynaştır
mak. Bu yıl üçüncü 
kez düzenlenen ve 
Gemlik'ten Türki 
ye'ye örnek olan 
şenlikler ay boyun
ca devam edecek. 
Büyük mücadele 
lere neden olan ve 
nefes kesen oyun
ları, öğretmen ve 
öğrenci velileri de 
heyecanla izlemek
te. Başkanvekili 
Refik Yılmaz,

geleneksel hale 
gelen çocuk oyun
larına göste rilen 
ilgiden duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek, Milli

Eğitim Müdürlüğü 
ile ortak sosyal 
ve kültürel işbir
liğinin artarak 
devam edeceğini 
söyledi.

Skorhonl hizmeie girıli

Gemlik İlçe 
Atatürk Stadında 
geçtiğimiz hafta 
oynanan Oyak 
Renault İzmir 
Altınordu karşılaş
masında hizmete 
giren skorboard 
taraftarlardan da 
tam not aldı, öte 
yandan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Gemlik Belediye 
si'nin ilçe stadı, 
suni çim saha 
tesisleri ve çevre
sine yönelik 
yatırımları da 
devam ediyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapımına 
başlanan soyun
ma odası tamam
lanmak üzere.
Gemlik Belediyesi 
de skorboard'ın 
yanı sıra saha çit

lerini yeniledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, spor tesis
lerine ve spor 
kulüplerine yöne
lik yatırım, tesisleş 
me, yardım ve 
desteğin süreceği
ni bir kez daha 
vurgulayarak, "Bu 
tesisler Gemlik 
balkınındır. 7'den 
70'e herkesin spor 
yapması için 
hizmete açılmıştır. 
Yeter ki, herkes 
spor yapsın. Bo 
zulursa biz yenisi
ni yaparız, kırılıp, 
dökülürse tamir 
ederiz. Gemlik 
sporun her bran 
şında atılım ham
lesine kalkarken, 
biz de belediye 
olarak her türlü 
desteği sürdüre
ceğiz.” dedi



hiçbir kazanç ve iş 
hayatın ızdan daha 
önemli değildir...

ÇMunselışensoy
■Wt • İŞYERİ HERİrtllâ • PORTÖRMUAYENELERİ

ffosgö • i $ GÜVEbLİĞI UZMANLIĞI • İSE GİRİŞ RAPORU

• İLKYARDIM EĞİTİMİ • AĞIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU

• RİSK ANALİZİ • 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

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dayı 
ile yeğenin içki alemi kanlı bitti. 
Kalbinden yaraladığı yeğenini 
özel araçla hastaneye götüren 
dayı, acil servisten kaçtıktan 
sonra emniyet ekipleri tarafından 
yakalandı. Haberi sayfa 3’de

hıcafclı flehset

Çarşı Peresi esnafa maske taktırdı
Çarşı Deresi’nin üzerinin açılmasından 8 ay geçmesine 
karşın, yapımına başlanması üzerine pis kokudan bıkan 
esnaf, dün maske takarak olayı protesto ettiler. Dün, Çarşı 
Deresi yanındaki bir kısım esnaf ağız ve burunlarına maske 
takarak iş yerlerinin önüne çıkıp derenin pisliğini ve çevre 
ye yaydığı kokuyu protesto etiler. “Esnaflar gazetemize 
yaptıkları açıklamada 8 aydır derenin içinden düzelti 
leneceği söyleniyordu ama durum değişmedi. Geçtiğimiz 
ay derenin BU S Ki tara fından ihalesinin yapıldığı, yer tesli
mi gerçekleştiği inşaatbaşlanacağı söylendi. Bir ay geçti 
değişen birşey yok. Işyerlerimize müşteri girmiyor. Bu 
dere çevre sağlığını da etkiliyor” dedi. Haberi sayfa 4’de

GüneBakış IMMn
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kapalı pazar yeri ve Çarşı Camii 
önceki gün Belediye Meclis toplantısına 

girerken dikkatimi salon kapısı önünde bir 
camekanda duran Kapalı pazar yeri make 
ti çekti.

Belediye, Pazar yerini, Hürriyet 
Caddesinde, Anadolu Lisesinin çaprazın
da yapacak.

Projelerinin ihalesini Ankara’da bir firma 
nın çizdiğini söylediler.

Mimar değilim, projelerden fazla anla
mam ama, yapının görselliğine baktığımda 
hiçbir özelliği olmadığını gördüm.

Oysa, AKP’li birçok Belediye, modern 
mimarisi olan kapalı pazar yerleri yapmış.

I Salona giren Meclis üyelerine bu konuda 
kendilerine bilgi verilip verilmediğini sor
dum. Verilmediğini söylediler. 4’de

8 Nisan'da Silivri’ 
de yapılacak olan 
duruşmalara katıl-, 
mak İçin başlatılan 
çağrı devam edi 
yor. Dün, İstiklal 
Caddesi Halkbanka 
sı önünde genç
lerin açtığı stantta,

8 Nisan’da 
Silivri’de buluşma 
ile ilgili el ilanları 
dağıtılırken, 
gençler vatan ve 
Cumhuriyet birlik
teliği, ülkenin 
bölünmezliği için 
Gemliklileri 8

Nisan’da
Silivri’deki duruş
maları izlemeye 
davet ettiler.
Otobüsler, İskele 
Meydanı’ndan 
Silivri’ye saat 
Ol.oo’de hareket 
edecek.

HşMIa 
MlHlillillll
M 

Mili
Ml

Önceki gün yapı 
lan Gemlik Beledi 
ye Meclisi’ne 
2012 yılına ait 
Meclis Denet 
leme Komisyonu 
raporunda, Bele 
diyenin gelir ve 
giderlerinin ince
lenmesi sonucu 
görülen usulsuz 
lükler rapora yan
sıdı. Sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Önceki gün yapılan 
Gemlik Belediye 
Meclisi’ne 2012 yılı
na ait Meclis Denet 
leme Komisyonu 
raporunda, 
Belediyenin gelir ve 
giderlerinin incelen
mesi sonucu 
görülen usulsüzlük
ler rapora yansıdı. 
Belediye Divan Katip 
leri Arzu Karataş ve 
Cemil Kurt tarafın
dan okunan raporda 
Gemlik Belediye 
si’nin 15.11.2011 
tarih ve 2011/M-377 
sayılı karan ile 
Bütçenin Ekonomik 
sınıflandırma 
düzeyine göre 2012 
yılı tahmini gelir- 
gider bütçesi 46 
milyon 841 bin 746 
lira olarak denk 
leştiği belirtildi. 
2012 yılında emanet 
hesaplardan toplam 
32 milyon 036 bin 
121 bin lira 
ödemelerin yapıldığı, 
2012 yılı bütçesinde 
ve kesin hesabında 
Encümen Kararlany 
la ve başkanlık onayı 
ile de 7 milyon 645 
bin 50 lira ödenek 
aktarmaları yapıldığı, 
Belediyenin bu yıl 
içinde kamuya ve 
kişilere ise 8 milyon 
631 bin 115 lire 
borcu bulunduğu 
belirtildi.

KİŞİSEL TANITIM 
ÖNE ÇIKARILMIŞ

Denetleme Komisyo 
nu incelemesinde, 
şu görüşlere yer ve 
rildi: “Denizde kuru
lu fıskiyelerin tamir 
bakım işleri, rama 
zan etkinlikleri orga
nizasyonu, yapılan 
işlere ilişkin sağlıklı 
bir puantaj ve iş 
kabulü tutanağı 
görülmemiştir. 
Alınan harcama 
fa turasının yapılan 
işle ilişkisi kurula
mamıştır.
Benzer bir şekilde 
personel kirala
malarında puantaj 
mevcut değildir.
2. Tv ve Gazetelere 
tanıtım amacıyla 
çeşitli ve çok sayıda 
ödemeler yapılmıştır.

BAŞLANGIÇ:

Gemlik Belediye Meclisinin 09.01.2013 tarih ve 2013/ M-44 sayılı kararıyla Meclis 
üyelerinden Nejdet ERSOY, Mahir GEN CER, Suat LAÇÎNOK, Necmettin RAMA. Aydın 
Bayraktar denetim komisyonuna üye seçilmişlerdir.

Göreve seçilen komisyon üyeleri 15.01.2013 günü toplanarak komisyon başladığına Necdet 
ErsoyVm, Başkan yardımcılığına Suat Laçinoldun getirilmesine oybirliğiile karar vermiştir.

2012 YILI BÜTÇESİ

Gemlik Belediyesinin 15.11.2011 tarih ve 2011/M-377 sayılı karan ile Bütçenin 
Ekonomik sınıflandırma düzeyine göre 2012 yılı tahmini gelir-gider Bütçe miktarları 
46.841.746,00 TL olarak denkleştirilmiştir.

2012 yılı Gelir Bütçesi (B cetveli) Ekonomik sınıflandırma

2012 ydı Bütçe kararlarına göre;

1. Vergi Gelirleri
3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4. Alınan Bağış ve Yardımlar
5. Diğer Gelirler

:18.719.010.~ 
: 4.381.300- 
: 150.150.- 
: 6.731.000.-

09. Red ve iadeler : 3.150.-

46.841.760,-

2011 Yılı Gider Bütçesi (A Cetveli) Ekonomik sınıflandırma

01.Personel giderleri : 8324.588.-

02. Sosyal Güvenlik Kurumlan : 1318.822.-

03.Mal ve Hizmet Alınılan :15.045.700.-

04Faız : 120.000.-

05 .Cari Transferler :2.360.0000.-

06. Sermaye :17.463.500.-

09 . Yedek Ödenek .2.008.650.-

46.841.760,-

İlgili basın yayınlar 
incelendiğinde 
Belediye iş ve işlem
lerinin tanıtımından 
öte, kişisel tanıtım 
öne çıkarılmıştır. 
Örnek, Bursa 
hakimiyet vb.
3. Bütünlük arzeden 
bir takım işler, 
parçalara bölünerek 
doğrudan temin yolu 
ile gerçekleştirilmiş 
tiL_
Örnek, Yaşam 
Merkezi’nin Belediye 
Hizmet birimine 
dönüştürülmesi için 
yapılan harcamalar... 
4. Genellikle yapım 
işlerinde yapılan % 
20 iş artışlarının 
gerekçelerinin oluş
turulmasında haklı 
gerekçe yeterince 
açık olarak gösteril 
memektedir.
Ayrıca, genellikle 
artış oranı her işte % 
20 olmaktadır.
5. Belediye hizmet
lerinin gerçekleşti 
rilmesinde, hizmetin 
ulaştırıldığına İlişkin 
bilgi ve belgeler 
dosya içersinde yer 
almamaktadır.

Örnek, erzak dağıtmı 
işlerinde, yapılan 
dağıtıma ilişkin bir 
tutanak işin dosya 
sında yer almamak
tadır.
Benzer şekilde, bas
ket potaları alımı 
dosyasında bu pota
ların nerelere yerleş 
tirildiğine ilişkin bir 
tutanak dosya içer- 
snde mevcut 
değildir.
6. Belediye tarafın
dan yaptırılan iş ve 
işlemlerin muayene 
ve kabullerine ilişkin 
belgeler dosyalar 
içersinde bulunma
maktadır. örnek, bas 
ket potaları alımı.
7. Yaklaşık maliyetin 
bulunmasında, 
dosya için teklif 
veren firmaların fi 
yatlarının ortalaması 
alınmakta ve bunlar 
arasındaki en düşük 
fiyatlı teklif sahibine 
iş verilmektedir. 
Dolayısıyla, fiyat tek
liflerinin öncesinde 
tespit edilmesi gere 
ken yaklaşık maliyet, 
fiyat tekliflerinden 
sonra tespit edilmiş

olmaktadır.
Oysa ki, yasada 
belirtildiği gibi yak
laşık maliyet önce
den tespit edilmeli 
ve alınan teklifler bu 
maliyet ile kıyaslan- 
malıdır
8. Fiyat tekliflerinin 
alınmasında, en 
uygun fiyatın ortaya 
çıkarılması esas 
olmasına rağmen, 
adeta bir formalite 
yerine getirilmekte, 
birbirine yakın işyer
lerinden teklifler 
alınmaktadır.

ÜNİVERSİTE 
BELEDİYE 
BİNASININ 
YIKILMASI İÇİN 
TEST YAPMADI

Diğer konular: 
Eski Belediye 
Binasının yıktırıl
masında dikkate alı
nan Sakarya Üniver
sitesi raporu: 
Üniversite, raporu 
hazırlamak için her
hangi bir test 
gerçekleştirmemiştir. 
Belediyenin evvelce 
bedelini ödeyerek 

yaptırmış olduğu 
testler ve bunlara 
ilişkin raporlar 
üniversiteye gönde 
rilerek bir onay alın
mıştır. Yeni bir rapor 
hazırlanmışçasına 
12 bin + KDV lira 
ödeme yapılmış 
olması kamu zararı
na yol açmıştır.

ARSA 
SATIŞLARINDA 
18 MADDE 
UYGULANMAMIŞ 
Gemsaz, Sanayi ve 
Depolama Bölge 
sinde yapılan arsa 
satışları, satış işle
mi, encümen kararı
na dayanılarak 
arsalar atık parsel 
mişçesine yapılmış 
tır.
Oysa ki, bölgede 
18'nci madde uygu
laması yapılarak 
bağımsız parseller 
elde edildikten sonra 
ve meclis karan alı
narak ihale yoluyla 
ve gerekli rekabet 
ortamı sağlanarak 
satılmalıydı.

BALIKÇI BARINAĞI 
Balıkçı Barınağı 
alanında Balık Satış 
birimleri ve çevre 
düzenlemesi ismi ile 
ihale edilen ve 
Gemlik Kaymakam 
lığı yazısı gereği dur
durulmuş olan 
yapım işinin içeriği 
değiştirilmek sure 
tiyle aynı yükleniciye 
yaptırılmıştır.
Oysaki, İlçe Kayma 
kamlığı yazısında 
gösterilen eksiklikler 
tamamlanarak işe 
aynen devam 
edilmesi, eksiklik
lerin tamamlanması 
mümkün değilse 
ihalenin iptali 
gerekirdi. İhaleye 
değiştirilerek devam 
edilmekle, işin yak
laşık maliyetinin 
oluşturulmasında 
dikkate alınan 
unsurlar ve bu 
unsurları dikkate 
alarak fiyat veren 
katılımcılar arasında 
eşitsizlik yaratıl 
mıştır. İhaleye, İlk 
çıkıldığın da değişik
te dikkate alınan 
unsurlar var olsaydı, 

katılımcılar başlan 
gıçta bu unsurları 
dikkate alarak fiyat 
oluşturabilirler ve 
belki de ihaleyi 
başka bir firma ve 
başka bir fiyatla 
kazanabilirdi. İlk 
çıkılan ihale kap
samında yapılmış 
olan barınak binala 
nnın temellerinin 
imalatının yok 
edilmiş edilmiş 
olmasıyla kamu 
zaran yaratılmştır. 
Ayrıca, projede 
yapılan değişiklik 
için proje müellifinin 
onayı dosyada 
görülememiş, deği 
şiklik sonucu yapı 
lan deniz dolgusuna 
ilişkin DHL izin yazı 
sıda dosyada 
görülememiştir. 
Sonuçta, Balıkçı 
Barınağı olarak ihale 
ye çıkılmış ancak, 
rekreasyon uygula
masına dönüştürül 
müştür. Oysa ki, 
yapım işlerinde 
eserin veya kulla 
nılan malzemenin 
şartname ve 
sözleşmesinde belir
tilen şartlara, miktar 
veya niteliklere uy 
gun olmamasına 
rağmen kabul edil 
m iş olmasının ilgili 
mevzuata aykırılığı 
söz konusudur.” 
denilmektedir.
Denetleme raporun 
ikinci bölümünde ise 
4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununa göre 
yapılan ihale işlem
lerine geniş yer ve 
rilmiş, bu bölümde 
yapılan usulsüzlük
ler ve yasalara 
aykırılıklar bir bir 
anlatılmıştır.
Denetleme Kurulu ile 
ilgili bu bölümlerin 
tamamını Gazetemiz 
internet sitesinde 
okuyabilirsiniz. 
DÜZELTME.
Dünkü Belediye 
Meclisi ile ilgili 
haberimizde 
Denetleme 
Komisyonu’nun 
AKPli üyeleri yanlış 
yazılmıştır.
Aydın Bayraktar ve 
Ramazan Rama 
olarak düzeltir özür 
dileriz.
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İnegöl'de bıçaklı dehşet
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde dayı ile 
yeğenin içki alemi 
kanlı bitti.
Kalbinden yaral
adığı yeğenini özel 
araçla hastaneye 
götüren dayı, acil 
servisten kaçtıktan 
sonra emniyet 
ekipleri tarafından 
yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre 26 yaşındaki 
Doğan Ş. ile dayısı 
Necmettin B., 
Hamidiye Mahallesi 
2. Uğur 
Sokağı'ndaki 
evlerinin

flz daha baraja uçacaktı
Orhaneli yolunda 
Bursa istikametine 
doğru giden bir 
otomobil sürücüsü, 
kaygan yolda 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betti. Baraja uçma
mak için direksi 
yonu kıran sürücü, 
aracıyla takla 
atarak şarampolde 
ters yattı.
Edinilen bilgiye 
göre, 43 UL 100 
plakalı otomobil 
sürücüsü Emre

Yaşam salaşına »enik duştu
Bursa'da, yolun 
karşısına geçmeye 
çalışırken meydana 
gelen trafik kaza
sında ağır yaralatan 
yaşlı adam, bir 
aydır süren ölüm 
kalım savaşına 
yenik düştü. 
Edinilen bilgiye

Olomottil Mriiıı Römorkuna Çarpu-. 2 Yaralı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde park halin 
deki traktörün rö 
morkuna çarpan 
otomobilde bulu
nan 2 kişi yara
landı. Kaza, Selçuk 
Mahallesi Selçuk 
Sokağı'nda mey
dana geldi. 16 BMS 
99 plakalı bir kargo 
firmasına ait aracın

bahçesinde alkol 
almaya başladı. 
Dayı-yeğen arasın
da bir süre sonra 
tartışma çıktı.
Münakaşa kavgaya 
dönüşürken, 
Necmettin B.

Güler (34), Orhaneli 
tarafından Bursa 
istikametine seyir 
halinde olduğu 
sırada kaygan 
yolda virajı ala

göre kaza, geçen 
ay merkez Yıldırım 
İlçesi Selçukbey 
Mahallesi Prof.
Tezok Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Yolun 
karşısına geçmek 
isterken bir otomo
bilin altında kalan 

sürücüsü Emin S. 
(29), arkadaşı Hakkı 
Yıldız ile birlikte 
seyrederken park 
halindeki 16 H 6305 
plakalı traktörün 
römorkuna çarptı. 
Araç, çarpmanın 
şiddetiyle 16 FBN 
136 plakalı otomo
bile de arkadan 
çarparak yan

üzerinden çıkardığı 
bıçakla yeğeni 
Doğan Ş.'yi yaral
adı. Sol göğüs böl
gesinden iki bıçak 
darbesi alan genç 
ağır yaralandı. 
Kalp hizasından 

mayınca baraja 
uçmamak için 
direksiyonu kırdı. 
Doğancı Barajı’na 
uçmamak için 
direksiyonu kır

76 yaşındaki I. O 
ağır yaralandı. 
Ambulansla Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si'ne kaldırılan O., 
durumunun ciddi 
olmasına üzerine 
özel bir hastaneye 
sevk edildi.

yattı. Kağıt gibi 
yırtılan araçta 
sıkışan 2 kişi, olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri tarafından 
çıkarıldı.
Arkadaşının duru
munu görünce yat
tığı sedyeden 
kalkarak feryat 
eden sürücü, polis 
ve sağlık ekipleri 

yaralanan genç, 
dayısı tarafından 
özel araçla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Zanlı 
daha sonra acil 
servisten kaçtı. 
Ameliyata alınan 
gencin sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
bildirildi.
Zanlı Necmettin B. 
ise emniyet ekipler
ince kısa sürede 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

masıyla takla atan 
sürücü, aracıyla 
ters yatarak 
şarampolde kaldı. 
Araçtan güçlükle 
çıkarılan Güler, 
ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Güler’in sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğre
nilirken, Orhaneli 
Bursa yolunda 
trafik kontrollü bir 
şekilde verildi.

Günlerdir ölüm 
kalım savaşı veren 
yaşlı adam kur- 
tarılamazken, 
savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. O.'un 
cesedi otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

tarafından sakin
leştirildi. İznik Dev 
let Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
ların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğre
nilirken, sürücü 
Emin S.'nln 178 
promil alkollü 
olduğu tespit 
edildi.

20 damat 
adayını dolandırmış
Adana'nın 
Saimbeyli 
ilçesinde yalnız 
yaşayan 71 yaşın
daki O.G., geçen 
yıl ağustos ayında 
evlenmek istediği
ni söyleyince, 
iddialara göre, 
S.T., onu N.A. ile 
tanıştırdı.
Saimbeyli'ye gelen 
N. A. yaşlı adama, 
"Ben namuslu, 
kendi halinde 
kadınım. Hiç gelir
im yok, ölürsen 
çocukların beni 
istemez, mirasın
dan pay vermez. 
Evin tapusunu 
üzerime yaparsan 
evlenirim" dedi. 
Kendini "Hanım 
Erol" olarak tanı
tan N.A.'nın bu 
isteğini kabul 
eden O.G., düğün 
hazırlıklarına 
başladı. 
Kuyumcuya 
götürdüğü Necla 
A.'ya 8 bin liralık 
bilezik aldı. Ancak 
N.A., "lavaboya 
gidiyorum" deyip 
bir daha kuyum
cuya dönmedi. 
Dolandırıldığını 
ileri süren O.G., 
Saimbeyli 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
başvurdu. Eşkal 
üzerine harekete 
geçen Adana 
Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık 
Bürosu ekipleri, 
kimlik bilgileri 
üzerine tespit

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

ettikleri kişinin 
Kars'ta yaşadığını 
belirledi. Yapılan 
çalışmada, Hanım 
Erol'un 3 yıl önce 
nüfus cüzdanının 
çalındığı, bu kim
likle de 
dolandırıcılık 
olayının gerçek
leştirildiği belirlen
di. Polis, farklı 
şehirlerde 20 
kişinin de aynı 
yöntemlerle 
dolandırıldığının 
ortaya çıkmasının 
ardından çalış
malarını derin
leştirdi. Polis, O.G. 
ile N.A.'nın tanış
masına aracılık 
yaptığı ileri 
sürülen S.T.'yi 
bulup yeniden 
ifadesini aldı. S.T., 
S. isimli bir kişinin 
kırsal bölgelerdeki 
köyleri gezip 
evlenmek isteyen
leri baş göz ettiği
ni bildiğini, ken
disinin de bu şek
ilde onunla 
tanıştığını söyledi. 
N.A.'nın kullandığı 
cep telefonunu 
bulan polis, 
Hatay'ın İsk
enderun ilçesinde 
evine yaptığı 
baskınla 
"MalatyalI Necla" 
takma adını kul
lanan N.A. ile 
S.Ş.'yi yakaladı. 
N.A.'nın üzerinden 
"Hanım Erol"a ait 
nüfus cüzdanı da 
çıktı. N.A. ile S.Ş. 
sevkedildikleri adli 
mercilerce tutukla
narak cezaevine 
gönderildi
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Kapalı Pazar yeri ve 
Çarşı Camii...

Enteresan değil mi?
Gemliklilerin kullanacağı önemli bir kamu 

binası yapılacak ama halkın oyuyla seçilen 
belediye meclis üyelerinin yapılacak işle 
ilgili bilgileri yok.

Meclis toplantısına geldiklerinde sürprizle 
karşılaşıyorlar.

Bu ne diye baktıklarında, Kapalı Pazar 
Yeri Maketi görüyorlar.

Esnaf Odası Başkanı İbrahim Ta lan’a 
soruyorum, maketi gördün mü diye?

Görmediğini, benden duyduğunu söylü 
yor.

“Birkaç kez toplantı yaptık.
Bizim düşüncelerimizi sordular.
Bu konuda bir yönetmelik var. Buna uyul

ması gerekir dedik.
Gemlik Salı pazannda 1200 esnaf tezgah 

açıyor. Bunların yapmak istedikleri Kapalı 
Pazar Yeri ise 400 esnaflık olacakmış.

Bu yetersiz dedik. Osmaniye 
Mahallesinde 2. bir Kapalı Pazar Yeri 
yapacaklarını söylediler.

Cumartesi günü açılacak pazar, salı pa 
zan gibi ilgi görmez. Bunları kendilerine 
anlattık. Projeyi bize de gösterin dedik. Ama 
proje çizilmiş, maketi bile çıkıp Gemlik’e 
geldiğine göre iş bitmiş. Bize bundan sonra 
söyleyecek birşey düşmez.” dedi.

Gemlik’e Çarşı Meydanı yapıyorlar, Gem 
tiklinin bundan haberi yok.

Çarşı’ya Cami yapıyorlar, yapılacak cami 
nin nasıl olacağından Gemliklinin haberi 
yok.

Cemaatin haberi yok, meclis üyelerinin 
haberi yok, Mimarlar Odası, İnşat Mühendis 
leri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elek 
trik Mühendisleri Odası, Ticaret ve Sanayi 
Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gemlik 
Pazarcılar Derneği’nin haberi yok.

Sivil toplum kuruluşlarının yani Gemlik’in 
yapılacak işin nasıl olacağından haberi yok.

Masa başında birkaç kişi toplanıyorlar ve 
ilçede 50 yıl 100 yıl kullanılacak bir kamu 
yapısına karar veriyorlar.

Bu ne ahlaka, ne hakka, ne demokrasiye 
ne de vicdana sığar.

Demokrasi halkla paylaşma rejimidir.
Yanlız halkın önüne seçimlerde sandık 

koyma rejimi değildir.
“Ben yaptım oldu” diyen bir zihniyetle 

karşı karşı yayız.
“Bu cami Gemlik’e çok yakışacak” diye 

bilboordlar hazırlayıp, kentin dört bir yanına 
koymakla iş yapılmaz.

Bu yapılanlar dayatmadır.
Halkı ve sivil toplum kuruluşlarını ahmak 

yerine koymaktır.
Kimdir seçici kurul?
Halkın oyuyla seçilemeyip, Bizans oyun- 

larıyla koltuğa oturanlar, bu kenti kendi kafa 
larına göre biçimlendiremezler.

Cami ve Kapalı Pazaryeri projeleri, alter
natifli olarak yapılıp, önce meclisle, sonra 
halkla paylaşılmalıydı.

Meclisi hiçe sayan bu dayatmalara önce 
meclis karşı çıkmalı.

Çarşı Deresi’nin 
üzerinin açılmasın
dan 8 ay geçmesine 
karşın, yapımına 
başlanması üzerine 
pis kokudan bıkan 
esnaf, dün maske 
takarak olayı 
protesto ettiler. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BUSKİ İşletmesi 
tarafından 2011 
yılında Çarşı 
Deresi’nin eski 
Minibüs Garajı 
üzerindeki köprüden 
Çevre yoluna kadar 
olan bölümü düzen
lenerek yapılmasına 
karşın, Denize doğru 
olan kısmı olduğu 
gibi bırakılmıştı.

DERE ÜZERİ 
AÇILDI

1970’li yıllarda alan 
kazanmak için üzeri 
ne beton ile kapatı 
lan derenin Ağustos 
ayında üzeri Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yıktırılarak 
açılmıştı.

Uzun yıllardır temiz 
lenmeyen ve mikrop 
yuvası haline gelen 
dere altı, bir süre 
sonra temizletilmiş 
ancak, Merkez 
Camiinin önünden 
denize kadar olan 
bölüm de dere içi 
temizlenmemişti. 
Aylardır su akıntısı 
da olmayan dere de 
oluşan pis koku 
çevresindeki esnafı 
rahatsız etmeye 
devam etmiş, bir 
yandan da dere 
içinde sivrisinek

oluşumundan çevre 
adata sivrisinek isti
lasına uğramıştı.

MASKE TAKTILAR

Dün, Çarşı Deresi 
yanındaki bir kısım 
esnaf ağız ve burun
larına maske takarak 
iş yerlerinin önüne 
çıkıp derenin pisliği
ni ve çevreye yaydı 
ğı kokuyu protesto 
etiler.
“Esnaflar gazetemi 
ze yaptıkları açıkla
mada 8 aydır dere

nin içinden düzelti 
leneceği söyleniyor
du ama durum 
değişmedi.
Geçtiğimiz ay 
derenin BUSKİ tara 
fından ihalesinin 
yapıldığı, yer teslimi 
gerçekleştiği inşaat- 
başlanacağı söylen
di.
Bir ay geçti değişen 
birşey yok. 
Işyerlerimize müş
teri girmiyor.
Bu dere çevre 
sağlığını da etkili 
yor” dedi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

MM ABONE OLDUNUZ MU?
.. .............1» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA â HARCAMA”ŞA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

BİR ÖNERİ.
Uludağ Üniversitesi 

Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’ndeki 
Sümerbank 
Sunğipek 
Fabrikası’nın 
hatırasını anımsat
mak için yıktırıl- 

mayıp, şanlı 
bayrağımızın dalga
landığı fabrika 
bacasında şanlı 
bayrağımız uzun 
zamandır dalgalan
maz oldu.

öyle talihsiz bir 

zamanda oldu ki, 
halkın duyarlılığı 
ilgililere bildirilmiş, 
bayrağın göndere 
çekilebilme mekaniz
masında olan bir 
arızadan kay
naklandığını, can 

güvenliği bakımın
dan hayli yüksek 
bacaya insan çıkar
manın sakıncalı 
olduğu, giderilmek 
için vinç gerektiği, 
her vincin menzile 
erişemediği, erişe
bilir bir vincin 
araştırılmasının 
yapıldığı basın yolu 
ile halka duyurul
muş, şanlı Türk 
bayrağının tüm 
yurt semalarında 
dalgalandığı gibi 
Gemlik semalarında 
da dalgalanacağı 
belirtilmiş bulunu

yor.
Gerçekten bence 

bir hayli yüksek.
Her yönden 

esen rüzgardan 
etkilenen bir durum
da şanlı bayrağımız 
asıldıktan bir 
müddet sonra yasal 
olmayan bir durum 
alıyor. Parçalanıp, 
uçları yırtılıyor.

Sık sık değiştirilme
si gerekiyor.

Bugün maruz kalı
nan durum gideril 
mesi de, ayni duru
mun ileride de ola
cağı bir gerçek.

Onun için ben 
derim ki; bacanın 
dört bir tarafına 
bayrağımızı sem
bolize eden ışıklı 
ayyıldız konulsun. 
(Yakalara 
taktığımız bir rozet 
misali) geceleri ışık
lan ile uzaktan güzel 
bir görünüm oluş
sun.

Böylece 
bayrağımızın bizlere 
verdiği onur ve guru
ru yine yaşar, 
yaşatırız. Önerim 
bilmem kabul görür 
mü?

11 İle luımtl im ıs mnnsı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü 18 ile 
kuvvetli yağış 
uyarısında bulundu. 
Yurdun büyük bir 
bölümünde görüle
cek olan sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlar, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye, Adana, 
Mersin Karaman, 
Ankara, Çankın, 
Yozgat, Niğde, Nev 
şehir, Aksaray, 
Kırşehir, Kırıkkale, 
Çorum, Bolu, 
Karabük ve Kasta 
monu ile Konya'da 
yer yer kuvvetli ola
cak.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Türkiye'ninbüyük 
bir bölümünde 
görülecek olan 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışların; Doğu 
Akdeniz'in iç kesim
leri (Kahraman 
maraş, Osmaniye ile 
Adana ve Mersin'in 
iç kesimleri), Kara 
man, Ankara, Çankı 
n, Yozgat, Niğde, 
Nevşehir, Aksaray, 
Kırşehir, Kırıkkale, 
Çorum, Bolu, Kara 
bük ve Kastamonu 
ile Konya'nın 

। güneyinde yer yer 
kuvvetli olması bek
leniyor.
Hava sıcaklığının, iç 
kesimlerde 4 ila 8 
derece azalacağı, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacağı tahmin 
ediliyor. Rüzgar

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

genellikle güneyli 
zamanla batı kesim
lerde kuzeyli yönler
den hafif, ara sıra 
orta kuvvette, Doğu 
Akdeniz, İç Anado 
lu'nun doğusu, 
Güneydoğu Anado 
lu ile Doğu Anado 
lu'nun güneyinde 
kuvvetlice esecek. 
Yağışların; Doğu 
Akdeniz'in iç kesim
leri (Kahraman 
maraş, Osmaniye ile 
Adana ve Mersin'in 
iç kesimleri), Kara 
man, Ankara, Çankı 
n, Yozgat, Niğde, 
Nevşehir, Aksaray, 
Kırşehir, Kırıkkale, 
Çorum, Bolu, Kara 
bük ve Kastamonu 
ile Konya'nın 
güneyinde yer yer 
kuvvetli olması bek
lendiğine dikkat 
çeken Meteoroloji, 
ani sel, su baskını, 
yerel dolu yağışı, 
yıldırım, yağış anın
da kısa süreli fırtına 
ve ulaşımda aksama 
lar gibi yaşanabile
cek olumsuz şart
lara karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerektiğini bildirdi. 
Meteoroloji aynca İç 
Anadolu'nun doğu 
su, Doğu Anadolu 
nun güneyi ile 
Güneydoğu

Anadolu bölgesinde 
toz taşınımı bek
lendiğini belirterek, 
görüş mesafesinde 
azalma, hava 
kalitesinde azalma, 
çamur şeklinde 
yağışlar yaşanabile
cek olumsuzluklara 
karşı vatandaşları 
uyardı.
İSTANBUL: Parçalı 
ve çok bulutlu. (17) 
Ankara: Parçalı ve 
çok bulutlu, akşam 
saatlerine kadar yer 
yer kuvvetli olmak 
üzere aralıklı sağa 
nak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı. (17) 
İZMİR: Parçalı ve 
çok bulutlu, öğle 
saatlerinde kısa 
süreli sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı. 
(20) Adana: Parçalı 
ve çok bulutlu, 
aralıklı sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçecek. Yağışların, 
kuzey çevrelerinde 
yer yer kuvvetli 
olması bekleniyor. 
(23) Antalya: Parçalı 
ve çok bulutlu, öğle 
saatlerine kadar 
doğusu aralıklı sağa 
nak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
Anasınıfı öğrenci
leri, Bursa Tofaş 
Anadolu Otomobil 
Müzesini gezdi. 
Anasınıfı Öğretmen
leri ve Velilerinde 
katıldığı gezide dün
den bugüne otomo
bilin aşamalarını 
gören öğrenciler 
Trafik Pistinde de 
Uygulamalı Trafik 
Eğitimi gördüler.

Çiftçi Borçlarının Faizleri Siliniyor
AK Parti Bursa 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin'in de üyesi 
olduğu Meclis Plan 
ve Bütçe Komisyo 
nu'nun teklifiyle 
hükümetten çiftçi 
kesimine sürpriz bir 
destek geldi. 
Kooperatifler aracı 
lığıyla kredi alıp 
zamanında ödeye 
mediği için temerrüt 
faizi uygulanan 
çitçiler çıkan kanun
la rahatlatıldı. 
Milletvekili Hüseyin 
Şahin, hemen öden
mesi gereken yüzde 
9 faizin silindiğini 
ve böylece çiftçinin 
yükünün hafi- 
fletildiğini açıkladı. 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyesi 
Şahin, çiftçilerin ve 
kooperatiflerin 
muaccel duruma 
düşmüş olan borç 
lannın yapılan yeni 
düzenleme ile 
yeniden yapılandırıl
masının sağ
landığını müjdeledi. 
Milletvekili Şahin, 
"Çiftçilerimiz ve koö

peratiflerin meselesi 
haline gelen muac
cel durumda bulu
nan borçlarla ilgili 
yeni bir düzenleme 
yaptık. TBMM 
Genel Kurulunda 
görüşü len 443 sıra 
sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
na Dair Kanun 
tasarısı görüşme 
terinde, kooperatif 
lerin muaccel du 
rumda olan borçla 
rının yapılandırıl
ması konu sunda 
bir önerge verilerek 
yeniden bir yapı
landırma yapılması 
sağlandı. Bilindiği 
üzere 2012 yılında 
yaşanmış olan 
kuraklıktan dolayı 
çiftçilerimizin kaba 
yem üretiminde çok 
ciddi düşüşler 
olması yüzünde 
üreticiler olumsuz 

yönde etkilemişti. 
Aynca, bazı böl
gelerimizde hayvan 
hastalıklarının yanı 
sıra et ve süt ürün
leri üreticisi koope 
rafitlerimizin de üre
tim miktarlarında 
düşüşler olmuştur. 
Bu olumsuzluklar 
yüzünden Gıda, 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığından kredi 
kullanan kooperati
fler borçla rını 
ödeyemeyerek 
muaccel duruma 
düşmüştür. Bu 
durumdaki kooper
atif ve çiftçilerimize 
borçlarından dolayı 
muaccelliyet işlemi
nin başlaması duru
munda kalan yüzde 
9'luk borç temerrüt 
faiziyle birlikte geri 

* tahsil edilecek, bor
cunu ödeyemeyen 
kooperatif ortağı 
çiftçilerimize kanuni 
takip işlemi 
başlatılacak ve hiç 
birimizin istemeye
ceği hacizler gele
cekti" dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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tonııiMltftMMaıır Mart Avı Enflasyon Verileri
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
"2013 Bursa 
Turizm Destinas 
yonu" için kim 
senin görmediği ve 
yaşamadığı zengin 
bir program hazır
ladıklarını söyledi. 
Vali Şahabettin 
Harput, 2013 Bursa 
Turizm 
Destinasyonu 
hakkında bilgi 
verdi. Pazar günü 
yapılacak desti- 
nasyonda Bursa 
tanıtım filminin 
gösterileceğini, 
Shaman dans tiya
trosu grubunun 
yanı sıra su perde
si, havai fişek ve 
ışık gösterileri gibi 
pek çok faaliyet 
yapılacağını 
bildiren Harput, 
son yıllarda tur
izmde ciddi 
hareketlilik

KAYIP Bursa Keleş Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hükmü yoktur. HALİL ÇELİK

olduğunu vurgu
ladı. Harput, 
"Bursa'da son 4 
yılda turist sayısın
da yüzde yüz 
39'luk bir artış 
gerçekleşti. Bu 
yapılan çalışmalar 
neticesinde oldu. 
Bu artışları sınırlı 
ve geleceğe dönük 
büyük hareketlerin 
başlangıcı olarak 
görüyoruz.

Bursa'nın 
muhteşem 
güzelliklerini 
görsel bir şölen 
haline 
dönüştürdük. Bu 
zamana kadar pek 
çok BursalInın 
görmediği ve yaşa
madığı faaliyetler 
olacak. Bursa 
Turizm 
Destinasyonu ses 
getirecek" dedi.

Ekonomik mesele 
lerde ülkenin, çok 
iyi durumda 
olduğunu söyledi. 
Geçen hafta 
Bursa'da düzenle
nen Uludağ Ekono 
mik Zirvesi'nde 
yapılan toplantıda 
da ekonomik geliş 
melerin konuşul
duğunu ifade eden 
Yırcalı, "Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek'in yanı sıra 
yurt içi ve yurt 
dışından sektör
lerinde önemli kişil
er, iş dünyasının 
temsilcileri, 
Türkiye'nin 
bugünkü durumunu 
ve geleceğini geniş 
değerlendirdiler" 
diye konuştu. 
Zirvede Türkiye'nin 
markalaştığına 
vurgu yapıldığını 
dile getiren Yırcalı, 
"Ünlü Ekonomist 
Nouriel Roubini, 
Türkiye'nin önünün

açık olduğunu, 
herkese örnek ola
bilecek şekilde 
siyasi ve ekonomik 
gelişme içinde 
bulunduğunu söyle
di. Bu kişilere bun
ları söyleten, görüş
leri yerleştiren, 
ülkenin ekonomik 
gelişmesidir" 
ifadesini kullandı. 
Yırcalı, 2012'de 
büyümenin yüzde 
2,2 çıktığına dikkati 
çekerek, şunları 
kaydetti: 
"Ben ve birçok 
arkadaşım bunu, 
yüzde 3,5-4 civarın
da bekliyorduk. İyi 
olabilirdi ama bek

lediğimizden düşük 
olmasına rağmen 
diğer Avrupa 
ülkeleriyle 
karşılaştırırsak 
önemli büyüme 
oranıdır. İngiltere 
0,8 büyüdü, bu yıl 
da 0,2 öngörüyor. 
Yunanistan eksi 3, 
ABD yüzde 1,2 
civarında büyüdü. 
AB genelinde de 
büyüme oranlan 
düşük. OECD 
ülkeleri ortalama 
yüzde 1,7 büyüdü. 
Biz OECD içinde en 
fazla büyüyen 
ülkeyiz. 12 çeyrektir 
kesintisiz büyü 
yoruz.”

MILTON
L. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pzsfy Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez NikailMasası

İnternetten Canb Yiyin 
Sahne - Işıkyöşterisi 
Servis ve ekipınnn/nr

Sürpriz yösferi/er
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GÜNDEMDEKİ KONULAR
Türkiye uzun 

zamandan beri 
terör diye 
adlandırılan Kürt 
sorununu "barış, 
açılım" ve sivil 
anayasa gibi 
kavramları tartış
maya başladı. AKP 
iktidarı ülkede 
yaşanan birtakım 
olumsuzlukların 
üzerine şal örterek 
"Anayasa ve barış" 
konularını gündeme 
taşıdı, ekonomiyi 
bir kenara iterek 
amacına ulaşmaya 
çalıştı. Günlerden 
beri sivil bir 
anayasadan söz 
ediliyor. Ne hik
metse asıl amaç 
gizlenerek hak ve 
özgürlüklerden dem 
vuruluyor. Türklük 
kavramının kaldırıl

masının yolları 
aranıyor. Başkanlık 
sistemi yok eyalet 
sistemi gibi ne 
olduğunu kimsenin 
açıkça bilmediği 
sistemler gündeme 
taşınıyor.

Yetkilerin bir 
muhteremde 
toplanması bir bakı
ma açıkça 
padişahlık 
düzeninin yani özle
nen OsmanlInın 
hortlatılması çalış
malarına yönelik bir 
çaba değil de 
nedir? Yetkilerin 
bir kişide toplan
ması yarın iktidar 
dan gidecek 
muhteremlerin 
hesap vermekten 
kurtulmalarının 
ötesinde ne anlam 
ifade edecektir?

Yasadışı yapılan 
işlemlerden dolayı 
bu günün güçlü 
kişileri yarın hesap 
vermekten kurtula
bilecekler mi?
Adına "barış süre

ci" dedikleri 
görüşmelerin ner
eye varacağı, bu 
görüşmelerde nasıl 
bir anlaşma 
sağlanacağı hâlâ 
toplumdan gizlen
mekte, sadece bize 
güvenin denmekte
dir. Basından, iki yıl 
önce Oslo 
görüşmelerinde 
Türk hükümeti ile 
PKK'nın bir anlaş
maya vardığını 
öğreniyoruz. Şimdi 
topluma bu anlaş
manın maddeleri 
yavaş yavaş benim
setilmeye çalışılı 

yor. Çok bilen paralı 
kalemler medyada 
boy gösterip ahkâm 
kesiyor. Bu yetmedi 
bilim adamları, 
toplum bilimciler 
dururken âkil 
adamlar safsatası 
devreye sokuluyor. 
Karşı çıkanlar barış 
sürecini engelle
mekle suçlanıyor.
Türkiye, Dünya'da 

eşi benzeri olmayan 
bir hukuk ayıbını 
yaşamak zorunda 
bırakılıyor. Silivri'de 
binlerce yutsever; 
yazar, bilimadamı, 
gazeteci, komutan 
suçlarının ne 
olduğunu bilmeden 
yıllardan beri hapis 
hayatı yaşıyor. 
Uyduruk belgeler 
ve yalancı tanıklarla 
bu kişilere en ağır 
cezalar verilmekte
dir. Vicdanlar don
muş, duygular 
körelmiş anlaşılan.

8 NİSAN Türkiye 
için kara bir leke mi 
olacak yoksa 
hukukun gereği mi 
yapılacak hep bir
likte göreceğiz. 
Toplum 8 Nisan'a 

karşı duyarlı 
davranmalı, yaşan
makta olan hukuka 
uymayan kararlara 
tepki göstermeli. 
Eğer bunu sorumlu 
bir yurttaş olarak 
yapamazsak hukuk
suzluk, adaletsizlik 
bizim de kapımızı 
çalacaktır. O zaman 
çevremize bak
tığımızda yardım 
edebilecek kim 
senin olmadığını 
göreceğiz. İşte o an 
iş işten geçmiş ola
caktır.

Hükümet, Silivri'de 
yatanlarla terörden 
yatanları aynı ke 
feye koyarak sözüm 
ona bir genel af mı 
gündeme getirmeyi 
amaçlıyor? 
Ardından da 
anayasa oylaması
na mı koyacak? 
Anayasaya evet 
oyu verirseniz 
Silivri'de yatanların 
ve teröristlerin çık
mış olmasını 
sağlarken başkanlık 
sistemine de onay 
vermiş olacaksınız. 
AKP acaba böyle 
bir kurnazlığı mı

düşünüyor?
Son yıllarda 

Ulusal bayram
larımızı kutlarken 
siyasi iktidarın 
takındığı tavır 
oldukça 
düşündürücü! 
Cumhuriyet bayra
mının kutlanmasına 
soğuk bakılıyor. 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
kurucusu Mustafa 
Kemal'in adı ne hik
metse anılmıyor. 
Gönüllerden silin
mek isteniyor. 
Çanakkale Zaferleri 
ile ilgili törenlerde 
anma etkinlik
lerinde neden 
Atatürk'e hiç yer 
verilmiyor? Bu 
cumhuriyet kolay 
mı kuruldu? Biraz 
olsun Ulusal kurtu
luş tarihimizi oku
mamız ve okut
mamız gerekli 
bilmeyenlere. 
Tarihini ve milli 
benliğini bilmeyen 
uluslar, gelişmiş 
ülkelere yem 
olurlar, denmiyor 
mu? Tarihten niçin 
ders çıkarmıyoruz?

"Uluslararası Marmara ftncılık Konaresi" BaslaJı
Türkiye Arı 
Yetiştiricileri 
Merkez Birliği 
Başkanı Bahri 
Yılmaz, Türkiye'nin, 
sahip olduğu 58 bin 
profesyonel an 
yetiştiricisiyle 
dünyanın en büyük 
arıcılık ülkesi 
olduğunu bildirdi. 
Birlik tarafından bu 
yıl 5'incisi düzenle
nen "Uluslararası 
Marmara Arıcılık 
Kongresi", Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi'nde törenle 
başladı.
Yılmaz, törende 
yaptığı konuşmada, 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı ile yürüt
tükleri çalışma kap
samında arı 
yetiştiricilerinin

kayıt altına 
alındığını söyledi. 
Dünya Arıcılar 
Birliği'nin, 2017 
yılında gerçekleştir
ilecek kongresine 
ev sahipliği yapmak 
istediklerini dile 
getiren Yılmaz, ev 
sahibi ülkenin, 
gelecek eylül ayın
da Ukrayna'da 
yapılacak oylamada

belirleneceğini 
anlattı.
Yılmaz, oylama için 
Ukrayna'ya 300 
kişilik ekiple git
meyi planladıkları
na işaret ederek, 
"Dünya Arıcılar 
Birliği'nin kongresi, 
arıcılığın her 
yönüyle tartışıldığı, 
yaklaşık 15 bin 
kişinin katıldığı,

dünya arıcılığının 
olimpiyadı diyebile
ceğimiz bir kongre. 
Onun için bu kon
greyi önemsiyoruz 
ve Türkiye'de 
düzenlemek isti 
yoruz" dedi. 
Türkiye'de arı 
yetiştiricilerinin, 
üretim, pazarlama 
ve mevzuatla ilgili 
aşamadığı birkaç 
sorunu bulun
duğunu ifade eden 
Yılmaz, bunların 
çözümü için ekip 
olarak çok yoğun 
çalıştıklarını belirtti. 
Yılmaz, arı yetiştiri
ciliğiyle ilgili ürün 
çeşitliliğini artır
maya gayret ettik
leri bilgisini ver
erek, "Türkiye, 58 
bin profesyonel 
arıcısıyla dünyanın 
en büyük arıcılık 
ülkesidir. Üretimle 

ilgili sorunları 
aştığımızda daha iyi 
yerlere geleceğim 
ize inanı yoruz" 
ifadesini kullandı. 
UÜ Rektörü Prof. 
Dr. Kamil Dilek ise 
arı yetiştiricilerini, 
"arı gibi çalışkan, 
arı gibi kolektif 
çalışmanın bilincine 
varmış insanlar" 
diye niteledi. 
Onların, alın teri ile 
hayallerini bir
leştirdiğini 
söyleyen Prof. Dr. 
Dilek, "Neticede 
çok güzel ürünler 
elde ediyorsunuz. 
Bu çabalara saygı 
duymamak 
mümkün değil. Bu 
tür kongreler, 
üniversite, kamu, 
özel sektör iş bir
liğinin en güzel 
örneklerinden biri. 
Bu güzellikleri bize 

yıllardır yaşatanlara 
saygılarımı sunuyo
rum. Bu kongrenin, 
arıcılık sektörünün 
birçok sorununa 
çözümler ürete
ceğine eminim" 
diye konuştu.
UÛ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ercan 
Dülgeroğlu'nun, 
arıcılıkla ilgili 
fotoğraflarına yer 
verilen serginin 
gezilmesiyle sona 
eren törene, 
Bursa Vali Yar dım- 
cısı Hüseyin Eren, 
akademisyenler, 
sektör temsilcileri 
ve arı yetiştiricileri 
katıldı.
Uzmanlar tarafın
dan sunumlar yapıl
masıyla devam 
eden kongre, 
bugün sona erecek

GemlikK°rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA S HARCAMA”^
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın
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Bursa Büyükşehir Belediyesi
BisiMıiîalıııııılaına'ılaftrtf

Spor Toto Süper 
Lig'in 28. haftasın
da Beşiktaş ile 
karşılaşacak olan 
Bursaspor, hazır
lıklarına devam 
etti. Teknik 
Direktör Hikmet 
Karaman, futbolcu
larına bol bol kanat 
organizasyonu 
çalıştırdı.
Özlüce 
Tesisleri'nde 
gerçekleştirilen 
antrenman yak
laşık 1,5 saat 

sürdü. Isınma 
koşularıyla 
başlayan çalışma, 
topla yapılan orga
nizasyonlarla 
devam etti. Hikmet 
Karaman, oyuncu
larına kanat 
organizasyonu 
çalıştırdı.
Karaman, kafa 
şutu organizasyon
larında istemediği
ni yapamayan 
oyuncuları ise 
çalışmayı durdu
rarak sık sık

uyardı.
Yeşil - beyazlı 
ekibin antren
manında sakatlığı 
bulunan Edu 
takımdan ayrı 
çalıştı.
Bursaspor'da 8 
Nisan Pazartesi 
günü oynanacak 
olan Beşiktaş 
maçının hazırlık
larına bugün 
yapılacak antren
manla devam 
edilecek.

Bisiklet 
Federasyonu'nun 
faaliyet programın
da yer alan ve 
sezon açılışı olan 
Alanya MTB Cup 
Dağ Bisikleti Yarışı 
7 Nisan 2013'te 
Alanya Kızılalan'da 
yapılacak.
Yarışmalara Ulusal 
Kategorilerde U15 
- U17 Erkek, Genç 
Erkek, Genç 
Bayan, +30 Master 
Erkek, +40 Master 
Erkek, Yıldız 
Bayan, uluslararası 
kategorilerde (UCI) 
Elit Erkek, Elit 
Bayan kategori
lerindeki kulüp 
takımları ve ferdi 
lisanslı sporcular 
katılacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü de U17, 
Genç, Elit Erkek 
Kategorilerinde 5 
sporcu ile yarışma-

da mücadele vere
cek.
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Bisiklet 
Takımı sporcuların
dan öne çıkan isim 
olan Burak Abay, 
"Bu yarış hem 
kulübüm hem de 

benim adıma çok 
önemli. Burada 
kendimi ve rakip
lerimi tartmak çok 
önemli. Bu 
yarışta alacağım 
derece ile milli 
takıma çağrılmayı 
umuyorum." 
dedi.

EN ÖZEL ve GÜZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN...

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

KİRALIK İŞYERİ 
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 7990

SATILIK DÜKKAN
40 YILLIK TECRÜBEMİZ 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS

HAMIDIYE MAHALLESİ GAZHANE 
CADDESİNDE 38 M2 LİK ODA SAYISI 

2 OLAN DÜKKAN SATILIKTIR 
0 535 506 81 10

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 Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İstihdam paketinden 
babaya da doğum 
izni çıktı. Bakın kaç 
gün!
Kadınların istih
dama katılımını 
artırmaya yönelik 
paket kapsamında 
baba ya da anneye 
verilen süre kadar 
doğum izni verile
cek. Babanın iznine 
ilişkin 2 seçenek 
var: Babaya anne ile 
aynı anda izin kul
landırılacak veya 
annenin ardından 
babanın izni başla 
yacak.
Kadınların istih
dama katılımını 
artırmak amacıyla 
hazırlanan tedbir 
paketinden babaya 
da doğum izni çıktı. 
Başbakan 
Erdoğan’ın tali
matıyla Aile ve 
Sosyal Politikalar, 
Kalkınma, Maliye ve 
Çalışma 
Bakanlığı’nın birlik
te çalıştığı paketin 
genel çerçevesi 
şekillendi. Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma 
Şahin’in bizzat 
çalıştığı pakette bir 
dizi önlem masada. 
Paket, son hali ver
ildikten sonra 
önümüzdeki hafta 
Bakanlar Kurulu’na 
sunulacak. Pakete 
son halini Başbakan 
Erdoğan verecek. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı, Türk-lş 
ve Hak-İş başta 
olmak üzere işçi 
sendikaları ile tüm 
taraflardan görüş 
aldı, yurtdışı örnek
lerini inceledi. 
Bakanlığın son aşa

maya getirdiği çalış
manın ayrıntıları 
Vatan'da yer aldı. 
Paket kapsamında 
kadınların çocuk 
doğurduktan sonra 
da çalışma hay
atının içinde 
kalmasını sağlamak 
amacıyla doğum ve 
süt izin süreleri 
yeniden düzenleniy
or. Mevcut uygula
mada 8 hafta 
doğum öncesi, 8 
hafta doğum son
rası ücretli izin ve 
riliyor. Bu konuda 
bakanlığa sunulan 
raporlar, kadınların 
doğum öncesi 8 
hafta olan izinlerini 
tam olarak kullan
madığını, iznin bir 
kısmını doğum son
rası döneme 
eklediğini ortaya 
koydu. Bu nedenle 
de pakette doğum 
öncesi 8 hafta olan 
izin süresinin 6 haf
taya çekilmesi, 
doğum sonrası 8 
hafta olan izin 
süresinin de 4 aya 
çıkarılması plan
landı. Doğum son
rası iznin 6 ay 
olması seçeneği, 
işçi konfederasyon
ları ve Çalışma 
Bakanlığı’nın “6 
aylık süre çok uzun, 
kadın istihdamını

olumsuz etkiler’’ 
görüşü üzerine rafa 
kaldırıldı.
4 aya kadar izin 
gündemde 
TÜRKİYE’DE 
çalışan babalann 
doğum sonrasında 
3 gün ücretli izni 
var. Erkek 
memurlarda bu süre 
10 gün. İzin 
süresinin erkek işçi 
için memur 
düzeyine çekilmesi 
Öngörülüyor. Yeni 
düzenlemede kadı
na doğum sonrası 
verilen izin 
(Başbakan onay
larsa 4 aya kadar) 
babaya da izin ver
ilecek. Bu durumun, 
işveren açısından 
kadın işçi çalıştır
manın dezavantajını 
da ortadan kaldıra
cağı belirtiliyor. 
Babanın bu izni 
nasıl kullanacağına 
ilişkin iki seçenek 
tartışılıyor. Biri, 
babanın da anneyle 
aynı anda iznini kul
lanması, diğeri 
annenin izninin 
bitmesiyle babanın 
izninin başlaması. 
Kadın çalışan açı 
sından hangisi nin 
daha uygun olacağı 
değerlendirilerek, 
nihai karar verile
cek.

Mevcut işletmelerde 
çalışan yaklaşık 1 
milyon kişiye, prim 
desteği getiriliyor. 
Ekonomi yöneti
minin bir süredir 
üzerinde çalıştığı 
yeni istihdam paketi 
tamamlandı. Yasa 
tasarısı olarak hazır
lanan pakette, mev
cut işletmelerde 
çalışan yaklaşık 1 
milyon kişiye, prim 
desteği getiriliyor. 
Habere göre, paket, 
üç aşamalı prim 
desteği getiriyor. 
Buna göre, teşvik 
süresi bölgelere 
göre değişecek.

Ingenico, Ölçsan ve 
Safran Morpho işbir
liği ile geliştirilen 
parmak biyometri 
verisi kimlik doğru
lama sistemi, 
güvenli ve 
ekonomik geçiş 
sağlayacak 
Sağlık hizmetlerinde 
biyometrik kimlik 
doğrulama çalış
malarında son aşa
maya gelindi.
Sistem, 1 Eylül 2013 
tarihinden itibaren 
tüm Türkiye’de fiilen 
uygulanmaya

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİKGÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Destek tutarı da 
yine bölgenin 
gelişmişlik durumu
na göre belir
lenecek. Üçüncü 
aşamada ise 
Bakanlar Kurulu’na 

başlayacak.
Uygulama kap
samında daha önce 
belirlenen avuç içi 
damar izi tanıma

sistemine alternatif 
olarak parmak 
damar izi tanıma 
sistemi de kullanıla
cak.

yetki verilecek. 
Teşvik tutarları her 
yıl, illerin ve böl
gelerin gelişmişlik 
düzeyi baz alınarak 
yeniden belir
lenecek.

G 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 20 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. 51312 06

KAYMAKAMLIK

R 
E 
H 
B 
E 
R
I

_________ ULAŞIM_________
DENİZ UÇAĞI 513 55 13
Pegesue Akmis Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72

I Kanberoğlu-Eaadaş 514 46 45
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

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 İd. Md. 513 15 07
Tapu Slel. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Var. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
Ilça Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 844 30 60
Ysnlkapı <212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Gemlik Körfez HİISİBMÜ

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Kast 513 23 29
M er. 8 ağ. Ocağı 513 10 68
Tomokoy Tomografi S13 65 20
Konur Tip Mrk. 514 BO 88

Körfez Tekel 813 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Tekel 813 32 40
Gemlik Takal 513 23 24
Manastır Takal 517 33 04

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 90
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

OTOBÜS

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

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni 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 ■18 1O 7®

813 30 33
Tuncay Otogaz 
Bevza Petrol ■ 13 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI: 4540 
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)

üı 

ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
10:15-18:30-20:30 
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-10:15-

18:15-20:15 
ROMANTİK KOMEDİ 2 

REKARLIĞAVEDA: 
15:30:17:300-20:30 

KAHRAMAN MAYMUN: 
12:00-14:00 
ili»
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YOS nazar nünü yapılacak
Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merke 
zi'nin (ÖSYM), bu 
yıldan itibaren 
yabancı dil bilgisi 
seviyesini belirle 
meye yönelik 
yapacağı Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye 
Belirleme Sınavı 
(YDS) pazar günü 
gerçekleştirilecek. 
Ocak ayında Resmi 
Gazete'de yayım
lanan yönetmelik 
uyarınca, Kamu 
Personeli Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye 
Belirleme Sınavı 
(KPDS), Üniversitel
erarası Kurul 
Yabancı Dil Sınavı 
(ÜDS) ve içeriğinde 
yabancı dil sorusu 
veya testi bulunan 
yabancı dil seviye 
belirleme 
sınavlarını YDS adı 
altında tek bir 
sınavda toplandı. 
KPSS, TUS, DUS 
gibi sınav ve yer
leştirme işlem
leriyle ÜDS ve 
KPDS sonuçlarını 

kullanan diğer ka 
mu ve özel kurum 
ve kuruluşların sı 
nav ve yerleştirme 
işlemlerine katıla
cak adaylar, yaban 
cı dil yeterliğinin 
belirlenmesi için 
YDS'ye girecek. 
Sınava 330 bin 796 
aday başvurdu. 
YDS, 41 il merke 
ziyle Lefkoşa ve 
Bişkek'te yapılacak. 
Sınavda, adaylara 
80 soru yöneltile
cek. Saat 09.30'da 
başlayacak sınav, 
150 dakika sürecek. 
YDS ilkbahar döne
mi sınavı, Almanca, 
Arapça, Bulgarca, 
Çince, Danimarka 
ca, Ermenice, 
Farsça, Fransızca, 
Gürcüce, Hollanda 
ca, İngilizce, İspan 
yolca, İtalyanca, 
Japonca, Korece, 
Lehçe, Macarca, 
Portekizce, Rumen 
ce, Rusça, Sırpça, 
Ukraynaca ve 
Yunancadan yapıla
cak. Sonbahar

dönemi sınavı ise 
Almanca, Arapça, 
Fransızca, İngilizce 
ve Rusçadan 
yapılacak.
Adaylar aynı dö 
nemde yalnız bir 
yabancı dilden 
sınava girebilecek. 
Sınavda, Almanca, 
Arapça, Bulgarca, 
Farsça, Fransızca, 
İngilizce, İspanyol- 

, ca, İtalyanca, Rus 
ça ve Yunanca dil
lerinde çoktan seç 
meli sorulardan olu 
şan test uygulana 
cak. Diğer dillerde 
yabancı dilden 
Türkçe’ye ve Türk 
çe'den yabancı dile 
çeviri şeklinde 
adaylara açık uçlu 
soru yöneltilecek. 
Çeviri için 150-200 
sözcükten oluşan 
metinlerden yarar
lanılacak.
-Adayların sınava 
girerken yanlarında 
bulundurması 
gereken belgeler- 
Sınava girecek 
adayların, kimlik ve 

güvenlik kontrol
leriyle salona giriş 
işlemlerinin 
zamanında yapıla
bilmesi için sınava 
girecekleri binanın 
kapısında en geç 
saat 08.30'da hazır 
olmaları ve yan
larında sınav giriş 
belgesini bulundur
maları gerekiyor. 
Sınav giriş bel
gesinin ön yüzünde 
ÖSYM tarafından 
belirlenmiş bilgiler 
hariç ön ve arka 
yüzünde herhangi 
bir yazı, resim, 
işaret bulunan 
adayların sınavı 
geçersiz sayılacak. 
Adaylardan, sınava 
giriş belgesinin 
yanı sıra nüfus cüz
danı veya pasaport 
gibi tanıtıcı kimlik
leri de sorulacak. 
Nüfus cüzdanı veya 
pasaport dışında 
zorunlu askerlik 
görevini ifa eden er 
veya erbaşlarla 
askeri öğrenciler 
için askeri kimlik

belgesi (Bu özel 
durum muvazzaf 
askerler için geçerli 
değil), Türk vatan
daşlığından izin ile 
ayrılanlar ve bun
ların kanuni 
mirasçılarına ait 
pembe veya mavi 
kartlar kabul edile
cek. Bunların dışın
daki, sürücü belge
si, meslek kimlik 
kartları gibi diğer 
tüm belgeler sınava 
giriş için geçerli 
sayılmayacak. 
Nüfus cüzdanında 
soğuk damga, 
adayın güncel bir 
fotoğrafı ve TC kim
lik numarasının 
bulunması, pas
aportun süresinin 
de geçerli olması 
gerekiyor. Üzerinde 
soğuk damga, gün
cel bir fotoğraf 
veya TC kimlik 
numarası bulun

mayan nüfus cüz
danları ile geçerlilik 
süresi bitmiş pas
aportlar kabul 
edilmeyecek. Bu 
belgeleri eksiksiz 
yanında bulundur
mayan bir aday, 
mazereti ne olursa 
olsun, 2013-YGS'ye 
alınmayacak. 
Hiçbir eşya 
emanete alınmaya
cağından adayların 
sınav binalarına bu 
belgeler dışında 
herhangi bir eşya, 
araç-gereç 
getirmemeleri 
gerekiyor. Sınavın 
yapıldığı her bir 
salona en az bir 
duvar saati, aday
ların sınavda kul
lanacakları gereçler 
(kalem, silgi, 
kalemtıraş ile şeker 
ve peçete) ÖSYM 
tarafından 
sağlanacak.
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Bursa'üa kan 
donduran vahsel
Bursa'da tartıştığı 60 yaşındaki 
eşi Habibe Çimen Hüseyinov'u 
evde başına çekiçle vurarak 
öldüren 63 yaşındaki Hüseyin 
Ismailov Hüseyinov, daha son 
ra otomobille ormanlık alana 
giderek kendini astı. Sayfa 3’de

Mı ftı İMm
2012-2013 kampanyasında ortakların
dan 44 bin 500 ton ve 137 milyon Hra 
değe rinde rekor bir alım yapan 
Marmarabirlik, yılın ilk üç ayındaki 
satışları iyi olunca, son dilim 25 milyon 
liralık ürün bedeli öde meşini bir kuruş 
dahi kredi kullanmadan 19 Nisan'da 
yapma kararı aldı. Marmarabirlik Başka 
nı Hidamet Asa, kampanya sonunda 
gübre ve zirai ilaç olarak dağıtılan ayni 
kredi alt limitini 600 lira olarak 
belirlediklerini hatırlattı. Haberi 2’de

Esnaf Oılası'nın eğitim 
toplantıları sona erdi

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafın 
dan BEBKA ile birlikte yapılan proje ile 
başlatılan eğitim semineri sona erdi. 4’de

Törenleri severiz...
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik 

İstanbul arasında başlattığı deniz uçağı 
şerefleri için bugün yeni bir tören düzen
lenecekmiş.

Kentin ana yollarına asılan bez afişler
den öğendim durumu.

Daha sora Büyükşehir Belediyesi’nin 
daveti ulaştı elektronik postama..

Deniz uçağı seferleri 1 Nisan 2013 
Pazartesi günü başladı.

O gün basının ve vatandaşların katılımı 
İle tören düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, burada yaptığı konuşmada, 
seferlerin Gemlik ve BursalIlara hayırlı 
olmasını diledi.

Bugün yapılacak olan tören nedir?

ı V ı ı ıı ı ı .11 i

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan özel bir firma 
ile anlaşarak, Gem 
lik İstanbul arasın
da seferleri başla 
yan deniz uçağı 
için ikinci tören 
bugün yapılacak. 
1 Nisan 2013 
Pazartesi günü 
Gemlik İstanbul 
arasında yolcu 
taşımaya başlayan 
Seabird firmasına 
ait deniz uçağı için 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
uçakların sefere

başlaması 
nedeniyle tören 
düzenlemişti. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
yapılan açıklama
da, bugün saat 

11.30’da Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın katılımıyla 
deniz uçağı sefer
lerinin başlangıç/ 
için tören yapıla
cağı açıklandı.

11 II 

rtlm 
emeğine

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukla 
rı Koruma Derne 
ği’ne Bursah bir 
aile evinin tüm 
eşyalarını 
bağışladı.
Haberi syf 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GürhanÇETİNKAYA 
Kır çiçekleri...

İlkbahar yeli ılgıt ılgıt esiyor.
Tohumlar çiçeğe döndü. Dağ kır bayır 

papatyalarla sarı beyaza büründü...
Her şey doğal...
Doğa nimetlerini esirgemeden sunu 

yor...
Ya insan...
Doğayı kirletiyor...
Kaynakları yok ediyor...
Yetmiyor birbirini yiyor...
Doymuyor saldırıyor...
Zor günlerden geçiyoruz zor...
Barış güneşin ardında bir görünüyor 

bir yok oluyor.
Tehdit, şantaj havada uçuşuyor.
Bir yanda...
Başkanlık uğruna toprak bütünlüğünü 

bozmaya yönelik istekler ve girişimler...
Diğer yan da...
Öne sürülen koşullar...
Koşullu barış...
Nereden nereye geldik.
30 yılı aşkın süre...
Güneydoğuda sönmeyen ateş...
Dinmeyen öfke...
Gâvuru işbirlikçisi hep yangına körükle 

gitti...
Barış sonuna dek evet...
Ama...
Ayrışmadan...
Bölüşmeden...
Dayatmadan... 
inatlaşmadan...
Akılla...
Sağ duyuyla...
Akılcı adımlarla...
Akilli insanlarla... 
Du bakali ne olacak? 
Yedi bölgeden yedi akilli insan... 
Umutlar onlara bağlandı... 
Kimdir onlar...
Basın yayın organlarında okuduk

larımız gördüklerimizse eğer...
Barış yine kalır sonbahara...
Umut fakirin ekmeği...
Ye babam ye...
Olsun...
Barış gelecekse eğer, 
Sabretmeye değer...

2012-2013 kampanyasında ortaklarından 44 bin 500 ton ve 
137 milyon lira değerinde rekor bir alım yapan Marmara bir
lik, yılın ilk üç ayındaki satışları iyi olunca, son dilim 25 
milyon liralık ürün bedeli ödemesini bir kuruş dahi kredi 
kullanmadan 19 Nisan'da yapma kararı aldı.
Marmarabirlik, 
2012-13 kampanya 
döneminde aldığı 
44 bin 550 ton 
ürünün son dilim 
ödemesi olan 25 
milyon lirayı 19 
Nisan'da ödeme 
kararı aldı. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, yılın ilk üç 
ayında artan 
satışların birlik 
imkanlarını 
iyileştirerek, 25 
milyon liralık öde
meyi erkene çekme 
olanağı yarattığını 
söyledi.
Asa, yönetim kuru
lu olarak yaptıkları 
değerlendirme 
sonunda, daha 
önce 17 Mayıs 
olarak açıkladıkları 
son dilim ödemeyi, 
bir kuruş dahi kredi

ft
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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

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği’ne 
BursalI bir aile 
evinin tüm 
eşyalarını 
bağışladı. 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, hayır

kullanmaksızın 19 
Nisan'da yapma 
kararı aldıklarını 
belirtti.
2012-13 kampanya 
döneminde 
Marmarabirlik üreti
ci ortaklarından 
137 milyon lira 
değerinde 44 bin 
500 ton ürün 
almıştı.

sever vatandaşların 
derneklerine olan 
güveni nedeniyle 
yeni aldıkları 
evlerine yeni eşya 
larla girmek iste
diklerini belirterek, 
kullandıkları temiz 
eşyalarının tümünü 
Derneklerine 
bağışladıklarını

AYNİ KREDİYE EK 
LİMİT
Başkan Hidamet 
Asa, kampanya 
sonunda gübre ve 
zirai ilaç olarak 
dağıtılan ayni kredi 
alt limitini 600 lira 
olarak belirledik
lerini hatırlatarak, 
birliğin imkan- 

söyledi.
Derneğe ait Çifİlkte 
bulundurdukları 
eşyaları ihtiyacı 
olan özürlü ailele 
rine veya vatan
daşlara dağıtacak
larını söyleyen 
Sivri, bu tür eşya 
desteğini kabul 
ettiklerini, evlerini 

larının iyi olması 
nedeniyle geçen 
yılki kredi borçları 
ertelenen üreticiler 
de dahil olmak 
üzere 500 liralık ek 
kredi limiti belir
lendiğini açıkladı. 
Hidamet Asa, 
"Bu durum gös
teriyor ki 
Marmarabirlik, 
olanakları doğrul
tusunda gerek
tiğinde ödeme tari
hini geriye çeke
biliyor, kredi mik
tarlarını artırabil! 
yor, borçları 
erteleyebiliyor. Bu 
vesileyle gerek
tiğinde ortak
larımızın da koop
eratiflerine ve bir
liğe karşı anlayışlı 
olmalarını ve 
sahip çıkmalarını 
bekliyoruz" dedi 

de temiz ve kul
lanılmayan eşyaları 
olanların dernekle 
rine bu eşyaları 
verebileceklerini 
söyledi.
Tamer Sivri, "Bu 
tür eşyaları İhtiyaç 
sahiplerine 
ulaştıracağız "dedi.
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Bırsıla lan dmlıraı misti
Bursa'da tartıştığı 
60 yaşındaki eşi 
Habibe Çimen 
Hüseyinov'u evde 
başına çekiçle 
vurarak öldüren 63 
yaşındaki Hüseyin 
Ismailov Hüseyi 
nov, daha sonra 
otomobille orman
lık alana giderek 
kendini astı.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Hamitler 
Mahallesi Esra 
Sokak'ta iki katlı 
evin üst katında 
oturan 2 kız çocuk
ları bulunan ve 
Türkiye ve Bulga 
ristan vatandaşı 
olan Hüseyinov 
çifti, 32 yıl önce 
evlendi.
Aralarındaki anlaş
mazlık yüzünden 
uzun yıllar ayrı 
yaşayan çift, geçen 
yıl tekrar bir araya 
geldi.

Sürekli tartışan çift 
saat 07.00'te belir
lenemeyen bir 
nedenle kavga etti. 
Hüseyin Ismailov 
Hüseyinov, eline 
geçirdiği çekiçle 
eşi Habibe Çimen 
Hüseyinov'un başı
na vurarak öldürdü. 
Daha sonra mutfak
taki bıçak ile göğüs 
ve karnından 5 
yerinden bıçakladı. 
Cesedi evde 
bırakan Hüseyihov, 
T 0092MT Bulgaris

Barsa'da aınklı ılehsetl iilii.1 »aralı

tan plakalı otomo
bil ile Hamitler 
Mevkii'ndeki 
ormanlık alana 
gitti. Aracını park 
edip evinin 
anahtarını silecek
lere asan 
Hüseyinov kendini 
iple ağaca astı. 
Olay, dün sabah 
Hüseyinov'un can
sız bedenini gören 
vatandaşların poli 
se haber vermesi 
sonucu ortaya 
çıktı. Belirtilen 

adrese gelen polis 
ekipleri 
Hüseyinov'un elin
deki ve elbiselerde
ki kan izlerini 
görünce evine gitti. 
Polis ekipleri evde 
Habibe Çimen 
Hüseyinov'un kan
lar içersinde otur
ma odasında yatan 
cesedi ile 
karşılaştılar. Çiftin 
bir alt katında otu
ran kiracıları 
Meryem Kara, 
"Sürekli tartışıyor
lardı. Polisler 
devamlı evlerine 
gelip onları uyarı 
yorlardı. Sabah 
saatlerinde kavga 
ettiler. Onlara 
alıştığımız için 
bağrışmalarını 
dikkate almadık. 
Sonra gerçeği 
öğrendik" dedi. 
Soruşturmaya baş
landı.

Sahte Emniyei 
Miiılürii Vatandaşı 

Dolandırdı
Bursa'da kendileri
ni sahte emniyet 
müdürü olarak 
tanıtan 
dolandırıcılar cep 
telefonuyla aradık
ları vatandaşın 28 
bin TL'sini çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yıldırım 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, O.H. 
isimli bir kişi 
kendisini arayan 
dolandırıcılar 
tarafından şahsî 
bilgilerinin ve cep 
telefonu hattının 
terör örgütü 
tarafından kul
lanıldığını ve bu 
işlemi yalnızca 
kendilerinin temi
zleyebileceği, 
bunun içinde vere

cekleri hesap 
numarasına bir 
miktar para yatır
maları gerektiğini 
söylediler. Gelen 
telefon üzerine 
bankaya giden 
O.H. hesabında 
bulunan 28 bin 
TL'yi 
dolandırıcıların 
verdiği hesaba 
yatırdı. Daha 
sonra 
dolandırıcıların 
telefonuna ulaşa
mayınca 
dolandırıldığını 
anlayan O.H. 
durumu polise 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
O.H.'nin 
sorgusunu aldık
tan sonra olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Bursa'da, madde 
bağımlısı üç kişi
den birinin, sokak
ta durdurup sigara 
ve para istedikleri 
minibüs sürücüsü 
tarafından bıçakla 
öldürüldüğü iddia 
edildi. Olay sırasın
da sürücü de kolu 
ve sırtından yara
landı. İddiaya göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Elmasbah 
çeler Mahallesi 
Atan Sokağı'nda 
tiner koklayan 
Ozan Pehlivan (21), 
İsmail Ç. (22) ve 
Furkan I. (19), Eralp 
D. (26) idaresindeki 
bir şirkete ait

lanflarma aracı köprü aen uçtu
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde, jandarma 
aracı köprüden 
uçarken, bir uzman 
çavuş yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
saat 05.00’te

servis minibüsünü 
durdurdu.
Sürücü ile ken
disinden sigara ve 
para isteyen grup 
arasında tartışma 

devriyeden dönen 
ve içinde bir 
uzman jandarma 
çavuş ile 2 askerin 
bulunduğu 
Karcabey 
Jandarma 
Komutanlığına ait 

çıktı.Tartışmanın 
kavgaya dönüşme
si üzerine Eralp D, 
Pehlivan') bıçakla 
yaraladı. Daha 
sonra, Eralp D. de 

araç, Canbalı 
köprüsü girişinde 
yoldan çıkarak 
uçtu. Köprü altın
daki kayaların 
üstüne düşen araç
ta bulunan Uzman 
Çavuş Süleyman 

kolu ve sırtına 
bıçak darbeleri aldı. 
Olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis ekipleri, 
Pehlivan'ın 
öldüğünü belirledi. 
Ceset, otopsi yapıl
ması amacıyla 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
gönderildi.
Eralp D. ise Bursa 
Devlet
Hasta nesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Polis ekipleri, olay 
yerinden kaçmaya 
çalışan İsmail Ç. ve 
Furkan l'yı gözaltı
na aldı

Kurt vücudunun 
çeşitli yerlerinden 
yaralanırken, diğer 
iki asker kazayı 
sıyrıklarla atlattı. 
Kurt hastaneye 
kaldırılıp tedavi 
altına alındı

Çaldıkları Cins 
Köpeği İnternette
Satmaya Çalıştılar
Balıkesir'in 
Bandırma 
ilçesinde, bir iş 
yerine ait depoda 
bulunan cins 
köpeği çalarak 
internet üzerinden 
satmaya çalışan 
iki kişi yakalandı. 
Ordu Caddesi 
üzerinde bir depo
da bulunan M.T.'ye 
ait kanarya cinsi 
köpeği çalarak 
internet ortamında 
2 bin TL'ye sat

fflMS ABONE OLDUNUZ MU?
■ıım»ııııınıif ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

maya çalışan iki 
kişi, Bandırma ilçe 
Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler tarafından 
yakalandı. Çaldık
ları köpeği internet 
üzerinden haber
leşip Bursa'dan 
gelen bir alıcıya 
satmaya çalışan 
U.S. (20) ve S.A 
(19) suçüstü yaka
landı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Törenleri severiz...
Bugün Başbakan Yardımcısı Bülent Annç 

ilçemize gelerek, saat 11.30 da Deniz 
Uçağı’nın seferlerinin başlaması nedeniyle 
yapılacak törene katılacak.

Bildim bileli törenleri seven bir toplu 
muz.

Ama, törenleri daha çok siyasiler sevi 
yortar.

Bir okul açılır, aradan aylar geçer, ilçeye 
gelen bir siyasi okulun açılışı yapar..

Bunun gibi yüzlerce ömek vardır.
Deniz Uçağı için yapılan tören de bunun 

gibi olacak.
Uçak seferleri başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı tören dü 

zenledi.
Şimdi ikinci törene ne gerek var deme 

yin, gerek var...
Bakan Annç’ın Gemlik’teki törene katıl

ması nedeniyle, bir yandan yüzlerce siyasi, 
öte yandan birçok bürokrat, Bakanın peşine 
takılacak.

Sizin anlayacağınız tören, siyasi şov ola
cak.

Yerel seçim malzemesi olarak kullanıla
cak olan bu törene, kaç Gemlik’li katılacak 
bugün birlikte göreceğiz.

ESNAF ODASI EĞİTİM SEMİNERLERİ

Gemlik Esnaf Odası geçtiğimiz günlerde 
BEBKA Projesiyle esnaf ve sanatkarlann 
işlerini geliştirmeleri için kuruluşundan beri 
ilk kez bir eğitim çakmasına imza attı.

Tekeci sermaye karşısında giderek yok 
olan küçük işletmelerin ayakta durabilme 
lerinin zorlandığı bir dönemde, satış ve 
pazarlama tekniklerini öğrenen esnaf ve 
sanatkann işlerini büyütebilmeleri için 
uzman eğitmenlerden eğitim almalan sağ
landı.

Bunun için Oda’nın Lokalinde düzenle
nen çalışmalar başlatıldı.

3 bin kişinin üzerinde üyesi olan Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin her 
birine cep telefonları ile mesajlar çekildi.

Bebka projesi hakkında bilgiler verildi.
Bir profesör, bir de öğretim görevlisi 

akdemisyenlerin verdiği çalışmalara çok az 
katılım oldu.

Dün, son toplantıda 10 kişiyi geçmeyen 
bir topluluk vardı.

Bence bu küçük esnaf ve sanatkann ken 
di meselesine sahip çıkmamasını, büyüyen 
ekonomilerde, büyük balığın küçük balığı 
yuttuğu gibi, giderek küçük esnaf ve sanat 
karın da yok olacağını gösteriyor.

Direnmeyen, mücadele etmeyen, kendini 
yenilemeyen esnaf ve sanatkar topluluğu 
sonunda yok olur.

Bu sistemi en basit kuralıdır.
Bugün ilçemize yeni bir büyük mağaza 

açılıyor.
Bu mağazanın açılması onlarca küçük 

işletmenin kapanması demektir.
Siz hala kendinizi yenilememeye devam 

edin.

MMlIMug
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
tarafından BEBKA 
ile birlikte yapılan 
proje ile başlatılan 
eğitim semineri 
sona erdi.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Lokali’nde 
dün düzenlenen son 
toplantıya, Yön 
Eylem Bilgi 
Sistemleri Eğitim 
Sorumlusu Prof.
Seda Özmutlu ve 
Kemal Atan 
katıldılar.
Satış ve Pazarlama 
Tekniklerinin ele 
alındığı eğitim semi
nerlerinde Esnaf ve 
Sanatkarların 
işlerinde başarılı 
olabilmeleri, müşteri 
ilişkileri, ürün tespi
ti, pazarlama tek 
nikleri, pazar reka
beti, müşteri profili 
gibi değişik konular 
katılımcılara konuş
macılar tarafından 
aktarıldı.
Bu arada dün 
yapılan toplantıya, 3 
bin üyesi bulunan 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
üyelerinin ilgisizliği 
dikkat çekti.
Toplantıya katılanlar, 
ürün pazarlama 
konusunda yaparak 
yaşayarak deneysel

Bursa’da bu nün traliğe diklıat
Bursa’da 6 Nisan 
Cumartesi günü 
yapılacak Osman 
gazi'yi Anma ve 
Bursa'nın Fethi'nin 
687'nci yıl dönümü 
kutlama etkinlik- 
lerisebebiyle bazı 
yollar trafiğe kap
atılacak.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden yapılan 
açıklamada, 
"Atatürk Anıtı 
önünde saat 
09.30'da yapılacak 
olan çelenk sunma 
töreni esnasında, 
Atatürk Caddesine 
bağlantı yollar, 
Pınarbaşı Fetih 
Kapısı önünde 
saat: 10.00'da 
başlayacak olan 
törenler esnasında,

satış tekniklerini 
toplantıda eğitim 
sorumlusu Kemal 
Atan’ın yaptığı 
tekniklerle uygu
ladılar.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
BEBKA ‘dan yarar
lanılarak yaptıkları

Tophane Devlet 
Hastanesi önün
den, Pınarbaşı 
Tophane - Temiz 
Caddesi - Çakırha 
mam Kavşağı - 
Cemalnadir 
Caddesi (Zafer 
plaza Lambalar) 
istikametleri, 
Tophane Şehitlik 
önünde saat: 
11.00'de başlaya
cak olan törenler 
esnasında, Topha 
ne Devlet Hastane 
si önünden Topha 
ne - Temiz Caddesi- 
Çakır hamam 
Kavşağı ile Cemal 
Nadir Cadde sin
den Tophane istika 
metleri trafiğe kap
atılacak” denildi. 
Açıklamada, saat 

eğitim toplantılarının 
konularının çok 
güzel olmasına rağ
men, katılımın 
düşük olmasının 
kendilerini 
üzdüğünü belirterek, 
"Buna rağmen 
eğitim toplan
tılarımıza katılan 
esnaf ve sanatkar

16.00'da Saltanat 
Kapı önünden 
başlayacak etkinlik, 
yürüyüş ve gösteri 
için, Devlet 
Hastanesi önünden 
- Temiz Caddesi - 
Çakırhamam 
Kavşağı - Cemal 
nadir Caddesine 
(Zaferplaza Lamba 
lara), Atatürk 
Caddesi'ne bağlantı 
yollar - Setbaşı 
istikameti - Hanlar 
bölgesi - İnönü 
Caddesi İniş - 
Dörtyol Kavşağı - 
Altıparmak çıkış ve 
iniş -Fomaradan 
Cemalnadir 
Caddesi (Zafer 
plaza Lambalara) 
çıkış istikametleri 
Fomara Meydanı ile 

larımız için çok 
yararlı olduğunu 
sanıyorum.
Bu tip toplantılar 
esnaf ve sanatkann 
işini gelmiştirmesi 
açısından büyük 
faydalan olacağını 
umuyorum" dedi.

bağlantı yol güzer
gahlar törenler 
süresince 1 saat 
yaya ve araç 
trafiğine kapatıla
caktır” ifadelerine 
yer verildi.
ALTERNATİF 
GÜZERGAHLAR 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, sürücü 
lere şu uyarılarda 
bulundu: "Batı 
tarafından merkez 
istikametine 

'geçmek isteyen 
vatandaşlarımız 
Zübeydehanım 
Doğumevi Kavşağı 
- Oulu Caddesi - 
İzmir yolu - Genços 
man Kavşağı - 
Ankara Yolu- Gök 
dere istikametlerini 
kullanabilecek
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Anadolu İmam Halin lisesi minikleriyarısu
POP MÜZİK KONSERİ

Uludağ Üniversitesi ile Asım 
Kocabıyık Vakfı’nın ortaklaşa düzen
lediği Üçüncü Kültürel Etkinliği 
geçtiğimiz çarşamba gecesi Asım 
Kocabıyık yerleşkesindeki Asım 
Kocabıyık Kültür Merkezinde gerçek
leştirildi.

Borusan Holding kuruluşu olan 
Borçelik A.Ş.'nin personelinden 
oluşan pop müziği korosu davetli ve 
öğrencilere neşeli dakikalar yaşattı. 
Konsere Kaymakam Cahit Işık, 
Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz, 
Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit Parlak, Belediye Meclis 
Üyesi Aslan Özaydın, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği 
Başkanı Saadettin Çiçek, Yerleşke 
Yurtlar Müdürü Sayın S .Zeki Mazlum, 
Uludağ Üniversitesi ve Asım Kocabı 
yık Yüksek Okul öğretim Görevlileri 
ile Öğrenciler katıldı. Bateride Sinan 
Bozkurt,Tumbada Mustafa Alp, 
Basgitarda Hakan Usta, Gitarda Kadir 
Öztürk, Oğuz Cesur, Klavyede 
Polatünlüçiçek'ten oluşan orkestranın 
solistleri Çisil Güler ve Bilgen Balcı 
profesyonel sanatçıları aratmayacak 
şekilde başarılıydılar.

Konser başlamadan önce kısa bir 
konuşma yapan yüksek okul müdürü 
Prof. Dr. Ilhan Turgut gençlerimizi bil
gili yetiştirdiğimiz gibi kültürel 
gelişmelerini ve ruhsal durumlarını 
motive edebilmek için müzikal konser
lere ağırlık veriyoruz dedi. 
Katılımcılara teşekkür ettiler.

Konser Bilgen Balcı'nın "Bende 
Özledim" şarkısı ile başladı. Hakan 
Usta " Hani Benim Olacaktın","Anma 
Arkadaş", Çisil Güler "İstanbul'da 
Sonbahar","Sevda Çiçeği","Böyle 
Ayrılık Olmaz","Ya Sonra","Ben 
Böyleyim","Seninle Bir Dakika", 
"Değermi Hiç", "Dert Bende","Ne 
Yapardım", Bilgen Balcı "Yanhz","Dert 
Olur", "Sigara","Yoruldum", "Erkekler 
Ağlamaz”, "Sevişmeden Uyumaya 
lım"," Değişmesin Ellerimiz", "Kalen 
der Meşrep", "Yıldızların Altında" adlı 
şarkıları söylediler. Oğuz Cesur" Yaz 
Dostum" şarkısını seslendirdi.
Her iki solistde her şarkıda birbirler

ine eşlik ettiler.
Bir tek ses oldular.
Kutlarım.
Gemlik'in Türk Sanat Müziği, Türk 

Halk Müziği Korolarına Pop Müziği 
Korosuda katıldı.

I Borusan Pop Müziği Korosunun açık 
hava konserlerine büyük halk kesi
minin ilgi duyacağını ümit ediyorum.

Pop Müziği Korosu mezuniyet tören
leri onuruna açık havada, Gemlik 
Belediyesinin halk yararına 
düzenleyeceği yaz konserlerinde, 
Gemlik'in Kurtuluşu anısına sahne 
almalarıyla üstün başarılarını 
sergilemelerini, kendilerini topluma 
tanıtmalarını sağlık verir, başarılarının 
devamını dilerim.

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
nin Beşinci Sınıf 
öğrencileri Bilgi 
Yarışmasında ter 
döktü.
Heyecanlı ve çek* 
işmeli geçen yarış
mada; 5/A Şubesini; 
Zeynep Büşra 
ÇINAR, Sude KARA 
KAŞ, Orhan BİLDİŞ, 
Zeynep KONAK 
5/B ŞUBESİNİ; 
Ali Eren AYDIN, 
özge KAYA, Aslı 
KAYA, Uğurkan 
İNAN 5/C ŞUBESİNİ; 
Ahmet Talha MEMİŞ, 
Ecenur ACAR, 
Ayşegül Yaren MUT 
LU, İsmail Buğra 
KURT 5/D ŞUBESİ 
Nl; Enes Kaan 
GÖZÜELA, Burak 
YAVUZATA, Senanur 
ŞEREFHAN, Rumey 
sa NEBİLE 
5/E Furkan ÖZDE 
MİR, Yusuf Mert 
ATEŞ, Seda ŞEKER, 
Abdulkadir KARTAL 
5/F ŞUBESİNİ, 
Ayşe Çisem ERDEM, 
Yasin ÖZ, Ömer 
Faruk ÖNER, Feyza 
ONŞEKİZ 5/G ŞUBE 
SİNİ; Rüveyda Nur 
YÜCEL, Hayrunnis 
KARSLI, Elif Nur 
KAYA ;Merve YIL
MAZ 5/H ŞUBESİNİ, 
Fatma Betül CAN, 
Rümeysa GEMİCİ, 
Selahattin KARACA, 
Selim MANGIRCI, 
adlı öğrenciler 
sınıflarını başarı ile 
temsil ettiler.

Aykentliler birbirleriyle yarışıyor
özel Aykent İlköğre
tim Okulu 3-A ve 3-B 
şubeleri öğrencileri 
bu kez becerilerini 
İngilizce bilgi yarış
masında gösterdiler. 
Kıyasıya mücadele 
eden öğrenciler, 
hem eğlendiler, hem 
de sene boyunca 
öğrendikleri tüm 
İngilizce bilgilerini 
pekiştirmiş oldular. 
Yarışmayı 
düzenleyen İngilizce 
öğretmeni Gizem 
Tümer, öğrencilerin 
bu tarz yarışmalarla 
İngilizce dersini 
daha çok sevdikleri
ni, hem de daha 
fazla motive olduk

Soruların hazırlan
masında, yarışmanın 
sunumunda, beşinci 
sınıflara derse giren 
bütün öğretmenler 
görev aldı. Uyum ve 
birliktelik başarı 
olarak meyvesini 
verdi. Yarışmada 
toplam 15 soru 
soruldu. Uzun süre 
eşitlik bozulmadı. 6. 
sorudan sonra eşit
lik bozulmaya başla 
dı. On beş sorunun 
sonunda 5/A 
sınıfının üçüncülüğü 
kesinleşti. 5/C sınıfı 
ile 5/ H sınıfının 
eşitliği bozulmadı. 
Yedek soruların 
ilkinde de eşitlik 
devam etti. İkinci 
yedek soruya 5/C 
sınıfı doğru cevap 
vererek yarışmanın

larını belirtti. 
İngilizce yarış
malarının sene 
boyunca devam 
edeceğini belirten

Gizem, Tümer, yarış
maya katılım 
gösteren öğren
cilere katılım serti
fikalarını dağıttı ve

İngilizce bilgi yarış
ması galibi 3-B 
şubesi öğrencilerine 
"JENGA Boom" 
hediye etti.

Birincisi olurken , 
5/H Sınıf İkinci, 5/A 
sınıfı Üçüncü oldu. 
Yarışmada öğret
menlerin, yarışma 
cıların, izleyici öğren 
çilerin heyecanları, 
mutlulukları gözlerin 
den okunuyordu. 
Dereceye giren sınıf 
ve öğrenciler; 
plaket, kupa ve 

madalyalarını Okul 
Müdürü Mehmet 
TÜRKMEN, Müdür 
Yardımcısı Sergül 
TEMİR, Matematik 
Öğretmeni Filiz 
ERDOĞAN'ın elin
den aldılar. Yarışma 
ya katılan bütün 
öğrencilere çeşitli 
hediyeler ve katılım 
belgesi verildi.
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Dlii ItıMınıi» Türtes'e neılit SPliter Balılmazan'ıııla
Gemlik Ülkü 
Ocakları yer yıl 
olduğu gibi bu 4 
Nisanda da 
Başbuğ Alparslan 
Türkeş adına 
Gemlik Merkez 
Solak subaşı cami
inde mevlit okuttu. 
Mevlit e MHP 
Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin özcanbaz, 
Eski MHP Gemlik 
İlçe Başkanı ve 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet 
Kayaoğlu, MHP'li 
Meclis Üyeleri, 
Bağımsız Meclis 
Üyesi Fevzi 
Ayyıldız, MHP ve 
Ocak Yöneticile 
rinin yanında çok

sayıda vatandaş 
katıldı.
1500 pide ve şe 
kerin dağıtıldığı 
mevlitin çıkışında 
açıklama yapan 
Gemlik Ülkü Ocak 
lan Başkanı 
Mehmet Emin 
özcanbaz, 
"Merhum Başbu 

ğumuz Alparslan 
Türkeş'i mevlit ile 
anmayı Allah 
b izlere yine 
nasip etti. Başta 
ocaktaki gençler 
olmak üzere 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum" 
dedi.

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
özmen ve yönetim 
kurulu üyelerinin bu 
sefer ki istikametleri 
özmen, “Milletimiz 
Saadet Partisinin 
iktidarında Refahyol 
iktidarında gördüğü 
hizmetlerden daha 
fazlasını alacak” 
dedi. Kahvede bulu
nanların sorularını 
cevaplayan özmen, 
bunlardan sizin 
içinizden çıkmadı 
mı? sorusuna şarap 
da üzümden yapılır 
üzüm suyuda, nasıl 
ki ikiside üzümden 
diye haram olanla 
aynı kefede olama 
yacaksa tabirimi 
maruz görün 
Avrupa Birlikçi, faiz

ci, Amerikancı ve 
IMF politikalarını 
uygulayan partiler 
le de Saadet Partisi 
bir tutulamaz dedi. 
Saadet Partisi fikir
lerini 3 temel üze 
rine inşa eder diyen 
özmen; 1-önce 
Ahlak ve Maneviyet, 
2-Ağır Sanayi ve

Yüksek teknoloji 
hamlesi, 3-Faizsiz 
Ekonomik Düzen 
olarak açıklayan 
özmen, “Bizi biz 
yapan kişiler değil 
bu fikirlerdir diyerek 
bu ilkeleri terkeden- 
ler olsa olsa Milli 
Görüşten geçinenler 
olabilir” dedi.

Gemlik Ülkü 
Ocakları tarafından 
Merhum Başbuğ 
Alparslan Türkeş'i 
anma etkinlikleri 
kapsamında düzen
lenen 2. Alparslan 
Türkeş Halı Saha 
Turnuvasının finali 
yapıldı.
Finalde Gemlik 
Hukuk Fakültesi 
öğrencilerinden 
oluşan takım, 
Gemlik Meslek 
Yüksek Okulu 
öğrencileri ile karşı

karşıya geldi.
6-5 Hukuk Takımının 
üstünlüğü ile nokta
lanan final sonrâsı 
MHP İlçe Yöneticiler 
ve Ocak Yöneticileri 
tarafından dereceye 
girenlere kupa ve 
madalyaları 
dağıtıldı.
Final Maçı sonrasın
da Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
özcanbaz, "Merhum 
Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş

Gençlere ayrı 
önem verirdi. 
Geleceğimiz olan 
Gençleri spora 
teşvik etmek de 
bizim Başbuğumuz 
dan aldığımız 
mirastan ötürü 
görevimizdir" 
dedi.
Turnuva sonrası 
sıralama 1. Gemlik 
Hukuk Takımı, 2. 
Gemlik MYO Takımı, 
3. Orta öğretim 
Takımı şeklinde 
oluştu.

KAYIP Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Denizbank 
öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

DENİZ AKIN

TYZBfll A "SUYUNU BOŞA
■ HARCAMA”

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

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL = 0532661 79 90

SATILIK DÜKKAN
HAMİDİYE MAHALLESİ GAZHANE 

CADDESİNDE 38 M2 LİK ODA SAYISI 
2 OLAN DÜKKAN SATILIKTIR 

0 535 506 81 10

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Tel Afi fi fi
İstiklal Caddesi Bora Sokak I |j| il m MQ Oh
Stüdyo Prestij yanı GENLİK ¥ ¥
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laralMsajısiiiM
Merkez Bankası 
tarafından 
bankalara duyuru
lan karşılıksız çek 
sayısı 2013 yılı Mart 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 8.3 artışla 64 
bin 490 adede yük
seldi.
Birikimli karşılıksız 
çek sayısı ise geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 14.7 
oranında artarak 
228 bin 517 adede 
ulaştı. Mart ayında 
haftalık ortalama 
karşılıksız çek 
sayısı yüzde 8.3 
artışla 16 bin 122 
oldu.
ANKA'nın Merkez 
Bankası ve 
Bankalararası Takas 
Odalan Merkezi 
(BTOM) verilerinden 
yaptığı belirlemeye 
göre karşılıksız çek 
sayısı Mart ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
8.3 artışla 59 bin 
543 adetten 64 bin 
490 adede yükseldi. 
Bankalarca Merkez 
Bankası'na yapılan 
bildirimlere göre 
haftalık ortalama 
karşılıksız çek 
sayısı 16 bin 122 
adede yükseldi. 
Geçen yıl Mart ayın
da haftalık ortalama 
çek sayısı 14 bin 
886 düzeyinde 
bulunuyordu.

KARŞILIKSIZ 
KALDIKTAN 
SONRA ÖDENEN 
ÇEK 
SAYISI DA ARTTI 
Merkez Bankası'na

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

yapılan bildirimlere 
göre duyurusu 
yapılan, karşılıksız 
kaldıktan sonra 
ödenen çek sayısı 
Mart ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 22.8 artışla 
37 bin 835 adede 
yükseldi. Karşılıksız 
kaldıktan sonra 
ödenen birikimli çek 
sayısı ise yüzde 
10.3 artışla 111 bin 
680'e çıktı.

-YASAKLAMA 
KARARLARI-
Mart ayında 
mahkemeler tarafın
dan Merkez 
Bankası'na yapılan 
bildirimlere göre 
duyurulan yasakla
ma kararı sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
28.5 azalışla 12 bin 
311 düzeyinde 
gerçekleşti. Haftalık 
ortalama yasaklama 
kararı ise 3 bin 78 
düzeyinde belirlen
di. 3 aylık dönemde 
ise yasaklama 
kararı sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 77.3 
oranında artışla 41 

bin 498'e ulaştı. 
Hatırlanacağı üzere 
3 Şubat 2012 tari
hinde yürürlüğe 
giren 6273 sayılı 
Kanun, karşılıksız 
çek keşidecilerine 
verilen yasaklama 
kararına ilişkin 
süreci hızlandırmış, 
buna bağlı olarak 
yasaklama karar 
sayısı Mart 2012 
itibarıyla önemli 
ölçüde artmıştı.

-KARŞILIKSIZ 
ÇEK TUTARININ 
İBRAZ EDİLEN 
ÇEK TUTARI 
İÇİNDEKİ PAYI 
YÜZDE 4-
2012 yılı Mart ayın
da karşılıksız çıkan 
çek sayısının ibraz 
edilen çek sayısına 
oranı yüzde 3.68 
düzeyindeyken, 
2013 yılının aynı 
ayında yüzde 3.50 
olarak belirlendi. 
Geçen yıl Mart'ta 
yüzde 3.99 
düzeyinde olan 
karşılıksız çıkan çek 
tutarının toplam 
ibraz edilen çek 
tutarına oranı ise 
yüzde 4 oldu.

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nın tarım
sal amaçlı koopera 
tifler aracılığıyla 
çiftçilere kul
landırdığı krediler 
yeniden yapı
landırılıyor.
Yeniden yapılandır
mada ilk taksit tutarı 
2015 yılının ekim 
ayında başlayacak 
ve 5 eşit taksitte 
ödenecek.Yeniden 
yapılandırma ile 
ödenemez durumda 
olan kredilerin geri 
dönüşü sağlanabile
cek, kooperatif 
ortağı çiftçiler iktisa
di ve sosyal açıdan 
rahatlatılmış olacak.

YENİDEN YAPI
LANDIRMA 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nın tarım
sal amaçlı kooperat
ifler aracılığıyla 
çiftçilere kul
landırdığı krediler 
yeniden yapı
landırılacak.

Karna 'nakit para ya yüklendik
Bankalararası Kart 
Merkezi'nin (BKM) 
verilerinden der
lenen bilgiye göre, 
Türkiye'de, bu yılın 
ocak-şubat döne
minde yerli ve 
yabancı kredi kart
larından çekilen 
nakit işlem adedi, 
geçen yılın ilk iki 
ayına oranla yüzde 
3,5 azalarak, 15 
milyon 50 bine ge 
riledi.
Kredi kartlarından 
nakit çekme işlem

Yeniden yapılandır
mada ilk taksit tutan 
2015 yılının ekim 
ayında başlayacak 
ve 5 eşit taksitte 
ödenecek.

Borçlunun, bu 
düzenlemenin 
yürürlüğe girmesin
den önce dava 
konusu edilen veya 
icra takibi başlatılan 
alacaklar için 
başvurması halinde 
davalar sonlandırıla- 
cak ve icra takipleri 
durdurulacak.

tutarı ise geçen yılın 
ocak-şubat dönem
ine göre yüzde 26 
yükselerek, 5 milyar 
415 milyon lira oldu. 
Bu rakamlarla söz 
konusu dönemde 
Türkiye'de kredi 
kartlarından günde 
ortalama 91,8 mily
on lira nakit çekildi. 
Bu yılın ocak-şubat 
döneminde yerli 
kredi kartlarından 
nakit çekme işlem 
adedi, 14 milyon 609 
bin 478, işlem tutarı

Alacakların 
tamamının öden
memesi halinde, ala
cak ilgili mevzuatın 
öngördüğü şekilde 
hesaplanacak ve 
ödenen tutardan 
mahsup edilecek.

GECİKME FAİZİ 
KALKACAK 
Borçlu, 
ödeyemediği taksiti
ni bir sonraki taksit 
ile birlikte öderse 
yapılandırmadan 
yararlanmaya 
devam edecek.

da 5 milyar 218 
milyon lira şeklinde 
gerçekleşti.
Yabancı kredi 
kartlarının yurt içi 
kullanım adeti 440 
bin 823, işlem tutan 
ise 197 milyon lira 
oldu.
Yılın ilk iki ayında, 
“yerli kredi kartlar
la” yurt dışından 
nakit çekme işlem 
adedi, 140 bin 384, 
işlem tutarı ise 53 
milyon lira olarak 
tamamlandı.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4541 

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 

Mafbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■I 

ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15 
ROMANTİK KOMEDİ 2 

BEKARLIĞA VEDA: 
15:30:17:300-20:30 

KAHRAMAN MAYMUN: 
12:00-14:00 

■um

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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7.oo ₺

3.oo ₺

IO.00 ₺
1.oo ₺
5.oo ₺

2.oo ₺
1.50 ₺

İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 
Ayran, Soda, Şalgam

12.50 ₺
8.00 ₺

6.00 ₺

BALIK ÇEŞİTLERİ
HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 
Kaygana, Karadeniz Usulü) 
İSTAVRİT (Tava, Izgara)

6.oo ₺

BİR kK’jN*! Y€l*IGĞfNf ZİYMCFC DÖMÜŞTÜRMGK İÇİN

—OOEDSTA
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ÖNCE 
SAĞLIK!

CİNEKOP; TEKİR 
IZGARA KÖFTE 
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ

CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.OO ₺

Tel: O 224 514 71 72 M
Hamidiye Hah. Kumsal 5ok. Tlo:5

ARA SICAKLAR
KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.00
KALAMAR TAVA 
MİDYE DOLMA 
MİDYE TAVA 
SALATALAR
Yeşil Salata, Çoban Salata 
TATLILAR
Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo t>

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X UV
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Y «■

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE İli
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canlı ^hym 
Sahne - Işıkyöşterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz gösteriler

MILTON
L. DÜĞÜN SALONU



ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

5 hi(birkazan(veiş 
'^jı^atmadanğaha 

önemlideğildir...

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - O 532 265 67 58

gunsel^eneoy
h • İŞYERİ HEKİrtllâ • PORTÖR OIYENELERİ 
I OSgb • l$GÜVENLİâ UZmtIĞI • İŞE GİRİŞ RAPORU

• İLKYARDIM EĞİTİffii • AĞIRVETEHLİKELİİŞLERRAPORU
• RİSK ANALİZİ • PERİYODİK KONTROLLER

8 Nisan 2013 Pazartesi 50 Kr

Bursa'da akıl almaz 
dolandırıcılık

Bursa’da kendilerini Kanal D’de 
yayınlanan 'Arka Sokaklar’ 
dizisindeki 'Emniyet Amiri Rıza 
Baba’, 'Cumhuriyet Savcısı’ ve 
’Polis’ olarak tanıtan 5 şüpheliyi 
gözaltına alindi. Sayfa 3’dewww.gemlikkorfezgazetesi.com

Başbakan Yardım 
cısı Bülent Arınç, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile bir 
özel firmanın anlaş
masıyla başlattığı 
Gemlik İstanbul de 
niz uçağı seferleri 
nin resmi açılışında 
yaptığı konuşmada, 
gençlerin, kadınların 
ve 70 yaş üzerindeki 
Gemliklilerin de 
deniz uçağından 20 
günde bir ücretsiz 
yararlandırılmasını 
istedi. Haberi 2’de

Durdu’dan Yılmaza 
iıilboard uyarısı

MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Belediye 
Başkan vekili Re 
fik Yılmaz'ın ismi 
nin ve resimlerinin 
bulunduğu bil- 
boadları ve Refik 
Yılmaz'ın resmi ile 
giydirilmiş Beledi 
ye Minibüsü eleşti 
rerek, yapılan uy 
gulamaların huku
ka aykırı olduğunu 
söyledi. 5’de

GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Annç’ın gelişi, Durdu’nun tepkisi..
AKP’nin beyin takımından, Başbakan 

Yardımcısı Bülent Annç, ilçemize resmi 
açılışlar için gelen bir politikacıdır.

Geçtiğimiz yıl, İmam Hatip Okulu Kapalı 
Spor Salonun açılışında Gemlik’teydi.

Ardından AKP ilçe Kongresine katıldı.
2013 yılında ilk açılış için cumartesi 

günü Gemlik’e geldi Annç...
Hafta başında hizmete sokulan deniz 

uçağının RESMİ açılışını yaptı.
Annç, bilinen beylik konuşmalarından 

birini yaptı Gemlik’te.
Törende Gemliklilerden daha çok Bursa 

ve çevre ilçelerden gelenler vardı.
Devamı sayfa 4’de

BAL İlgi play 
off üçüncü maçın
da İnegöl temsilcisi 
Gençlergücü 'ne 
2-1 mağlup olan 
Gemlikspor hayal 
kırıklığı yaşattı.

İlk yarıyı 2-1 
önde kapatan 
Gençlergücü 
takımı ikinci yarıda 
yaptığı başarılı 
savunma ile 
Gemlikspor'a gol

imkanı verme 
yince sahadan 3 
puanla ayrılmasını 
bildi.
Seyfettin 
Şekersöz’ün 
haberi sayfa 8’de

Sağanak 
yağış

Bursalıı 
teslim 
alacak

Yurdun batı ke 
simleri öğle saat
lerinden itibaren 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Hava sıcaklığı, iç 
ve doğu kesim
lerde 1 ila 3 
derece artacak, 
batı kesimlerde 
ise 2 ila 4 derece 
azalacak. 5’de

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

Güzel, anlamlı ve verimli 
bir toplan(ma)

Önceki gün Gemlik'te Belediye 
Meclis'i 2009-2014 seçim döneminin 
59'ncu 5'nci dönemin 4'ncü olağan 
toplantısını gerçekleştirdi.

Çok anlamlı kararlar almak için el 
kaldırdı aralarında benim de bulundu 
ğum meclis üyeleri...

Kimi evet dedi...
Kimi hayır...
Kimi de çekimser...
Neler neler?
Komisyonlara yeni üyeler seçtiler.
Plan değişiklikleri ile ilgili başvuru

ları İmar komisyonu'na havale ettiler.
Komisyonlardan gelen raporlar 

korniş yon başkanınca meclis üyeler
ine sunuldu.

Çevre Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyo nu bir yanı Hürriyet Caddesi 
diğer yanı Zafer Caddesi olan bir 
sokağa, Hocalı adını verdiğini duyur-

I du.
Balıkçı Barınağı’na bağlanacak olan 

teknelerin yıllık ücretleri belirlendi.
İmar Komisyonu'nun 5 O IV pafta 

753 ada 9 parselde 1/1000 ölçekli 
imar planı değişikliği ile ilgili 
26.03.2013 tarihli raporu açıklandı.

Encümen üyeliğine seçilen MHP'li 
Bele diye Meclis Üyesi Metin Şanlı 
hem teşek kür hem de yemin etti.

Trafo yeri değişiklikleri, 
Sokak adları,
Muhtarlık birleştirmeleri...

I Cami alan tahsisi...
| Kamulaştırmalar...
I Çok titizlikle ve hakkaniyet ölçü-
I lerinden ödün verilmeden hazırlanan 

Denetim Komisyonu'nun raporu
I okundu.
| AKP'li komisyon üyelerinin şerh 
| koyduğu raporda kamu zararı oluş- 
I turmayan usul hatalarına dikkat çekil

di.
I Koltuk Vekili Komisyona ve tüyü bit
I medik yetimin hakkını koruyarak
I görev yapan belediye personeline
I "çok teşekkür" etti.
| Açıkçası...
| Çok verimli, Gemlik’i geleceğe taşıy- 
I acak, insanları müreffeh kılacak
I kararların alındığı bir toplantıya daha 
I tanıklık etti Gemlik Belediye Meclisi 
I Toplantı Salonu...
| Hayırlara vesile olur inşallah...
| Aynı gün ve saatlerde
| Başbakan tarafından onaylanan aklı 
I herkesten evvel Akil İnsanlar açık-* 
| landı...
I Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin
I bölünme(me)si için akıllarının 
| erdiğince, güçleri yettiğince görev 
| yapacaklar.
I Türk-Kürt kardeşliğini yeniden tesis 
| etmek için 7 Bölgeyi ikna edecekler... 
I Karadenizde, İç Anadolu'da Doğu 
| Anadolu'da, Akdeniz'de, Marmara 
| Bölgesi'nde, Ege Bölgesi'nde 
I Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 
I yaşayan insanların gazlarını alacak- 
I lar...

fcMlWIIIHİİI|IWW
...... ........    . t 1 , 1 'TOrTinfHiKMİİl M"IIr'~*

Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, 1 Nisan 
Pazartesi günü 
Bursa Büyükşehlr 
Belediyesi ile bir 
özel firmanın anlaş
masıyla başlattığı 
Gemlik İstanbul 
deniz uçağı sefer
lerinin resmi 
açılışında yaptığı 
konuşmada, genç
lerin, kadınların ve 
70 yaş üzerindeki 
Gemliklilerin de 
deniz uçağından 20 
günde bir ücretsiz 
yararlandırılmasını 
istedi.
Cumartesi günü 
saat 11.30 da 
Gemlik Belediye 
Iskelesi’nde yapılan 
törene, Devlet 
Bakanı Bülent 
Arınç, Bursa 
Büyükşehlr 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, AKP 
Bursa İl Başkanı 
öedaı Yalçın, 
Belediye Başkanla 
rı, il genel meclisi 
üyeleri, belediye 
meclis üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı. 
Arınç konuşmasın
da, AKP’nin 11 
yıldır iktidarda kala 
bilen tek parti 
olduğunu belirte 
rek, Büyükşehlr 
Belediyesi’nin 
Gemlik’i destek
lediğini, yapılması 
isteyen her işi yap
tığını söyledi. 
Büyükşehlr Yasası 
mn değiştiğini 
belirten Arınç, 30 
tane büyükşehirin 
nüfusunun Türkiye 
nin nüfusunun 
yüzde 70’ini kapsa 
dığını ve hizmetin 
bütün şehire götü 
rüleceğini söyledi. 
Deniz uçağının 
ulaşımda bir nokta 
olduğunu belirten 
Arınç, deniz 
uçağının kardeşinin 
BUDO olarak 
hizmete girdiğini, 
deniz otobüsüne 
Büyükşehirin 
mecbur kaldığını, 
fiyatların çok yük
selmesi üzerine 4 
yeni deniz otobüsü 
ile fiyatlara denge 
geldiğini belirterek,

'®—"lşöyle konuştu: 
“Şimdi rekabet var. 
Hizmette ulaşımda 
fiyatlara hizmetlere 
denge geldi.
İsteyen bu yolu ter
cih ediyor.
14-18 liraya İstan
bul’a merhaba diye 
bilecek noktaya 
gelindi.”

ULAŞIMDA 
FARKLI 
SEÇENEK 
Arınç konuşmasın
da, Gemlik’ten 
kalkan deniz 
uçağının 18 kişilik 
olmasının yanında 
kısa sürede İstan
bul’a ulaştığını, 
insanların zama 
nının çok kıymetli 
olduğunu belirti. 
“Hükmümet olarak 
görevimiz, ulaşım
da farklı seçenekler 
meydana getirmek
tir. Bir iki yıl içinde 
Ankara’ya, Bursa 
İzmir bağlantılı tren 
seferleri ulaşıma 
katılacaktır.
Çok güzel, hava 
alanımız var, ama 
bir kaç sebeple kul
lanamıyoruz. 
Şimdi Büyükşehlr, 
Bursa Hava Yolları 
diye yeni bir şirket 
kuruluyor. Bütün 
hava yollarıyla 
bağlantı kuraca 
ğız.” diyen Bülent 
Arınç, denizleri iyi 
kullanmak zorunda 
olduğumuzu 
belirterek, 
“Denizlerin imkan
larını iyi kullana 
mıyoruz.” dedi. 
Deniz uçağının 
Gemlik ile Haliç 
arasında 
çalıştığını, Haliç İle

Çeşme ve Alaçatı 
arasında da 
çalıştığını söyledi. 
“Karayı, havayı, 
kara yollarımızı iyi 
kullanmalıyız.” 
diyen Arınç, “Biz 
de demiryolları çök 
müş durumdaydı. 
Şimdi o yollarımızı 
rehabilite ettik. 
Saatte 250 km hız 
yapan trenleri dev 
reye soktuk. Hacı 
Bektaş Veli ve 
Mevlana’yı buluş
turduk.” şeklinde 
konuştu.
Töreden de kurtula
cağımızı söyleyen 
Arınç, “Bu işi çöz ■ 
mek için azmettik” 
dedi.
Deniz uçağının 100 
lira olduğunu, 
herkesin bunu 
veremeyeceğini 
belirtrek, “Gemlik’i 
İstanbul’a 
götürmeyeceğimize 

göre hanımları, 
yaşlıları, gençleri 
İstanbul’a götürsek, 
şöyle bir İstanbul’u 
göster seler, 
Gemlik’i yüksekten 
bir baksalar kötü 
mü olur?
Gençlerden şehit 
ailelerden alalım, 
engellilerden alalım 
Büyükşehlr sporsor 
olsun, 20 günde bir 
şirkette götürsün." 
deyince büyük 
alkış aldı.
Daha sonra, Deniz 
Uçağının resmi 
olarak hizmete giriş 
kurdelesi kesildi.
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, deniz Uçağı 
ile Gemlik’ten 
İstanbul’a uçan ilk 
Bakan oldu. Tören 
sonunda katılım
cılara pilav ve 
ayran dağıtıldı.
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Bursa’da dün gece 
bir banka 
şubesinin ATM'de 
işlem yaparken 
yanına yaklaşarak 
para isteyen gence, 
korkup, 20 TL ve 
cep telefonunu 
veren 22 yaşındaki 
Fahrettin K., ardın
dan polisi arayarak 
şikayetçi oldu. 
Polis ekiplerince 
çevrede yapılan 
arama sonucu 17 
yaşındaki Ş.Ç., 
bankta otururken 
yakalanarak

Bir ınht lereJdüt han neden illi
İnegöl- Bozüyük 
arası karayolunun 
Oylat kavşağı 
mevkiinde mey
dana gelen kazada, 
kavşaktan geçiş 
sırasında bir an 
tereddüt eden 
sürücünün kul
landığı özel otomo
bile, TIR çarptı. 
Kazada bir kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Oylat 
istikametinden 
İnegöl istikametine 
giden olan 33 
yaşındaki Mehmet 
Pertek, 53 FP 386 
plakalı özel otomo
biliyle, İnegöl

Tartıştığı Hrtadaşını Ayağından Mı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesi Yenice 
Mahallesi'nde bir 
evin bahçesinde 
alkol alan 
arkadaşlar arasın
da çıkan tartışma
da, bir kişi ayağın
dan silahla vuru
larak yaralandı. 
Arkadaşını 
yaralayan kişi, olay 
yerinden kaçarak 
uzaklaştı.
Edinilen bilgilere 
göre, üç arkadaş 
Yenice Mahallesi 

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

gözaltına alındı. 
Olay, saat 00.30 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi'nde mey
dana geldi.
İddiaya göre, bir 
bankanın 
ATM'sinden para 
çeken Fahrettin K. 
yanına gelerek para 
isteyen Ş.Ç. yi 
madde bağımlısı 
zannederek 20 lira 
para ve cep telefo
nunu verdi. Ş.Ç. 
nin yanından uzak

Bozüyük arası 
karayolu üzerindeki 
Oylat kavşağına 
geldiği sırada, 
kavşaktan geçerek 
İnegöl istikametine 
dönmek istedi. 
Yolun karşısına 
geçip, geçmemekte 
tereddüt ettiği sıra
da İnegöl 
istikametinden 
Ankara istikame
tine gitmekte olan 
Zübeyir Uçkun'un 
kullandığı 49 AY 
039 plakalı TIR özel 
otomobile çarptı. 
Kaza sonucu 
yaralanan ve özel 
otomobil de sıkışan 
sürücü Mehmet

Cami Sokak 
üzerindeki C.G.'ye 
ait evin bahçesinde 
alkol almaya 
başladı. İddiaya 
göre, G.M. isimli 
şahıs, bahçesinde 
alkol aldıkları 
C.G.'ye ait eve çık
mak istedi.
Bu yüzden 
arkadaşlar arasın
da tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
G.M. isimli kişi ev 
sahibi olan

laşmasının ardın
dan Fahrettin K. 
polise ihbarda 
bulundu. Fahrettin 
K..nin tarifi üzerine 
Ş.Ç. Osmangazi 
Metro İstasyonu 
yakınındaki bir 
bankta otururken 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Ş.Ç..nin üzerinden 
20 lira para ve 
Fahrettin K..ya ait 
Cep telefonu çıktı. 
Fahrettin K..nın 
polise verdiği ifa 
dede, "Para çe

Pertek'!, sıkıştığı 
araçtan, Oylat 
Kavşağı yapımında 
çalışan işçilerle, 
İnegöl Belediyesi 
Arama Kurtarma 
ekipleri çıkardı. 
Vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine kısa sürede 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı'ndaki 
sağlık görevlileri, 
yaralanan 
sürücüye ilk müda
haleyi olay yerinde 
yaptı. Kaza sırasın
da araçta bulunan 
ve kazayı yara 
almadan atlatan 30 
yaşındaki Leyla 

arkadaşını silahla 
ayağından vurarak 
yaraladı. G.M. ve 
yanında bulunan 
diğer arkadaşı 
kaçarak evden uza
klaşırken, yaralı 
C.G. 155 Polis 
İmdat telefonunu 
arayarak durumu 
bildirdi.
Emniyet ekiplerinin 
haber vermesi 
üzerine söz konusu 
eve gelen 112 Acil 
Servis 
Ambulansı'nda 

kerken yanıma yak
laşan kişiyi tinerci 
zannettim. Para 
isteyince korkup 
Cep telefonu ve 20 
lirayı verdim" 
dediği öğrenildi. 
S.Ç. de madde 
bağımlısı 
olmadığını, sadece 
para istediğini, 
onun da 20 lirayla 
birlikte cep telefo
nunu kendisine 
verdiğini öne 
sürdü. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Pertek ise, şoka 
girerek ağlamaya 
başladı. Kazada 
yaralanan Mehmet 
Pertek ile eşi Leyla 
Pertekı aynı ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırıldı. 
Kaza nedeniyle 
yaklaşık yarım saat 
trafiğe kapanan 
Bursa- Ankara 
karayolu ise, 
araçların yoldan 
kaldırılmasının ve 
yolun İnegöl 
Belediyesi Arama 
Kurtarma ekipleri 
tarafından temi
zlenmesinin ardın
dan trafiğe açıldı.

görevli sağlık ekip
leri, yaralıya olay 
yerinde ilk müda
haleyi yaptı. Daha 
sonra ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne getirilen 
yaralı burada 
tedavi altına alındı. 
Emniyet ekipleri 
ise, ev sahibini 
yaralayan G.M. ve 
arkadaşını 
yakalayabilmek 
için çalışma 

başlattı.

Bursa’da keton 
mikseri faciası

Bursa’da seyir 
halindeki beton 
mikseri, yoldan 
yürüyen vatan
daşa çarptı 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Hacivat Mahallesi 
Ankarayolu 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
A.Ç. yönetiminde
ki beton mikseri 
yolda seyir 
halinde iken yolda 
yaya olarak giden 
22 yaşındaki Gül 
Ahmet Taşdemir’e

Bursa’da akıl almaz 
dolandırıcılık

Bursa’da kendi
lerini Kanal D’de 
yayınlanan 'Arka 
Sokaklar’ dizisin
deki ’Emniyet 
Amiri Rıza Baba’, 
'Cumhuriyet 
Savcısı’ ve ’Polis’ 
olarak tanıtan 5 
şüpheliyi gözaltına 
alındı. Şüphelilerin 
cebinden 38 bin 
lira para çıktı. 
Merkez Osman 
gazi, Nilüfer ile 
Gürsu hçesi’nde 
oturan İlknur 
Dipçi, Turhan Dur 
muş ve Tokat’ta 
oturan İbrahim 
Polat’ı cep tele
fonuyla arayarak, 
"Bankadaki hesap 
larınız terör örgütü 
tarafından kul
lanılıyor, hesapla 
rınızı bir süreliğine 
güvence altına 
almamız lazım" 
dedikten sonra 
bankadaki par
aların, tanıdıkları 
adına açılan 
hesaplara yön

çarptı. Kazada ağır 
yaranan Taşdemir 
olay yerine gelen 
ambulansla 
Şevket Yılmaz 
Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Ancak 
22 yaşındaki genç 
hastanede hay
atını kaybetti. 
Kamyon şoförü 
karakola 
götürülerek 
ifadesi alınırken, 

kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

lendiren kişiler 
takibe alındı.
Rast gele çevirdik
leri telefona çıkan 
kişilere kendileri
ni, ’Emniyet Amiri 
Rıza Baba’, 
'Cumhuriyet 
Savcısı’ veya polis 
olarak tanıtan kişi
lerin 35 yaşındaki 
Mehmet Gülçiçek, 
33 yaşındaki 
Haşan Caran, 33 
yaşındaki Vedat 
Aktaş, 31 yaşında
ki Aykut Beder ve 
22 yaşındaki 
Cumali Arkan 
olduğu belirledi. 
Tokat’ta oturan ve 
görme engelli olan 
İbrahim Poiat’tan 
19 bin, Bursa’da 
İlknur Dipçi’den 20 
bin ve Turhan 
Durmuş’un 
hesabından havale 
ettirdikleri 17 bin 
lirayı alan 5 şüp 
heli Bursa’da dü 
zenlenen operas 
yon ile gözaltına 
alındı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Arınç’ın gelişi, 
Durdu’nun tepkisi

Coşkusu olmayan sade bir tören düzen
lendi.

Törende, önce Refik Yılmaz sonra da 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
söz aldı.

Ardından, kürsüye Arınç geldi.
Annç, her zamanki gibi sade, sert 

olmayan konuşmasını yaptı.
Kısa kısa konulara değindi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’e her 

istediğini yaptığını söyledi.
Büyükşehir yasasının değiştiğini, hizmet 

lerin artık köylere kadar götürüleceğini 
belirtti.

Bir ara Refik Yılmaz ile Necdet Yılmaz’ın 
isimlerini karıştırdı.

Deniz, hava ve karayolu ulaşımında AKP 
iktidarının yaptıklarını ve yapacaklarından 
söz etti.

Yukarıda da değindiğim gibi coskusu 
olmayan, adet yerini bulsun türünden bir 
tören düzenlendi.

Arınç, konuşmasında bir yerde alkış 
aldı.

O da, denizi uçağından kadınların, genç
lerin, engellilerin, yaşı 70’i aşmış kişilerin 
20 günde bir İstanbul’a ücretsiz götürtül 
mesi için Büyükşehir Belediyesi ile uçak 
firmasının sponsor olmasını istediği andı.

Bülent Arınç kurdela kesildikten sonra 
deniz uçağı ile İstanbul’daki bir programa 
gitmek için Gemlik’ten uçarak ayrıldı.

Böylece, GFemlik’ten deniz çağı ile ilk 
uçan bakan ünvanını kazandı.

OSMAN DURDU’DAN TANITIM 
PANOLARINA TEPKİ
Bülent Arınç’ın katıldığı açılış törenine 

giderken, Çay Bahçelerinin önünde MHP 
ilçe Başkanı Osman Durdu ile karşılaştım.

Durdu, Bursa Tv. terine Gemlik Belediye 
Başkanvekilinin, kentin dört bir yanına boy 
boy fotoğraflarını koyduğu tanıtım panola 
rıyla ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Daha sonra MHP basın bürosundan 
konuyla ilgili haber geldi.

Durdu, Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Danıştay kararına karşı geldiğini, 
tanıtım panolarına Belediye Başkanlarının 
kendi ad ve fotoğraflarını koyamayacağını 
içeren kararı açıkladı.

Bunların kaldırılmaması halinde yargıya 
başvuracağını söylüyor.

Bu konudaki haberi gazetemizde bula 
caksınız.

Bu konu yalnız Gemlik’te değil, birçok 
belediye başkanının yaptıkları hizmetlerin 
reklamını yapmak için vatandaşın parasıyla 
bol keseden harcama yapıyor.

Gemlik’in dört bir köşesinde bunları 
görebilirsiniz. Bırakın kendi yaptıklarını 
Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri 
de kendileri yapmış gibi gösteriyorlar. 
Merak eden Çarşı Meydanı’ndaki tanıtım 
panosuna bakabilir.

TTV

Dersimliler ve Hünkar Hacı Bektaş’ı Veli Derneği üyeleri, dün öğle 
saatlerinde Taşköprü önünde Felsefe dersinde Alevilere hakaret eden 

sözler içeren konuşma yapan öğretmeni protesto ederek, 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Savcılığı göreve çağırdılar.

Gemlik’te, Gemlik 
Dersimliler Derneği 
ile Hacı Bektaşi Veli 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
üyeleri, Endüstri 
Meslek Lisesi’nde 
bir öğretmenin 
Alevilere hakaret 
ettiğini ileri sürerek 
protesto gösterisi 
yaptı.
Endüstri Meslek 
Lisesi’nde görevli 
felsefe öğretmenin 
derste Aleviler’e 
hakaret içeren cüm
leler kullandığı, 
daha sonra da

öğrencilerle tartıştığı 
iddiaları üzerine, 
Gemlik Dersimliler 
ve Hacı Bektaşi Veli

Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
üyeleri, dün saat 
12.oo sıralarında

Çarşı deresi 
üzerindeki Taşköprü 
önlerinde top
landılar. Dersimliler 
ve Hacı Bektaş’ı 
Hünkar Hacı 
Bektaş’ı Veli Demeği 
üyelerinin katıldığı 
protesto gösteride 
konuşan Dersimliler 
Derneği Başkanı 
Murat Kocamış, 
öğretmen hakkında 
yasal işlem yapıl
ması için İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Cumhuriyet 
Savcılığını göreve 
çağırdı.

Kurtul Köyü’ntle tir e» yandı
Kurtul Köyünde 
Atilla Göral adlı 
köylü evinin bacasın 
çıkan yangın, kısa 
sürede yayıldı. 
Hayvan ağılına 
sıçrayan yangında 
hayvanları kurtara-

maya çalışan Kadir 
İşbilir adlı vatandaş 
alevler içinde kaldı. 
Canını zor kurtaran 
işbilir hastaneye 
kaldırıldı.
Köylülerin başlattığı 
yangın söndürme

çalışmasına Bursa 
Büyükşehir Belediye 
itfaiyesinin gelmesi 
kontrol altına 
alındı.
Yangın sırasında işe 
giden Atilla Göral, 
çocuklarını da akra

balarına bıraktığı 
için olay anında 
evlerinde 
değildiler.
Yangında ev tama
men kül olurken, 
ağıl ve bir traktör de 
yandı.

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

©SAATTE TESLİM EDİLİR

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

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■UIIIİHIİ'UİIIIIIIIIIIIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TC M A A -SUYUNU BÖşÂ-WBTr'l 
£IHR || HARCAMA”

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Durdudan Yılmara hilhoam uyarısı
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz'ın 
isminin ve resim
lerinin bulunduğu 
bilboadları ve Refik 
Yılmaz'ın resmi ile 
giydirilmiş Belediye 
Minibüsü eleştire 
rek, yapılan uygula
maların hukuka 
aykırı olduğunu 
söyledi, 
örnek olarak da 
Danıştay 8. 
Dairesi’nin bir 
kararını gösterdi. 
"Bilboard ve 
Belediye hizmet 
araçlannın üzerinde 
Gemlik'i tanıtan re 
simlerinin yanı sıra 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz'ın ismi ve 
resmi ön planda 
gözükmektedir. Yerel 
seçim sürecinde 
diğer siyasi parti
lerin başkan aday
larını da dikkate 
aldığımızda fırsat 
eşitliği ihlali ve anti
demokratik bir seçin 
sürecine sebep 
olmaktadır.

Beraberinde Av. 
Refik Yılmaz'ın adı 
ile 'Siyasi İstismar' 
okul sıralanna kadar 
inmiştir. İlkokul 
çocuklarına dağıtılan 
diş fırçası ve macun
ların üzerinde Av. 
Refik Yılmaz ismi 
yazmaktadır.
Bilboard ve araçlar
daki Başkanvekilinin 
ismi ve resmi derhal 
kalkmalıdır, aksi tak 
dirde Refik Yılmaz'ın 
da defalarca dediği 

gibi konuyu yargıya 
taşıyacağız." şeklin 
de uyarıda bulundu.

Danıştay kararı 
nasıl alındı?

Tüm Belediyelere 
emsal teşkil edecek 
olan Bilboard'larda 
Başkan isminin ve 
resminin bulunma 
sim engelleyen 
Danıştay kararı şu 
şekilde alındı;
Bolu Barosu avukat

larından Reşat 
Bulut, Bolu Belediye 
Başkanı Ak Partili 
Alaaddin Yılmaz'ın 
köprüler ve üst geçit 
terdeki reklam pano 
lan, çöp araçları ve 
billboardlar aracılı 
ğıyla reklamını yap
masının, belediye 
bütçesini zarara uğ 
rattığı iddiasıyla, 
bunların kaldırılması 
için dava açtı. 
"Bölge İdare Mahke 
mesi reddetti'* 
Sakarya Bölge İdare 
Mahkemesi ise dava 
ya konu edilen eyle 
min 'Belediyeciliğin 
özünde bulunan 
tanıtım ve temsil yet 
kişi çerçevesinde 
olduğu görüldüğün
den işlemde hukuka 
aykırılık bulunmadı 
ğı' gerekçesiyle 
davanın reddine ka 
rar verdi.

DANIŞTAY 
YASAKLADI

Danıştay 8'inci 
Dairesi, şu kararı 
verdi;
"İdare Mahkeme 
si'nce, belediyenin 
ve başkanın tanıtım 

yapma yetkisinin 
bulunduğundan 
bahisle, ilanlarda ve 
bu ilanların kaldırıl
masına yönelik 
başvurunun reddine 
yönelik işlemde 
hukuka aykırılık 
olmadığı gerekçe
siyle dava reddedil 
miş ise de;
Belediyenin mahalli- 
müşterek ihtiyaçları 
karşılamayı teminen 
kurulmuş tüzel kişi
lik olduğu, yapılacak 
ilanlarda mahalli
ni üşte rek olma 
hususuna riayet 
edilmesi gerektiği ve 
içişleri Bakanlığı 
genelgesi dikkate 
alındığında, mevzu
atta ifadesini bulan 
'tanıtımın' sadece 
beldenin tanıtılması, 
hizmetlerin (rutin 
olmayan) tanıtılması 
gibi hususları içer
mesi gerektiği, 
belediye başkanının 
tanıtımının yapılma
ması gerektiği 
anlaşılmakla, davaya 
konu ilanların bu 
çerçevede değer
lendirilmesi gerektiği 
görülmektedir.
Olayda, davaya konu 

tanıtım ve temsil 
hizmeti olarak 
değerlendirilen ilan
ların, ticari amaçlı 
ilanlar için ayrılan 
alanlarda yer 
almasının ücret 
mukabilinde olup 
olmadığı, belediye 
bütçesinden ayrılan 
temsil gideri 
kalemiyle örtüşüp 
örtüşmediği, 
Sayıştay Genel 
Kurulu ve Temyiz 
Kurulu kararında bu 
tür harcamalar için 
yapılan denetimlerde 
verilen karar 
bulunup bulun
madığı, kamu kay
naklarının israf 
edilip edilmediği, bu 
yönüyle kamu yararı 
ve hizmet gerekler
ine uygunluğunun 
araştırılmamış 
olduğu açıktır. Bu 
durumda, eksik 
incelemeye dayalı 
olarak verilen karar
da hukuki isabet 
görülmemiştir." 
diyerek, idare 
mahkemesinin tem
sil ve tanıtım yetkisi 
karannı bozdu.

SatıanalttağısBıırsaVıiesliıııalacat
Yurdun batı kesim
leri öğle saat
lerinden itibaren 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Hava sıcaklığı, iç ve 
doğu kesimlerde 1 
ila 3 derece artacak, 
batı kesimlerde ise 2 
ila 4 derece azala
cak.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun batı kesim
lerinin öğle saat
lerinden itibaren 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
gireceği tahmin 
ediliyor.
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların; gece 
saatlerinden sonra 
Muğla çevreleri,

Aydın’ın kıyı ilçeleri, 
Çanakkale’nin güney 
ilçeleri ve 
Balıkesir’in kıyı 
ilçelerinde kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığının, iç 
ve doğu kesimlerde 
1 ila 3 derece arta
cağı, batı kesimlerde 
2 ila 4 derece azala
cağı tahmin ediliyor. 
Rüzgar, genellikle 
güney ve güneybatı, 
yurdun güneydoğu 
kesimleri ile zaman

la kuzeybatı kesim
lerinde kuzeyli yön
lerden hafif, ara sıra 
orta kuvvette, 
Marmara’da kuvvetli, 
Güney ve İç Ege, İç 
Anadolu, Akdeniz’in 
iç kesimleri, akşam 
saatlerinden sonra 
Orta ve Doğu 
Karadeniz’in iç kes
imlerinde kuvvetli ve 
fırtına, Güney 
Ege’de (Muğla, Ay 
din ve Denizli) 
zaman zaman

kuvvetli fırtına şek
linde esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ 
UYARISI

Meteoroloji, 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların; gece 
saatlerinden sonra 
Muğla çevreleri, 
Aydın’ın kıyı 
ilçeleri, Çanakka 
le’nin güney ilçeleri 
ve Balıkesir’in kıyı 
ilçelerinde kuvvetli 
olması beklendiğin
den yaşanabilecek 
sel, su baskını, 
ulaşımda 
aksamalar gibi 
oluşabilecek 
olumsuzluklara 
karşı vatandaşların 
dikkatli olmaları 
gerektiğini 
duyurdu.

Mor 5 Liralar 
Tedavüle Çıkıyor

Merkez Banka 
sı'nın hakim rengi
ni "mor" olarak 
değiştirdiği yeni 5 
liralık banknotlar 
tedavüle çıkarıla
cak. Renk değişik
liğiyle 5 ve 50 
liranın renk benz
erliği nedeniyle 
yaşanan sorun
ların giderilmesi 
amaçlanıyor. 
Ayrıca Banka 
tarafından 1 Ocak 
2009'da tedavüle 
çıkarılan ve halen 
tedavülde bulunan 
E-9 Emisyon 
Grubu 1. tertip 
Türk Lirası ban
knotlara kıyasla, II. 
tertip 200, 50 ve 5 
liralık banknotlar
daki imzalarda da 
değişikliğe gidile
cek. 200 ve 5 
liralık banknotlar
da Başkan Erdem

Başçı ile Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Yörükoğlu'nun, 50 
liralık banknotlar
da ise Başçı'nın 
yanı sıra Başkan 
Yardımcısı Turalay 
Kenç'in imzaları 
yer alacak. 
Söz konusu ban
knotlar, imzalar ve 
5 liralık banknotta
ki renk değişimi 
dışında, boyutları, 
ön ve arka yüz 
kompozisyonlarıy
la genel nitelik ve 
görünümleri 
bakımından 
tedavüldeki ban
knotlarla aynı ola
cak. 1. ve 2. tertip 
banknotlar birlikte 
tedavülde bulu
nacak.
E-9 emisyon grubu 
2. tertip banknotlar 
da tedavüle verile
cek
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Kitap tanıtmak için yarıştılar
Celal Bayar Anadolu Lisesi Öğrencileri “Birlikte Okuyalım, Kitap 
Tanıtım Yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk 
adlı kitabı tanıtan Kerem Kıtay - Ersel Akaydın birinci oldular. 
Okul Müdürü Nazım Özer birincileri çeyrek altınla ödüllendirdi

Yarışmaya Gemlikli İnşaat Mühendiisi Osman Doğan’ın yazdığı 
“Soy Kırım mı, Yol Kırım mı? adlı kitapta yarışmada yer aldı. Yarış 
mada Kelebek, Göçebe, Açlık Oyunları, Hayvan Çiftliği gibi ünlü 
yazarların eserleri de tanıtıldı.

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Onur Kurulu, 
Kütüphanecilik 
Kulübü ve Kültür 
Edebiyat Kulübü 
öğrencilerinin 
başlattıkları 
“Birlikte Okuyalım, 
Kitap Tanıtım 
Yarışması yapıldı. 
Kitap okumayı 
özendirmek, öğren
cilerin yorum yapa
bilme ve bu yorum
ları çeşitli yöntem
lerle aktarabilme 
imkan sağlamak 
amacıyla Ekim ayın 
da başlatılan 
"Birlikte Okuyalım" 
Kitap Tanıtım 
Yarışması okul 
Konferans Salonun 
da gerçekleştirildi. 
Yarışmaya 6 öğren
ci 6 farklı kitap 
tanıtımıyla katıldı. 
Okul Müdürü Nazım 
Özer, okul öğret
menleri ve öğrenci
lerinin keyifle 
izledikleri yarışma 
süreci heyecanlı 
geçti. Yarışmaya 
11- C sınıfından 
Mehmet Akif 
Şenay- M. Şükrü 
Coşkun, Suzanne 
Collins'in "AÇLIK 
OYUNLARI" eseri 
ile, 
12 - F sınıfından 
Kerem Kıtay - Ersel 
Akaydın Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
"NUTUK" eseri ile, 
11 - F sınıfından 
Nurbanu Süren 
Osman Doğan'a ait 
"SOY KIRIM MI? 
YOL KIRIM MI? 
kitabı ile, 
10 - B sınıfından 
Mustafa Can Halıcı, 
Henri Charri re'in 
"KELEBEK" eseri 
ile, 
10 - E sınıfından 
Saliha Yıydırım 
Stephenie Mayer' 
dan "GÖÇEBE" 
kitabı ile, 
11 - A sınıfından 
layda Kaner ile

Göksel Çelik 
George Orwell'in 
"HAYVAN ÇİFTLİ 
Ğl" romanı ile

flfl

yarışmayı izleyen
lerin hepsi bu farklı 
etkinlikten duyduk
ları memnuniyeti bu

yarışmanın okulu
muzda gelenek
selleşmesi temen
nisi ile ifade ettiler.

TEMA

katıldı.
Drama, Müzik, kısa 
filmler, şiir ve slayt
lar eşliğinde 
yapılan kitap 
tanıtımları göz dol 
durdu. 11 - E 
sınıfından Utku 
Sezer Bircan ve 
Yusuf Bulut'un saz 
eşliğinde söylediği 
türküler ve halk 
oyunu ekibinin gös 
terileri ise izleyen
leri hem eğlendirdi 
hem de yarışmaya 
renk kattı.

OSMAN DOĞAN’IN 
KİTABINI 
SAVUNDU

güvenlik açısından 
sadece erkekleri 
savaşın olma dığı 
yerlere göçe tabi 
tuttuğunu belirtti. 
Dünyanın bir çok 
bölgesinde özellik- 
lede Ermenilerin 
Hocalıda savun
masız Azerbaycan 
halkına karşı yap
tığı katliamı kim 
senin gündeme 
getirmediğini ifade 
eden Süren, “Asıl 
soy kırım bu değil 
de nedir diye 
sordu?

etti.
Yarışmaya katılan 
tüm öğrencilere 
hediyeler verilirken

NUTUK BİRİNCİ 
OLDU

KIBAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 7990

Yarışmacılar ara 
sında yer alan Nur 
banu Süren Gemlik 
li Araştırmacı-Yazar 
Osman Doğan'ın 
'Soy Kırım mı, Yol 
Kırım mı' eserini 
tanırken Salondaki 
öğrencilerden ülke 
sorunları ve tarihi, 
milli konulara ilgi 
duymalarını, milli 
şuurumuzu ayakta 
tutacak eserleri 
okumalarını tavsiye 
ederek 1915 yılında 
meydana gelen 
olayları tarihi 
geçmişiyle birlikte 
anlattı. Ermenilerin 
OsmanlI Devletinde 
Millet-i Sadıka 
olarak anıldığını 
hatırlatan Süren, 
Ermenilerin 1. 
Dünya Savaşı 
sırasında bir çok 
bölgede ayaklanma 
çıkardığını, OsmanlI 
Devletinin de

Yarışma sonunda 
Kerem Kıtay Ersel 
Akaydın birinci 
olurken, Mehmet 
Akif Şenay ikinci, 
Nurbanu Süren ise 
üçüncü oldu. 
Birinciyi çeyrek 
altınla ödüllendiren 
Okul Müdürü Nazım 
özer, bu yarış
manın öğrencileri 
mizin hem kendine 
güvenini arttırdığını 
hem de profesyo 
nelce hazırlanmış 
sunumlarıyla kitap 
okumaya ilgi 
sağladığını, belir
tirken hem öğren
cilere hem de 
öğrencilerin bu 
etkinliği düzen
lemesinde rehberlik 
eden kulüp öğret
menleri Neriman 
Erdem, Davut 
özdemir, Elife 
Soygan'na teşekkür

SATILIK DÜKKAN
HAMİDİYE MAHALLESİ GAZHANE 

CADDESİNDE 38 M2 LİK ODA SAYISI 
2 OLAN DÜKKAN SATILIKTIR 

0 535 506 81 10

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

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

•‘SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta| M M
İstiklal Caddesi Bora Sokak I |ı| ı] |n Mil flu
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK w w w **
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CHPliler Türkiye Şampiyonu 
öğrenciye tablet armağan etti
Ankara'da yapılan 
Kulüpler arası 
Satranç 
Turnuvası’nda, yaş 
grubunda Türkiye 
Şampiyonu olan, 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Ali Eren 
Aydın'ı CHP'liler 
okulunda ziyaret 
etti.
Ziyarete, CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan'ın yanı 
sıra, Belediye 
Meclis Üyesi Cemil 
Kurt ve CHP İlçe 
Yöneticileri de 
katıldı.
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen 
CHP'lileri karşıladı. 
İmam Hatip Lisesi 
içerisinde bulunan 
Uygulama Camii 
çalışmasının Fatih 
Güler döneminde 
büyük uğraşlar 
sonucunda 
yapıldığının belirten 
Türkmen, "Bu cami

açılana kadar üç 
defa planlar değişti. 
Çok fazla zorluk 
yaşandı. Şimdi hem 
cumamızı kıldık, 
hem de bizim 
çocuklarımız için 
muhteşem bir çalış
ma alanı oldu.
Emeği geçenlere 
teşekkür ederiz" 
dedi.
Okulun bulunduğu 
arsanın geçmiş dö 
nemlerde 4 e bölü 

nerek 2'sinin okula 
ayrıldığını, 2’sinin 
de konut alanı yapıl 
dığını hatırlatan 
Türkmen, 
"Hangi 
Belediyecilik anla 
yışı buraya konut 
alanı yapar" dedi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan 
"DOP kesintileri 
eğitim, sağlık ve 
hizmet alanları için 

ayrılan paylardır. 
Ne yazık ki bazı 
Belediye yönetici
leri bunları kendi
lerine pay ayırmak 
için kullanıyor. 
İl Özel İdaresine 
açılan 171 tane bu 
gibi dava var. 
Özel İdare bu ve bu 
gibi uygulamalar 
yüzünden 130 Mil 
yon lira ödemek 
zorunda kalacak. 
İl Özel İdaresi 2013 

yılı bütçesinin 
tamamı zaten 107 
Milyon lira" dedi. 
Siyaset, amaç 
mıdır, araç mıdır? 
sorusuna açıklık 
getiren İmam Hatip 
Lisesi Müdür 
Mehmet Türkmen 
"Siyaset hizmete gi 
den yolda araç ola 
rak kullanılmalıdır. 
Toprak bizim mede 
niyetimiz için 
önemli unsurdur. 
Fakat öyle bir nok
taya geldik ki, sat
mak normal hal 
aldı. Satmayacak 
tarımız olmalı" şek
linde konuştu.

ERENİN İLK 
BAŞARISI DEĞİL

Kulüplerarası müsa 
bakada, Türkiye 
Şampiyonu olan 
2002 doğumlu Ali 
Eren Aydın'ın ilk 
başarısı olmadığı, 
bundan önce de 
çok sayıda başarısı 

olduğu öğretmen
leri tarafından 
söylendi.
Satranç'ın yanı sıra 
derslerinde de başa 
rıh olduğunun altı 
ç zjlen genç 
Şampiyonun 
gelişmesin de 
okulunun da elin
den geleni yapa 
cağı da belirtildi. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, 
"Gemlik'te evlat
larımızın böyle 
başarılar kazanması 
bizleri de mutlu 
ediyor.
Çeşitli branşlarda 
başarılar kazanıl
masının da sağlan
ması için CHP İlçe 
Örgütü olarak 
bizlere düşen ne 
görev varsa yap
maya hazırız" 
diyerek, Genç 
Şampiyon Ali Eren 
Aydın'a tablet arma 
ğan etti.

reklam & m
atbaa

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

| GİÎ1.ER AJANS İstiklal Cad. Bora Sok.Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 |



8 Nisan 2013 Pazartesi Gemlik Körfezlol Sayfa 8

GEMLIKSPOB BAL ŞANSINI ZORA SÖKTÜ
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Seyfettin Şekersöz

BAL ligi play off 
üçüncü maçında 
negöl temsilcisi 

Gençlergücü'ne 2-1 
mağlup olan 
Gemlikspor hayal 
kırıklığı yaşattı. 
İlk yarıyı 2-1 önde 
kapatan 
Gençlergücü takımı 
ikinci yarıda yaptığı 
başarılı savunma 
ile Gemlikspor'a gol 
imkanı vermeyince 
sahadan 3 puanla 
avrılmasını bildi. 
Maça iyi başlayan 
ve rakip kaleye 
yüklenen Gemlik 
spor, 4. dakikada 
Gençlergücü'nün 
iki tehlikeli pozisy
onunu geri çevirdi 
ve ani başlattığı 
kontratakla öne 
geçti. 5. dakikada 
ceza sahasında 
topla buluşan 
Muharrem düzgün 
vuruşla 
Gemlikspor'u 1-0 
öne geçirdi.
Uzun toplarla rakip 
kaleye atak yapan 
Gençlergücü 13. 
dakikada beraberlik 
sayısını buldu.
Ceza yayı çaprazın
da topla buluşan 
Sinan kaleci 
Adem'in sağına 
gönderdiği vuruşla 
beraberliği sağladı 
1-1 
Gemlikspor'un 
daha atak ve gol

m

■

i

ili 
i® IB

pozisyonu 
yakaladığı ilk 
yarının 42. 
dakikasında 
Gemlikspor yarı 
sahasında yapılan 
harekete itiraz eden 
Oğuz orta hakem 
Ahmet Aslan'dan 
sarı kart görürken 
Gemlikspor aley
hine de ceza 
vuruşu verdi. 
Gemlikspor savun
ma elemanları ceza 
sahasına gelen 
topu uzaklaştıra- 
mayınca dışarıya 
giden topa direk 
dibinde müdahale 
ederek ağlara gön
deren Özgür 
Gençlergücü'nü 2-1 
öne geçirdi ve ilk 
yarı bu skorla bitti.

GOL YEMEDEN 
SAVUNMA 
İkinci yarıya 
beraberlik umu 
duyla başlayan 
Gemlikspor, orga 
nize geldiği ceza 
sahasında son 
vuruşlarda forvet 
elemanlarının 
başarısız olmaları 
nedeniyle istediği 
golü bir türlü bula
madı.
Tamamen sahasına 
çekilen ve 
yakaladıkları topları 
uzun paslarla rakip 
kaleye göndermeye 
çalışan 
Gençlergücü takımı 
karşısında

Gemlikspor 
yakaladığı pozisy
onlarda gol kaçırma 
yarışına girdi. 
Maçın 87. 
dakikasında ikinci 
yarıda ilk atağını 
yapan 
Gençlergücü’nde 
Ömer'in şutunda 
Gemlikspor kalecisi 
Adem gole izin ver
medi. 6. dakika uza
yan maçta 
Gemlikspor arka 
arkaya yakaladığı 
pozisyonlarda 
beraberlik golünü 
bulamayınca 
Gençlergücü yap
tığı iyi savunma ile 
maçı 2-1 kazanarak 
puanını 7'ye yük
seltti. Gemlikspor 
ise ilk maçta aldığı 
3 puanın yanı sıra 
iki maçı kaybederek 
BAL ligi hayalini 
büyük ölçüde zora 
soktu.
SAHA : Demirtaş 
HAKEMLER: 
Ahmet Aslan 6, 
Halil Barlas 6, Fatih 
Akman 6, 
GENÇLERGÜCÜSP 
OR : Mehmet 
Hopaç 5, Aykut 6, 
Gökhan 6, Emtah 6, 
Mehmet 
Gümüştekin 6, 
Volkan 5, Ömer 6, 
Alican 5, Özgür 6, 
Alaettin 6, (Metin 1) 
Sinan 5, 
GEMLİKSPOR : 
Adem 5, Samet 5, 
Bülent 5, Emrah 4,

05?
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Osman 4, Oğuz 4, 
(Semih Kaş 2) Arif 
4, Selahattin 4, 
Bergan 5, 
Murat 4, (Barış 3) 
Muharrem 5, 
GOLLER :
Dk. 5. Muharrem, 
(Gemlikspor 9 Dk. 
13. Sinan, Dk. 42. 
Özgür, 
(Gençlergücü)
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Kaskoda flaş nelisme!
Emeklilik için yaş 
bekleyenler için 
hazırlanan taslakta 
aylıklardan kesile- 
cek miktarlar belli 
oldu.
Kamuoyunda ‘yaş 
mağdurlan’ olarak 
bilinen, prim gün 
sayısını doldurduk
ları halde ‘yaşı 
doldurmadıktan’ 
için emekli ola
mayan yaklaşık 500 
bin vatandaşın, 
emeklilik maaşında 
178 lira ile 726 lira 
arasında bir düşüş 
meydana gelecek. 
Habere göre, halen 
üzerinde çalışılan 
erken emeklilik sis
teminin yürürlüğe 
girmesi halinde, 
asgari ücret 
üzerinden emekli 
olan ve emekliliğine 
5 yıl kalanların 
emeklilik maaşı, 713 
liradan 535 liraya 
kadar gerileyecek.

Yüzde 5 kesinti 
yapılacak 
Yaşının dolmasını 
bekleyen emekliler
den gelen yoğun 
talep üzerine Çalış
ma ve Bakanhğı’na 
bağlı SGK 
Başkanlığı, yaş 
bekleyen emekliler 
için bir formül 
geliştirdi. Buna 
göre, yaş bekleyen 
emeklilerin maaşın
da her yıl için yüzde 
5 oranında kesinti 
yapılacak, örneğin,

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

emekliliği dolması
na beş yıl olan bir 
vatandaşın maaşın
dan toplam yüzde 
25’lik bir kesinti 
yapılacak. Söz 
konusu formül, 
Maliye ve Hazine 
bürokrasisi ile de 
masaya yatırıldı. 
Ancak ekonominin 
iki kilit kurumundan 
da, bulunan formüle 
yeşil ışık yakılmadı. 
Hazine ve Maliye, 
erken emekliliğin 
“SGK’nın aktüryel 
dengelerini” boza
cağını öne sürüyor. 
Yeni formülle ilgili 
son kararı Ekonomi 
Koordinasyon kuru
lu verecek.

Çelik: Erken 
emeklilik konusun
da çalışıyoruz 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
emeklilikte yaşı 
bekleyenlerle ilgili 
çalışmalarının 

devam ettiğini açık
ladı. Çelik emeklilik
te yaşı bekleyenler
le ilgili soru üzerine 
şunları söyledi: 
“Bunların sayıları 5 
milyon. 500 bini 
bugün prim gününü 
doldurmuş ve yaşı 
bekliyor. Peyderpey 
bu 500 bine, bu 5 
milyon kişi ilave 
olacak. Bununla 
ilgili bir karar 
1999’da alınmış. 
4447 sayılı yasayla 
vatandaş 10 yıl 
sonra emekli ola
cağını düşünürken 
o günün üçlü koal
isyon hükümeti 
demiş ki ‘Kusura 
bakmayın 10 yıl 
değil, 15 yıl sonra, 
20 yıl sonra emekli 
olacaksınız’. Şimdi 
onlar diyor ki ‘Oyun 
oynarken kural 
değişti, ne 
günahımız var?’. Biz 
de 
*Haklısınız’?dedik.”

Rekabet Kurumu, 
son iki günde 30'a 

n sigorta şirke- 
eş zamanlı 

baskın yaptı ve 
yazışmaları inceledi. 
Vatandaş, zorunlu 
trafik sigortası prim
lerinde yapılan yük
sek artışlar üzerine 
sigorta şirketlerini 
Rekabet Kurumu'na 
şikayet etti. Rekabet 
Kurumu, son iki 
günde 30'a yakın 
sigorta şirketine eş 
zamanlı baskın 
yaparak, genel 
müdür ve genel 
müdür yardım
cılarının yazış
malarını mercek altı
na aldı.
Haberine göre, 
Rekabet Kurumu, 
vatandaşın şikayeti 
üzerine trafik sigor
tası primlerinde 
meydana gelen 
olağanüstü artışlar 
üzerine sektörde ön 
araştırma başlattı. 
Ön araştırma 
çerçevesinde 
Rekabet Kurumu 
uzmanlarından 
oluşan ekipler, iki 
gün içinde 
30'a yakın sigorta 
şirketinin İstanbul'
daki genel merkez
lerinde 'eş zamanlı* 
inceleme yaptılar. 
Şirketlerin üst 
yöneticilerinin bil
gisayar yazışmaları, 
cep telefonu 
mesajları incele 
meye alınırken, 
ekipler topladıkları 
bilgi ve belgelerle 
bugün Ankara'ya 
döndüler.
Söz konusu 
inceleme ekibi 
ellerindeki bilgi ve 
belgeleri değer
lendirerek, bir 

_________ ı_________

rapor hazırlayacak. 
Bu raporda soruş
turma açılması 
gerektiğine kanaat 
getirirlerse konu 
Rekabet Kurulu 
gündemine gelecek. 
7 kişilik Kurul, rapor 
ve ekindeki belgeler 
ışığında sigorta 
şirketlerinin 
aralarında 
anlaşarak, ortak 
fiyat belirledikleri ve 
rekabeti ihlal ettik
leri kanaatine varır
sa, söz konusu şir
ketler hakkında 
soruşturma açıl
masına karar 
verecek.

3 KEZ SAVUNMA 
HAKKI 
ERİLECEK
Yerinde incelemenin 
'zorunlu trafik 
sigortası' ile 

başlamış olmasına 
karşın 'kasko sigor
talarındaki' artışları 
da kapsayarak 
genişleyebileceği 
belirtilirken, sigorta 
şirketlerinin plastik 
ve kimya sanayici
lerinin şikayetleri 
nedeniyle de zaten 
Rekabet 
Kurumu'nuh günde
minde olduğu öğre
nildi.

Rekabet Kanunu'na 
göre yerinde 
incelemeden ya 
'soruşturmaya 
gerek yoktur’ 
sonucu çıkacak 
ya da sektörün 
tamamı veya bazı 
şirketler üzerinde 
soruşturma açıla
bilecek.
Soruşturma açıl
ması halinde şir
ketlere 3 kez yazılı 
ve sözlü savunma 
hakkı verilecek. 
Soruşturma sonu
cunda da Rekabet 
Kurulu ciro 
üzerinden para 
cezası verilip 
verilmeyeceğini 
karara bağlayacak.

BANKALARA 1.1 
MİLYAR 
Rekabet Kurumu, 
son olarak 
bankacılık sek
töründe yaptığı 
soruşturma sonu
cunda bankaların 
kredi kartları, 
krediler ve mevduat 
faizleri olmak 
üzere ortak hareket 
ederek rekabeti ihlal 
ettikleri sonucuna 
varmış ve 
bankalara toplam 1. 
1 milyar lira ceza 
kesmişti.

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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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)

BİBİ 
ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15 
ROMANTİK KOMEDİ 2

BEKARLIĞA VEDA: 
15:30:17:300-20:30 

KAHRAMAN MAYMUN: 
12:00-14:00 

■ran

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Balık - Tavuk ve Köfte Evi
ÖNCE 
SAĞLIK!

BALIK ÇEŞİTLERİ
HAMSİ (Izgara, Tava, Buğulama, 
Kaygana, Karadeniz Usulü) 
İSTAVRİT (Tava, Izgara)

6.oo ₺

7.001-

CUPRA, LEVREK, SOMON IZGARA 10.OO ₺
CİNEKOP; TEKİR 
IZGARA KÖFTE 
PİLİÇ, PİRZOLA, ŞİŞ

12.50 ₺

8.00 ₺

6.oo ₺

Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:3

MILTON
^DÜGÜN SALONU^^

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V

yenİlenen Yüzümüzle 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez NikahMasası

İnternetten Canh Mıyın 
Snhne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz gösteriter

ARA SICAKLAR
KARİDES (Güveç, Soğuş Tereyağlı) 10.oo ₺
KALAMAR TAVA 
MİDYE DOLMA 
MİDYE TAVA 
SALATALAR 
Yeşil Salata, Çoban Salata 
TATLILAR

10.oo ₺
1.oo ₺
5.oo ₺

3.00 ₺

Fırında Helva, Kabak Tatlısı, Kemalpaşa 4.oo ₺
İÇECEKLER
Kola, Fanta, Meyve Suyu, 
Ayran, Soda, Şalgam

2.00 ₺

1.50 ₺
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• PORTÖR MUAYENELERİ

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

• RİSk ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - O 532 265 67 58

• İSE GİRİŞ RAPORU
S AĞIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İS SAĞLIĞI. VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

• İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
osab • *5GüvenlIğI uzmanliği 
- y • İLKYARDIM EĞİTİL

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hiçbir kazanç ve is
haydtınızdandaha

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr9 Nisan 2013 Salı 
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Bursada 
silahlar konuşlu

Bursa'da emekli polis, hobi 
bahçesine doğru su yolu 
yapan tuğla deposu bekçisini 
beylik tabancasıyla vurdu.
Haberi sayfa 3’de

Mn ttıı miiii meclis’teı ım
Gemlik Belediyesi’nin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 
Belediye Meclisi’nde faaliyet raporu 12 ye karşın 7 oyla 
olumsuz bulundu. Belediye Meclis üyeleri Mehmet Çelik, 
Bülent Dalkılıç, Muharrem Sarı ve Necmettin Rama’nın 
katılmadığı toplantıda, CHP ve MHP’li meclis üyeleri 2012 
yılında yapılan Belediye çalışmalarını yetersiz bulduklarını 
belirterek, red oyu vereceklerini söylediler.
CHP Grup Sözcüsü Necdet Ersoy, belediye bütçesindeki 
paraların büyük bölümünün gereksiz kamulaştırmalara 
harcandığını, bir başkan yardımcısına 6 müdürlüğün bağ
landığını belirtirken, “Üçüncü yardımcıya ne gerek var 
dı?” dedi. MHP sözcüsü Metin Şanlı ise yapılan pazar yeri 
projesinin esnafın ihtiyacına yetmeyeceğini söyledi. 2’de

En gergin meclis...

Se manur Türhiye’nin yüzünü ağarttı 
Judocu kızımız Busva’llan 
altın madalya ile döndü

Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan 
toplantısı, son yılların en gergin toplan- 
tılanndan biri oldu.

Gemlik Belediyesi’nin 2012 yılında yap
tığı çalışmaların ele alındığı toplantıda, 
CHP ve MHP muhalefet üyeleri, çalış
maları yeterli bulmayarak red oyu vere
ceklerini açıkladılar.

MHP’li meclis üyesi Suat Laçinok, 
eleştiriler ve oylamalar sırasında, Belediye 
Başkanvekilinin salonda bulunmasına sert 
tepki gösterdi.

Laçinok, Yılmaz'ın kendi çalışmalanna 
oy kullanmasının yasal olmadığını söyle
di. Devamı sayfa 4’de

6-7 Nisan günleri 
Rusya’nın Tever 
kentinde yapılan 
ümitler Avrupa 
kupası judo 
karşılaşmasında 
Gemlik Belediyesi 
Gençlikv e Spor 

Reneiskaya rakip
lerini yenerek, 
altın madalyayı 
alırken, 
bayrağımızı gön
dere çektiren tek 
sporcumuz oldu. 
Haberi sayfa 8’de

Kulübü sporcusu 
Semanur Erdoğan, 
Türkiye’ye tek 
altın madalya ka 
zandıran sporcu 
oldu.
Erdoğan, Türki 
ye’nin 32 sporcu

ile katıldığı 
şampiyonada, 70 
kiloda geçen yılın 
Avrupa İkincisi 
Rus Ekatarine 
Tokareva ile 
Avrupa 7. cisi 
Belarus li Yena .

İhracatta 
üç aııla 
Ficosa 
birinci 
sırada

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası tara 
fından onaylanan 
ihracat do laşım 
belgelerinin üç ay 
hk sonuçlan açık
landı. Oda Baş 
kanı Kemal Akıt, 
ihracatta Ficosa 
A.Ş. nin üç ayın 
birincisi olduğu 
nu söyledi.
Haberi syf 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye Meclisi’nin 
Mayıs ayı ikinci 
toplantısında 
görüşülen Gemlik 
Belediyesi’nin 2012 
yılı faaliyet raporu 7 
evet oyuna karşın, 
12 hayır oyuyla red 
edildi.
Mayıs ayı birinci 
toplantı tutanağının 
okunmuş kabul 
edilmesinden 
sonra, gündem mad 
delerini görüşmeye 
başlayan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
Belediye Başka 
nımn 2012 yılı 
faaliyet raporunun 
eleştirilerine geçti. 
CHP grubu adına 
söz alan Necdet 
Ersoy, belediye 
bütçesinde önemli 
miktarda paranın 
kamulaştırmalara 
harcandığını, gerek
li kamulaştırmalar 
yanında acil 
olmayan kamu
laştırmalara da para 
yatırılarak, Kapalı 
Pazar yeri gibi acil 
ve yerinde kamu
laştırmaların plan
larının yapılıp uygu
lamasına geçilmesi 
gerektiğini vurgu
ladı.
Ersoy, Belediyedeki 
görev dağılımına 
bakıldığında bir 
başkan yardımcısı
na 6 müdürlüğün 
bağlandığını 
belirterek, "6 tane 
müdürlüğün işlerini 
bir başkan yardım 
cısı yürütebiliyorsa, 
3. başkan yardımcı 
sini neden getirdi
niz. Bunu anlamak
ta güçlük çeki 
yoruz” dedi.
Ersoy, Gemlik’in 
hafriyat konusunda 
yer sorunu bulun
duğun!, insanların 
hafriyat boşaltacak 
ruhsatlı yer bula
madıklarını, 
belediyede görevli 
bir kişinin yanlış 
uygulamalarından 
sorunlar doğduğu
na dikkat çekti. 
“Basında yer alan 
belediye ile ilgili 
usulsüzlüklerini 
Başkanvekilinin 
başarılı olduğunu 
takdir edilecek yön
leri var. Tanıtım 
yönünden çok 
başarılı. Her bil- 
boardda fotoğrafı 
var. Yakışıklı çık

mış. Ancak, Bolu 
Belediyesi’nin 
uygulamasına karşı 
Danıştay’ın da bir 
kararı var. Meclis 
ten çıktıktan sonra 
bu fotoğrafları 
görmemeyi çok 
isteriz.” dedi. 
Necdet Ersoy, CHP 
grubu olarak 2012 
yılı çalışma 
raporuna “red” oyu 
vereceklerini söyle
di.
Daha sonra CHP’li 
meclis üyesi Mahir 
Gencer, 2012 yılı 
faaliyet raporunu 
teknik yönden 
eleştirdi.
Gencer, faaliyet 
raporlarının önemli- 
bir belge olduğunu, 
performansa dayalı 
bütçe, performans 
programı ve strate
jik planlama gibi 
esasları içerdiğini, 
bunları uyulup 
uyulmadığını ortaya 
koyduğunu söyledi. 
Gencer, şöyle 
konuştu: 
“Faaliyet raporuna 
baktığımızda per
formans hedef 
lerinin hangi oran
da gerçekleştiğini 
göremiyoruz. Bir 
tek Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nde 
görülüyor. Bu da 
raporun içindeki 
belirli bölümleri 
karşılaştırma yap
mayı engelliyor. 
Rapor sayfalarına 
numarada kon
mamış.
Belediyenin 
borçları var mı yok 
mu belli değil. 
Raporda bir çok 
konu gereksiz 
tekrarlar yapılmış. 
Bunun nedeni rapor 
kalın olsun göste 
rişli olsun diye mi 
yapılmış bilmiyo
rum.” dedi.
Bu arada, Belediye 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Gencer’in 
konuşmasının 
arasına girerek 

faaliyet raporu 
örneğini Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesinden 
aldıklarını söyleme
si üzerine, Gencer, 
Müdüre tepki gös
terdi.
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’a 
“Meclis üyeleri 
mecliste Belediye 
nin bürokratlarıyla 
tartışmaz.
Büyükşehir yanlış 
yapmışsa biz de 
yanlış yapmak 
zorunda değiliz.” 
dedi.
Gencer, Gemlik 
Beİedîyesi’nde iç 
kontrol sisteminin 
de bulunmadığına 
dikkat çekti 
AKP adına söz alan 
Aslan Özaydın, 
Faaliyet raporunun 
belediyedeki bütün 
müdürlüklerini yıl 
içinde yaptıkları 
çalışmaların 
sınıflandırılması 
olduğunu belirte 
rek, “Gemlik’e bak
tığımızda halk 
nezdinde ilçeye 
büyük değişiklikler 
olmuştur. Gemlik’e 
hizmet geldiğini 
görüyoruz.
Yalnız, Gemlik 
Belediyesi değil, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi de 
Gemlik’e büyük 
hizmetler yapmıştır. 
Bu çalışmaların 
Gemlik’e gelmesine 
kim sebep olmuş
tur?
Sokaklar yenilen
miş, yeni yol ve 
kaldırım çalış
maları, spor tesis
leri yapılmıştır. 
Belediye çalışıyor, 
Gemlik değişiyor. 
Halkımız bu çalış
maları hissediyor. 
Çalışmalar daha da 
gelecek. Bu çalış
malarından dolayı 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’/ kutluyor ve 
onun faaliyet 

raporuna evet oyu- 
vereceğimizi 
bildiriyorum." dedi. 
MHP sözcüsü Metin 
Şanlı ise konuş
masına ilçeye 
yapılan işleri hayırlı 
olmasını dileyerek 
başladı. Mehmet 
Akif’in bir sözüyle 
konuşmasını 
sürdüren Şanlı, 
“Nedendir bilinmez 
Gemlik Belediyesi 
vizyonunun ve 
misyonunu tam 
olarak belirlemiş 
değil. Bir bakıyoruz 
vizyon zamanı 
hizmete döndüren 
belediye olmaktır. 
Yine görüyoruz ki 
medeniyetimize ait 
tarih mirasın önemli 
izlerini taşıyan 
Gemlik’i geçmişine 
saygılı ve sahip 
çıkan geleceğe 
karşı sorumlu 
Belediyeciliğin 
Türkiye’deki 
öncüsü yapmak. 
58 yıldır Gemlik 
teyim. Geçmişim 
olan Marmaranın 
incisi Gemlik 
nerede? Misyonu 
incelediğinde 
“Evrensel değerlere 
ve halkın değerle 
rine saygılı, adil, 
gelişime açıkbir 
yönetim anlayışı ile 
Gemlik halkının 
yaşam kalitesini 
arttırmak için yerel- 
hizmetler sunmak
tır” derken, başka 
bir misyonu da 
Gemlik’i tarihi ve 
kültürel zenginlik
leri ile modern 
mimarisinin uyum 
içinde birleştiği ve 
mutlu insanların 
yaşadığı ayrıcalıklı 
ve çağdaş ilçe hali 
ne getirme. Bir eğit
men olarak bu zıtlık 
karşısında şaşırıyo
rum. Adalet 
kalmamış halkın 
değerleri unutul
muştur. Gemlik 
halkı mutlu mudur? 
790-800 kişiyle

Afrika’da gördüğüm 
toplu taşımacılıkla 
her gün 10 bin kişi 
Bursa’ya gidenler 
mi mutlu” dedi.
Şanlı, Kent 
Konseyi’nin nerde 
olduğunu, sivil 
toplum kuru
luşlarının meslek 
odalarının katılım
larının alınmadan- 
hizmet üretildiğini 
“Ben yaptım oldu” 
mantığı ile belediye 
cilikte katılım olma 
dan başarı sağlana
mayacağını söyledi. 
Kurulan İhtisas 
komisyonlarının 
çalışmadığını da 
söyleyen Şanlı, 
Belediye binasının 
alel acele yık- 
tırıldığını, buradaki 
24 işyerinin yok 
edildiğini, perfor
mans raporun da 2 
si hariç tümünün 
yüzde yüz gösteril 
diğini belirterek, 
“Bu faaliyetlerde 
Gemlik halkının 
parasıyla AKP 
şovuna dönüşmüş 
tür. Faaliyet rapo 
runda övünç ile yer 
verilen Kültür ve 
Sanat Derneği’nin 
yaptığı faaliyetleri 
gerçekleştiren 
busanatçı eğitmen
lere aylardır hakları 
olan ücretlerinin de 
verilmemesi beledi 
yenin ayıbıdır.” . 
dedi.
2010 yılındaki per
sonel giderlerine 
karşın, 2013 yılında 
bu giderlerin çok 
yükselmesinin 
nedenlerini de 
soran Şanlı, siyasi 
sorumluluğu 
olmayan Belediye 
Başkan
Yardımcısının 
sürekli başkanlık 
yaptığını, bunu 
anlamakta zorluk 
çektiklerini söyledi. 
Yılmaz’a 
“Sorumluluk almak
tan mı kaçıyor
sunuz” diye sordu.

Gemlik ın temiz bir 
kent olmadığını, 
köpeklerin insan
lara korku saldığını, 
zabıta kadrosunun 
şişirilmesine karşın 
pazarın düzensiz 
olduğunu söyleyen 
Şanlı yapılacak 
pazar yerinin de 
ihtiyaca yetmeye
ceğini söyledi. MHP 
grubunun faaliyet 
raporuna red oyu 
vereceğini söyledi. 
Bu arada, MHP’li 
Suat Laçinok’u, 
eleştiriler sırasında 
Belediye 
Başkanvekilinin 
mecliste bulun
masının yasal 
olmadığını savun
du.
Refik Yılmaz görün
tülerle eleştilere 
cevap vererek 
muhalefetin birşey 
yapılmamış 
demediğini belirte 
rek yaptığı hizmet
leri anlattı.
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi’nin 
Türkiye’nin en şef
faf Belediyesi 
olduğunu iddia etti. 
Yılmaz, Gemlik’e 
bugüne kadar yapıl
mayan hizmetler 
getirdiklerini, ilçe 
nin her gün değişti 
ğini belirterek, 
Bursa’nın en temiz 
ilçesinin Gemlik 
olduğunu savundu. 
Daha sonra, yapılan 
oylamada 7 AKPli 
rapora evet derken, 
CHP ve MHP’li 12 
üye rapora red oyu 
verdiler.
Gemlik’te ilk kez 
faaliyet raporu 
olumsuz bulunan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 

'Yılmaz oldu.
Yılmaz’ın oy kullan
masına Suat 
Laçinok itiraz etti. 
Bunun yasalara 
aykırı olduğunu 
söyledi.



9 Nisan 2013 Salı Gemlik KElrfez Sayfa 3

Bursa'da silahlar tamısın
Bursa'da emekli 
polis, hobi bahçe
sine doğru su yolu 
yapan tuğla depo
su bekçisini beylik 
tabancasıyla vurdu. 
Yoğun bakıma 
kaldırılan bekçinin 
hayati tehlikesi 
bulunurken, polis 
memuru gözaltına 
aldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi İlçesi 
Soğanlı 
Mahallesinde 
emekli polis memu
ru N.Ç. hobi 
bahçesini kontrol 
etmek için öğle 
saatlerinde evinden 
dışarıya çıktı. Bu 
sırada bahçesinin 
yakınındaki tuğla 
deposunda bekçilik

Çalıntı araç ile akamaiıi talHBilanlı
Bursa'da NATO 
boru hattından 
akaryakıt çalındığı 
ihbarı alan polis 
ekipleri, ihbarı ver
ildiği adrese gittik
lerinde gözlerine 
inanamadı.
Çalıntı olan 
minibüsün içerisin
deki koltukları 
söken zanlılar, yer
ine yaptıkları 3 ton
luk depo ile 
akaryakıtı çalmaya 
çalışırken polis 
ekiplerini fark 
edince minibüsü de 
bırakarak olay 
yerinden kaçtı.
Olay, saat 02.30 
sıralarında merkez 
Nilüfer İlçesi 
Ataevler Metro İsta
syonu karşısındaki

İnegöl’de esrar operasyonu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 4 kilo 
esrar ele geçirildi. 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) 
ekipleri, uzun 
süredir yaptıkları 
İstihbarı çalışmalar 
neticesinde

yapan A.K. (64)'nin 
yolda biriken suyu 
kanal açarak 
bahçesine yön
lendirdiğini fark 
etti. Bunun üzerine 
A.K.’nin yanına 
giden N. Ç. suyun 
ekili sebzelerine 
zarar verdiğini, 
daha önce de aynı 
şeyi yaptığını 

ağaçlık alanda 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ataevler 
Metro İstasyonu 
karşısındaki 
ağaçlık alandan 
geçen NATO boru 
hattındaki 
akaryakıtı çalmak 
isteyen zanlılar, 
yakındaki bulunan 

Orhaniye Mahallesi'ndeki bir

söyledi.
İddiaya göre ikili 
arasında yaşanan 
tartışma sonrasın
da A. K. elindeki 
kürekle N. Ç.’nin 
başına vurdu. Başı 
kanayan emekli 
polis ise belinden 
çıkardığı beylik 
tabancasıyla A.
K.’ye 3 el ateş etti.

inşaat bekçisinin 
yoğun mazot 
kokusu ihbarı üze 
rine olay yerine 
gelen polis ekipleri 
fark edince 
minibüsü de 
bırakarak kaçtılar. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri 
gördükleri manzara 
karşında gözlerine

Karın bölgesine 3 
kurşun isabet eden 
A. K. yakınları 
tarafından özel bir 
otomobille Çekirge 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Yoğun 
bakıma alınan 
A.K.’nin hayati 
tehlikesi devam 
ederken 
Osmangazi Asayiş 
Büro Amirliği ekip
leri ise emekli 
meslektaşlarını suç 
aleti tabanca ile 
birlikte gözaltına 
aldı.
Emniyet çıkışı 
başındaki yara 
dikkat çeken N. Ç. 
"Bana kürekle vur 
du, ben de onu vur
dum" dedi. Polis 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

inanamadı. Polis 
ekipleri, zanlıların 
açık alanda bulu
nan akaryakıt hat
tından ağaçlık 
alana kadar 15 
metre uzunluğunda 
hortumla, 
minibüsün içerisine 
yaptıkları 3 tonluk 
depoya işlenmemiş 
akaryakıt çektikleri
ni fark etti. Çevrede 
geniş çaplı araştır
ma yapan polis 
ekipleri şahıslara 
ulaşamazken, olay 
yeri inceleme ekip
leri ise motor ve 
şase numaraları 
silinmiş olan 
minibüsün 
çevresinde delil 
çalışmalarını 
başlattı.

eve baskın yaptı. 
Baskında, evin 
bodrum ve çatı 
katında zulalanmış 
4 kilo esrar madde
si ele geçirildi. 
Gözaltına 
alınan ev sahibi 
M.B, emniyetteki 
ifadesinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi

Çalınan koyunlar 
feriUot iskelesinde 

bulundu

Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinden 
çalınan koyunlar, 
kamyonla İstan
bul'a götürülür 
ken, jandarmanın 
titiz çalışması 
sayesinde Yalo 
va’da Topçular 
feribot iskelesinde 
yakalandı 
Alınan bilgiye 
göre, Karacabey’in 
Harmanlı köyünde 
bulunan Turan 
Pehlivan’a ait 
dama gece bilin
meyen bir saatte 
giren hırsızlar, 58 
baş koyunu 
çalarak kayıplara 
karıştı. Sabah 
dama geldiğinde 
hayvanlarının 
çalındığını fark 
eden Pehlivan, 
durumu jandar
maya bildirdi. 
Olay yerinde 
inceleme yapan ve 
hırsızlık olayının 
kamyonla yapıl 
dığını belirleyen 
jandarma ekipleri, 
Çanakkale, İzmir 
ve Bursa güzer
gahlarında kontrol 
yaptı. Ekipler, ayrı
ca kamyonun 
İstanbul’a gitme 
ihtimalini de 
düşünerek, 
Topçular feribot 
iskelesindeki jan
darmaya da bilgi 
verdi. Feribota 
binmek üzere olan 
01 CBH 62 plakalı 
kamyonda koyun 
olduğunu tespit 
eden ekipler,

Trifl A A “SUYUNU BOŞA 
.Mft HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın
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hayvanlara ait 
sevk irsaliyesinin 
bulunmaması 
üzerine kamyonu 
jandarma noktası
na çekerek sürücü 
Ali Ö’yü (51) 
gözaltına aldı. 
Kamyondaki 
koyun sayısının 
çalınan koyun 
sayısını tutması 
üzerine Karacabey 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ile 
irtibata geçen 
ekipler, telefonla 
yapılan teşhisle 
koyunların 
Karacabey’den 
çalınan koyunlar 
olduğunu belirledi. 
Hayvanların 
sahibiyle birlikte 
Topçular’a giden 
jandarma ekipleri, 
burada yapılan 
ikinci tespitin 
ardından kamyon 
sürücüsü Ali 
Öndoğan ve 
koyunları alarak 
Karacabey’e getir
di. Çalınan koyun
lar sahibi Turan 
Pehlivan’a teslim 
edilirken, koyun- 
ları çaldığı iddia 
edilen Ali Ö. ilk 
sorgusunun ardın
dan adliyeye sevk 
edildi. Adliye gir
işinde fotoğrafını 
çeken gazete
cilere, “Sanki 
adam öldürdük, ne 
diye çekiyor
sunuz” diyen 
zanlı, çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
landı.

http://www.gemlikk0rfe2gazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, 3 aylık İhracat rakamlarını açıkladı

IhHcatta öc a W ficoM tıirinci sıram
En gergin Meclis...

CHP Grubunun eleştirilerini grup 
sözcüsü Necdet Ersoy yaptı.

Benim meclise katıldığım anda, Ersoy, 
Faaliyet Raporu üzerinde konuşuyordu.

Ersoy, Kapalı Pazar Yeri’nin Gemlik 
için önemine değinirken, yapılan kamu
laştırmanın yerinde olduğunu söyledi.

Belediyenin 2012 yılında bütçeden 
kamulaştırmalara ayrılan payın yerinde 
kullanılmadığı üzerinde durdu.

Ersoy, Belediyedeki İdari dağılımda, bir 
Başkan Yardımcısına 6 müdürlüğün 
bağlanmasını da eleştirdi.

Kim bu başkan yardımcısı derseniz, 
zamanında MHP’den Belediye Başkan 
adayı olup seçilemeyen, ama Meclis üye
siyken, AKP adına verdiği oy sonucu bu 
göreve getirilen Mehmet Çelik’ti.

Çelik, eski Orhangazi Döktaş Fabrika 
sı’nda, muhasebe bölümünden emekli 
olmuştu.

Yani mesleği muhasebecilik.
Ama, Gemlik Belediyesi’nde Refik 

Yılmaz Başkanvekili seçilince, Çelik’in 1 
oyu karşılığı adeta belediye teslim edildi.

Sizin anlayacağınız Çelik, Gemlik Bele 
diyesinin gizli Başkanı.

Refik Yılmaz derseniz, bence o model 
başkan...

Muhasebe Çelik’te, Fen İşleri Çelik’te, 
imar İşleri Çelik’te, ruhsat işleri Çelik’te.. 
Peki geriye ne kaldı?

Mehmet Çelik, Brütüs Bülent Dalkılıç, 
Muharrem Sarı ve rahatsız olan 
Necmettin Rama meclis toplantısında 
yoktular.

Ersoy, basında yer alan hafriyat dökün 
yerleri ve bilbaodlarda Başkan vekilinin 
boy boy fotoğraflarını eleştirdi.

Teknik konuları ise Maliyeci Mahir 
Gencer’e bıraktı.

MHP adına, meclisin taze üyesi emekli 
öğretmen Metin Şanlı konuştu.

Şanlı, gerek konuşma yeteneğiyle, ge 
rekse konulara hakimiyeti ve hazırladığı 
konuşma ile mecliste ilgi topladı.

Şanlı, Gemlik Belediye Meclisi’nin reni 
li siması...

Eleştiriler sırasında Refik Yılmaz’ın 
meclisi salonunda bulunmamasını iddia 
eden MHP’li Suat Laçinok, sık sık müda
haleler yaptı. Yılmaz’ın eleştirilere verdiği 
yanıtlar sırasında da da sözünü keserek, 
Meclisi yanlış bilgi verdiğini vurguladı, 
gerginliklere neden oldu. Laçinok, dünki 
meclisin sanki yaralı aslanıydı.

AKP’li Aslan Özaydın ise bence konuş 
masa da olurdu. Konuşması pek anlaşıl
madı. Doğal olarak Gemlik’in bu dönem 
de çağ atladığını, değiştiğini, halkın bele 
diyeden memnun olduğunu savundu.

2102 yılı faaliyet Raporu 12’ye karşı 7 
oyla RED edildi.

Bu Refik Yılmaz’ın görevden düşmesi 
için yeterli oy değil.

Sizin anlayacağınız, yerel seçimlere ki 
dar koltuğun asıl sahibi göreve iade edil 
meyeceği için yola böyle devam edilecek

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından onay
lanan ihracat 
dolaşım belgeleri 
rakamları 2013 yılı 
üç aylık sonuçları 
açıklandı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
2013 yılının 3 ayında 
GTSO’da toplam 
5873 işlem görüldü 
ğünü söyledi.
Akıt, söyle konuştu: 
“Bu evraklann 2244 
adeti Ocak, 1417 
adeti Şubat ve 2212 
adeti de Mart ayların 
da onaylanmıştır. 
Firmalar bazında 
Ocak ayında sırası 
ile; Ficosa Otomotiv 
A.Ş., Aunde Teknik 
Sanayi A.Ş. Serbest 
Bölge, Bak-Tat Gıda 
Sanayi Ltd. Şti., 
Orda Otomotiv Yan 
San. ve Ticaret A.Ş. 
odamızca en çok 
dolaşım belgesi 
onaylanan firmalar 
dır. Yine Ocak ayı 
içerisinde sırası ile 
en çok Almanya, 
Fransa, Ingiltere, 
İtalya ve Ispanya’ya 
ihracat gerçekleş 
tirildi.
Düzenlenen ihracat 
belgeleri ise yoğun
lukla otomotiv sana 
yi, mermer, gıda, 
seramik-porselen ve 
tekstil ürünleri ola 
rak yurt dışına ihraç

Kemal Akıt

edildiği görüldü. 
Geçtiğimiz 2012 
yılında aynı ayda 
toplam 2263 adet 
evrak onay görme
sine karşın, az da 
olsa bir gerileme 
olduğu gözlenmek
tedir.

ŞUBAT AYI 
2013 yılı Şubat ayı 
verilerinde ise, 
geçtiğimiz yıla oran
la ciddi bir azalma 
görülmektedir.
Bir önceki yılın aynı 
ayında toplam 2253 
adet evrak onaylanır 
ken, bu yıl Şubat 
ayında bu sayı 1417 
de kalmıştır.
Yapılan ihracatların 
sırası ile yoğunlukla 
Almanya, Fransa, 
Ispanya, Ingiltere ve 
İtalya’ya yapıldığı, 
sektörse! olarak oto
motiv sanayi, gıda, 
demir-çelik, tekstil 
ve mermer ürünleri 
olduğu gözlemlen

miştir.
Onaylanan belge 
lerde firma bazında 
sırası ile 
Ficosa Otomotiv 
Sanayi ve Tic. A.Ş., 
Aunde Teknik San. 
ve Tic. A.Ş.
Pro Gıda Pazarlama 
A.Ş., BAKTAT Gıda 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Leoni Kablo ve 
Tekno. San. Tic. Ltd. 
Şti. ihracatçı firma 
olarak yer almıştır. 
Odamızca 2013 yılı 
Mart ayında onay
lanan dolaşım bel
gelerinde geçtiğimiz 
yılın aynı ayına 
oranla Şubat ayına 
nazaran az da olsa 
bir düşüş gözlem
lenmiştir. “dedi.

MART AYI 
BELGELERİ 
Akıt, geçtiğimiz yılın 
Mart ayında onayla 
nan dolaşım belge 
sayısı 2539 iken, 
2013 yılı Mart ayında 

bu sayının 2212 ye 
gerilediğini söyledi, 
ihracat yapılan ülke 
ler yoğunluklarına 
göre sırası ile 
Almanya, Fransa, 
İngiltere, Ispanya ve 
İsrail olarak belir
lendiğini belirtti. 
Mart ayı ihracat fatu
ralarından alınan 
verilere göre ise 
toplamda 1.545.968 
lira, 
47.635.358 $ ve 
55.651.340 €’ 
olduğunu açıklayan 
Kemal Akıt, 
“Sektörse! olarak 
mal cinslerine göre 
sıralamada otomotiv 
sanayi, mermer, 
gıda, seramik-porse
len ve demir-çelik 
olarak belirlen
miştir.” şeklinde 
konuştu.

2012 YILI İTHALAT 
VE İHRACAT 
RAKAMLARI

Öte yandan Gemlik 
Gümrük 
Müdürlüğü’nce 2012 
yılı sonunda yapılan 
ihracat ve ithalat 
rakamları da belli 
oldu.
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü verilerine 
göre, 2012 yılında 
9.426.382.834,00 $ 
ihracat, 
8.132.786.149,00 $ 
ithalat gerçekleştiği 
açıklandı.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Nezih Dimili Hatıra Ormanı 
12 Nisan da kuruluyor

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, geçtiğimiz yıl 
10 Nisan'da kaybet
tiğimiz Belediye eski 
Başkanlarından 
Nezih Dimili anısına 
hatıra ormanı kura
caklarını söyledi. 
Gemlikte 1989-1994 
yıllan arasında 
Belediye Başkanlığı 
yapan Nezih Dimili'y i 
ölümünün birinci 

yılında anısına Hatıra 
Ormanı kurarak 
anacaklarını bildiren 
Refik Yılmaz, hatıra 
ormanı çalışmasına 
katkı koyan Gemlik 
Sivil inisiyatif 
Platformu temsilci
lerine de teşekkür 
etti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Dimili 
ailesinin de katıla

cağı Hatıra Ormanı 
töreninin 12 Nisan 
Cuma günü saat 
14.00'te Haydariye 
Köyü'nde yapıla
cağını söyledi. 
Yılmaz, tören için 
saat 13.30'da CİUS 
AVM önünden araç 
kaldırılacağını 
belirterek, "Belediye 
eski Başkanımız 
merhum Nezih 
Dimili'ye yakışır bir 

tören düzenlemeyi 
planlıyoruz.
Nezih Dimili'nin 
anısına ilk etapta 
kendi adını vere
ceğimiz Hatıra 
ormanına 1000 adet 
fıstık çamı fidanı 
dikmeyi düşünü 
yoruz. Fidan sayısını 
önümüzdeki 
dönemlerde de 
artırmayı hedefli 
yoruz" dedi

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile İlçe 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ve Şaypa 
Alışveriş Mağazaları 
Limitet Şirketi ile 
ilçemizdeki 4.5. ve 6. 
Sınıf öğrencileri 
arasında Gıda 
Güvenliği konusun
da düzenlenen 
"Genç Denetçileri 
Projesi" ilçemiz özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu'nda başladı. 
Proje sorumluların
dan ilçe Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürü Veteriner Dr. 
İbrahim Çetin, 
beraberinde 
Veteriner Kasım 
Yıldırım ve Gıda 
Denetçisi Sibel 
Bülbül ile birlikte

okul öğrencilerine 
eğitim çalışmasını 
başlattı.
Dr. İbrahim Çetin, 
öğrencilerimize pro
jenin arriacı ve uygu
lanışı hakkında bilgi 
verdikten sonra,

Gıda denetçisi 
olarak neler yap
maları ve nelere 
dikkat etmeleri 
gerektiğini açıkladı. 
Her türlü gıda ürünü 
için, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık

Bakanlığının ürünü 
için Gıda , Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı’nın verdiği 
sicil numarası, son 
kullanma tarihi ve 
ambalajına dikkat 
etmelerini, herhangi

bir olumsuzluk 
durumunda Alo 174 
hattını aramaları 
istedi.
Denetlenmeyen 
sağlıksız gıda ürün
lerinin çeşitli 
hastalık ve zehirlen

melerine neden ola
bileceğini belirten 
Çetin, sağlıklı 
beslenme ve hijyen 
konularında çok 
dikkat edilmesi 
gerektiğini anlattı

K AŞ€D€ IJGKL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
■■ W*”*
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KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce 

tescilli 13160400EX017447 
11.03.2013 tarihli beyanna 

memiz kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

CT STONE INC.
İTHALAT-İHRACAT SAN. TİC, 

LTD.ŞTİ
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Arap turizm elçileri 
Gemlike geldi

Bursa'da 23 Tesis İçin Hibe 
Sözleşmesi İmzalandı

Bursa 2013 Arap 
Turizm Destinas 
yonu Kapsamında 
Bursa'ya gelen 120 
kişilik Arap kafilesi 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Atatepe 
Turistik Tesislerin 
de ağırlandı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık'ın da 
katıldığı ağırlama 
töreni önceki gece 
Atatepe 
Tesislerinde orga 
nize edildi. 
Büyükelçilik 
düzeyinde temsil 
edilen yemeğe 22 
Arap Ülkesinden 
seçkin davetli 
topluluğu katıldı. 
Yemekte konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Sınırlar, 
ülkeler farklı olsa 
da hepimiz 
kardeşiz" diye 
başladığı konuş
masında, "Sîzleri 
sadece bugün 
değil, bundan 
sonra da ağırla
maktan büyük mut
luluk duyacağız" 
dedi.
Turizm yönünde 
başlayan ikili ilişki
lerin, ekonomik 
boyutta da genişle 
yerek, büyümesini 
istediğini bildiren 
Refik Yılmaz, Istan- 
bul-Bursa arasın
daki ulaşım kolay 
tıklarına dikkat çe 
kerek, deniz oto
büsü ve deniz

uçağı seferleri ile 
İstanbul'dan 
Gemlik'e ve 
Bursa'ya artık çok 
daha kolay ve 
çabuk gelinebile
ceğine dikkat çekti. 
Gemlik Zeytini ve 
Zeytinyağını da 
anlatmayı ihmal 
etmeyen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Gönlümüz 
istiyor ki, Arap 
kardeşlerimiz de 
dünyanın en 
kaliteli, en 'lezzetli 
sofralık zeytini 
olan Gemlik 
Zeytininden ve 
zeytinyağından 
istifade etsinler" 
diye konuştu. 
Haydariye 
Sudüşen Şelalesi 
ve Bursa'nın tarihi 
ve turistik yerleri 
konusunda da bilgi 
veren Refik Yılmaz, 
dostluk 
köprüsünün bun
dan sonraki yıllar
da da devam 
etmesi temen
nisinde bulundu. 
Mısır Büyükelçisi

Abdurahman 
Selahattin'de 
konuşmasında, 
sadece Turizm 
yönünden değil, 
ticaret yönünden 
de ikili ilişkileri 
geliştirmek için 
Bursa'ya geldikleri
ni bildirdi.
Arap Ülkelerinden 

yılda yarım 
milyona yakın 
turistin Türkiye'yi 
tercih etmesinin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını anla
tan Selahattin, 
Mısır'dan da 
Türkiye'ye yılda 
100 bin turistin 
geldiğini 
vurguladı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
eden Mısır Büyükel 
çişi, Yılmaz'ın 
talebi doğrultusun
da Gemlik 
Zeytini'ne yönelik 
çalışmaları da 
başlatma sözünü 
verdi.

Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının 
Desteklenmesi 
Programı dahilinde 
yürütülen 'Tarıma 
Dayalı Yatırımlar 
2012/7. Etap 
Uygulamaları' kap
samında Bursa'da 
programa alınması 
uygun bulunan 23 
tesis için hibe 
sözleşmesi imza 
töreni gerçekleş 
tirildi.
Bursa Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü'nde 
gerçekleştirilen 
törene, Vali 
Yardımcısı Hüseyin 
Eren, AK Parti 
Milletvekili 
Bedrettin Yıldırım, 
Tarım ve Hayvan 
cıhk Müdürü Ömer 
Çelik ve proje 
yatırımcıları katıldı. 
Toplantıda 
konuşan Vali 
yardımcısı Hüseyin 
Eren, Bursa'nın, 4- 
5 gıda ürününde 
rekor üretim 
düzeyine sahip 
olduğunu hatırlattı. 
Sanayi kurulurken, 

K^DÜMKVOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

tarım alanlarının 
kurban edilme 
meşini isteyen 
Eren, şehre 
Tarımsal Gıda 
Organize Sanayi 
Bölgesi kurul
masının da faydalı 
olacağını kaydetti. 
Milletvekili 
Bedrettin Yıldırım 
ise hibe projelerini 
çok önemsedikleri
ni ve sayılarının 
artmasını bekledik
lerini dile getirdi. 
Yıldırım, "800 mily
onluk bir hibe 
uygulaması yapılan 
ülkede, son 6-7 
yılda Bursa'nın 
yerini yeterli bul
muyorum. Bur 
sa'nın, payını daha 
da artırması gere 
kiyor. Daha çok 
proje hazırlanarak 
gönderilmelidir." 
diye konuştu. 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürü Ömer Çelik 
de hibe desteği 
kazanan projeler 
hakkında bilgi 
verdi. 2013 yılında 
kendilerine 46 

proje geldiğini ve 
bunun 23'ünü 
bakanlığa gön
derdiklerini 
belirten Çelik, gön
derilen projelerin 
tamamının yatırım 
programına 
alındığını vurgu
ladı.
Hibe sözleşmesi 
imzalanan 23 pro
jeden 9'unun yeni 
yatırım, birinin 
tamamlama 
yatırımı ve 13’ünün 
de modernizasyon 
projesi olduğunu 
anlatan Çelik, pro
jelerin toplam 
maliyetinin ise 16,6 
milyon TL 
olduğunu kaydetti. 
Çelik, yatırımcıya 
6,6 milyon TL hibe 
desteği yapıla
cağını sözlerine 
ekledi. Hibe 
desteği kazanan 
Marmarabirlik 
Genel Müdürü 
İbrahim Minareci 
ise Orhangazi 
Kooperatifi ve İznik 
Kooperatifi için 
hibe desteği aldık
larını 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

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ fal. M AA AA 
İstiklal Caddesi Bora Sokak İKİ il İH Mil AA

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ' ■ w w w

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Orhangazi'de Marmarabirlik 
Depoları Sıkıntısı Çözülmedi
Marmarabirlik'e ait 
Orhangazi 
merkezindeki depo
lar ikinci yerel 
yönetim tarafından 
da kaldırılamadı. 
Belediye Başkanı 
İsmail Tartar, 
görüşmelerin çık
maza girdiğini açık
ladı.
Marmarabirlik'in 
Orhangazi 
merkezinde, termi
nal yanı ve Alitekin 
Caddesi arasındaki 
depolarının kaldırıl
masıyla ilgili 
görüşmeler yine 
tıkandı. Orhangazi 
Belediyesi'nin, 
önceki dönem 
Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz 
döneminde kaldırıl
ması için çalışma 
başlatılan depolar, 
o dönemin birlik 
yönetimi tarafından 
yıkılmıştı.
Depoların bulun
duğu alanı 
Orhangazi'ye

kazandırmak 
isteyen belediye 
yönetimi, İznik yol
unda bir arsa ile 
takas önermişti. 
Ancak 
Marmarabirlik 
kabul etmeyince 
görüşmeler tıkan
mış, birlik yönetimi 
eski depoların 
bulunduğu alanın 
çevresini tel 
örgüyle kapatmıştı. 
Bir süre çay bahçe
si olarak faaliyet 
gösteren alanın ilç

eye kazandırılması 
için Orhangazi 
Belediyesi'nin 
şimdiki başkanı 
İsmail Tartar da 
yeni bir süreç 
başlatmıştı.
Birlik Başkanı 
Hidamet Asa ile 
görüşen Tartar, 
depoların bulun
duğu alana karşılık 
seyir terası böl
gesinin alt kısmın
da 32 dönümlük 
arsayı önermişti. 
Birlik yönetimi eski 

depoların bulun
duğu alanın imara 
açılması için ısrarcı 
olunca süreç yine 
tıkandı. Belediye 
Başkanı Tartar, bir
lik yönetiminin 
imar ısrarı üzerine 
görüşmelerin 
tıkandığını açık
larken, "Orayı 
imara açmak vatan 
hainliğidir.
Ömrümün yettiği 
müddetçe o alanı 
imara açtırmam." 
diye konuştu.

minim
50 lirayla renk 
benzerliği 
nedeniyle yaşanan 
sorunların gider
ilmesi için renk 
değişikliğine 
gidilen 5 liralar 
tedavüle çıktı. 
Merkez 
Bankası'nın hakim 
rengini mor olarak 
değiştirdiği yeni 5 
liralık banknotlar 
tedavüle çıktı. 
İMZALAR DA 
DEĞİŞTİ 
Ayrıca, Merkez 
Bankası tarafından 
1 Ocak 2009'da 
tedavüle çıkarılan 
ve halen 
tedavülde bulunan 
E-9 Emisyon 
Grubu I. tertip 
Türk lirası ban
knotlara kıyasla, II. 
tertip 200, 50 ve 5 
liralık banknotlar

daki imzalarda da 
değişikliğe gidildi. 
200 ve 5 liralık 
banknotlarda 
Başkan Erdem 
Başçı ile Başkan 
Yardımcısı 
Mehmet 
Yörükoğlu'nun, 50 
liralık banknotlar
da ise Başçı'nın 
yanı sıra Başkan 
Yardımcısı Turalay 
Kenç'in imzaları 
kullanıldı. 
Boyutları ön, arka 
yüz kompozisyon
larıyla genel nitelik 
ve görünümler 
bakımından belir
tilen değişiklikler 
dışında I. tertip 
banknotlarla aynı 
olan II. tertip ban
knotlar, I. tertip 
banknotlarla birlik
te tedavülde ola
cak.

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

adisyon ve Diler gım rtmmı ------ - * _ ■
kase, kalem kasa broşür, el ilam, gazete, bilgisayar form baskısı, davetiye, kartvizit, 

gazete ve dergi Kanlan gibi konularda da hizmet vermekteyiz.
kokulan ve çakmaklar, plaket ve kupalar; takvimler; masa setleri, kalem setten', anahtarlıklar, çantalar; 

kalemlik ve kağıtlıklar, çakılar fenerler, şapka ve t-shirtler gibi frmamzın ihtiyaç duyduğu tüm promosyon 
ürünleri farklı seçenekler 1le hizmetinizde.

3 i 
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3./ oıil.
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| GÜIER AJANS istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 |
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Semanın, Mi iti alili imBiii iMi
Ümitler kategorisi 
(15-17) yaş gurubu 
Bay-Bayan Judo 
Avrupa Kupası 6-7 
Nisan 2013 tarih
lerinde Rusya'nın 
Tver kentinde 16 
ülke'den 143 erkek, 
117 bayan toplam 
260 sporcunun 
katılımıyla yapıldı. 
Türkiye'nin tek altın 
madalyasını Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Sporcusu Semanur 
Erdoğan aldı. 
Türkiye'nin 32 
sporcuyla katıldığı 
Rusya-Tver Avrupa 
Kupası'na Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Sporcusu Semanur 

s Erdoğan damgasını 
vurdu. 70 Kg Ümit 
Bayanlarda min
dere çıkan 
Semanur Erdoğan

geçen yılın Avrupa 
2.si Rus Ekatarina 
Tokareva ve geçen 
yılın Avrupa 7.si 
Belarus'lu Yana 
Reneiskaya gibi zor 
ve tecrübeli rakip
lerini yenerek altın 
madalya alırken, Ay 
- Yıldızlı 
Bayrağımızı gön
dere çektirip, 
Rusya'da istiklal 
marşı okuttu. 
Türkiye toplamda 
Bir Altın, iki 
Gümüş, Dört Bronz 
olmak üzere aldığı

7 madalya ile ülke 
sıralamasında 
3.oldu. Altın kız 
Semanur Erdoğan 
10 Nisan 2013 
Çarşamba günü 
milli takımla birlikte 
Türkiye'ye dönecek. 
Semanur elde ettiği 
bu sonuçla Türkiye 
Judo Federasyonu 
70 Kg Bayanlarda 
135 puana yükseldi, 
En yakın rakibinden 
43 puan gibi açık 
ara önde olan 
Semanur Erdoğan 
02-08 Mayıs 2013 

tarihlerinde 
Almanya'nın Berlin 
kentinde yapılacak 
olan Avrupa 
Kupasında Milli 
Takım düzeyinde 
Türkiye'yi temsil 
etmeye hak 
kazandı.
Ayrıca Yıldızlar 
Kategorisi (13-14) 
yaş grubu Judo il 
şampiyonası 6 
Nisan 2013 tari
hinde B.T.S.O Celal 
Sönmez Spor 
Salonunda yapıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü judocuları 
Melike Alanko ve 
Melis Karataş 
Kilolarında il 
şampiyonu, 
Muhammet 
Karabayır, 
Abdülrahim 
Sayal, Mert Aydın 
ise kilolarında il

2.si olarak 19-21 
Nisan 2013 tarih
lerinde Hatay'da 
yapılacak olan 
Judo Bay- Bayan 
Yıldızlar Türkiye 
Şampiyo nasına git
meye hak 
kazandılar.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo 
Antrenörü İsmail 
Yıldız: 
'Sporcularımız her 
yaş gurubunda 
ulusal ve uluslar 
arası düzeyde 
yarışarak 6 yıldır. 
Gemlik- Bursa 
ve Türkiye'nin 
yüzünü güldürmeye 
devam ediyor. 
Bende Gençler 
Kategorisi (15-20) 
yaş gurubu Milli 
Takım Antrenörü 
olarak 25 Nisan- 03 
Mayıs 2013 tarih

lerinde Milli 
Takımla Italya'nın- 
Tarvisio kentine 
gidip Türkiye'nin en 
iyi şekilde temsil 
edilmesi için 
çalışacağım. 
Gemlik'te, Judo 
Antrenörleri ve 
judocular 
başarılarıyla 
kendini fazlasıyla 
ispat etti. En büyük 
eksiğimiz Judoya 
ait bir antrenman 
salonu. Sporcu 
velileri ve 
judocularımızın 
başarıların 
katlanarak artması 
için, değerli yöneti
cilerimizden acil 
talebi judu'ya ait bir 
antrenman salon
dur. Bizlere 
güvenip destek 
olan herkese çok 
teşekkür ederiz' 
dedi.

I116 İznik'le şampiyonluğunu ilan eni
U 16 Liginde 6. 
Grubun Şampiyonu 
Gemlik Belediye 
Spor oldu. Bitime 
bir hafta kala en 
yakın rakibi 
Compenante'ye 5 
puan fark atan mavi 
beyazlı gençlerimiz, 
şampiyonluğunu 
İznik'te ilan etti. 
Umur Spor ile 
kendi evinde 
yapacağı maç 
öncesinde İznik 
Spor ile karşılaşan 
U 16 takımımız, ilk 
yarıyı tek kale 
oynamasına rağ
men şansız biçimde 
1-0 geride kapadı. 
İkinci yarıda da 
disiplinden kop
madan,. Güzel fut
bolunu baskılı 
oyunla birlikte 
sürdüren temsil
cimiz, Rahim ve 
Hakan ile hak ettiği 
galibiyete ulaştı. 
Sahadan 2-1'lik

sonucun yanı sıra 
Şampiyonlukla 
ayrılan temsilcimiz, 
zaferini doyasıya 
coşkuyla kutladı. 
Gemlik Belediye 
Spor U 16 Takımı 
Antrenörü Haydar 
Yiğit, geçen yıl U 
15'te yaşanan

şampiyonluğu bu 
yıl U 16'da da 
devam ettirmenin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını 
belirterek, 
"Hedef Türkiye 
Şampiyonasına 
gitmek" diye 
konuştu.

Umur Spor maçı 
sonrasında 
Bursa'da Play Off 
maçlarına çıkacak
larını hatırlatan 
başarılı teknik 
direktör Haydar 
Yiğit, Nisan ayı 
içinde Play Off 
maçlarında da 

başarılı sonuçlar 
alacaklarına 
inandıklarını bir kez 
daha vurgulayarak, 
Mayıs ayında 
düzenlenecek 
Türkiye 
şampiyonasında bu 
kez derece bek
lediklerini söyledi.

Destek veren 
herkese teşekkür 
eden Haydar 
Yiğit, "Gemlik ve 
Bursa'yı futbolda 
hem iyi oyunla, 
hem de centil
mence temsil 
etmek için var 
gücümüzle 
çalışacağız. 
Bize güvenen ve 
destek verenleri 
mahcup etmeye
ceğiz. Bun gençlere 
güvenin.
Başarıların devamı 
gelecektir. Bizi izle
meye ve bize inan
maya devam edin" 
dedi.
Gemlik Belediye 
Spor U 16 Takımı 
İznik'te şu 11 ile 
mücadele etti.
Soner Tepe, Soner 
Şen, Umut, 
Mustafa, Yusuf, 
Hüseyin, Hakan, 

.Rahim, Furkan, 
Eray ve Onur.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T BWA A S HARCAIMV^

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Kiracılara iütü iaber!
Bankaları vasıtasıy
la vatandaşa haber
sizce poliçe 
yazdıran sigorta şir
ketleri, şimdi de 
zorunlu trafik sigor
tasına yüzde 500 
zam yaptı.
Vatandaşın cüzdanı
na göz diken sigor
ta şirketlerine tepki 
yağıyor. Trafik sig
ortası ücretlerinin 
serbest bırakıl
masıyla birlikte fi 
yatlar uçuşa geçti. 
Ortak oldukları 
bankalar aracılığı ile 
her kredi alana 
habersizce poliçe 
kestiren sigorta şir
ketleri, geçen yıl 
yaptıkları zararı 
vatandaştan çıkarta
cak. özellikle yapıl
ması mecburi olan 
trafik sigortasında 
fiyatların yüzde 500 
arttığı belirtiliyor. 
Sigorta şirketlerinin 
tamamının aynı 
anda zam yap
masının rekabet 
hukuku açısından 
da incelenmesi 
gerektiği belirtiliyor.

Binlerteemekliniınıaasıiırtal!
Sahte emekliler tek 
tek tespit ediliyor. 
2012 yılına ait dene
tim sonuçlarına 
göre, sahte emekli 
olduğu tespit edilen 
400 kişinin emek 
liliği iptal edildi, 
incelenen 8.100 
boşanmanın 
3.100'ünün babadan 
maaş almak için 
anlaşmalı olduğu

Sigorta şirketleri ise 
zararlarını bahane 
ederek, "Sahte kaza 
raporu da arttı. Bu 
paraları almak 
zorundayız" savun
masını yapıyor. 
15 MİLYAR LİRA 
TOPLAYACAKLAR 
insafsız zamma 
tepki gösteren .% 
TESK Başkanı 
Bendevi Palan 
döken, "Fiyatlar 
ticari araçlarda 20 
bin liraya kadar 
dayandı" dedi. 
Palandöken, fiyat
ların serbest olma

ortaya çıktı. 
Bunların aylıkları 
kesildi. Sigortasız 
çalışan 55 bin kişi

tespit edilirken, 
12.250 işyerinin 
de kaçak olduğu 
belirlendi.

ması gerektiğini 
belirterek, "2O12'de 
zorunlu trafik sigor
tası yapılan 13 mil 
yon 862 bin araç 
için 3.5 milyar lira 
prim toplandı. 2012 
yılında 1.3 milyar 
lira zarar ettiklerini 
açıklayan şirketler, 
fiyatları yüzde 300 
ile 500 oranında 
artırdı. Yeni fiyatla 
15 milyar lira pirim 
toplayacaklar.
Fiyatlar serbest ola
caksa sigortada 
zorunluk kalksın" 
dedi.

Mal sahipleri, 10 yılı 
dolduran kiracıları, 
hiçbir gerekçe 
göstermeden 
çıkartabilecekler. 
Bu durum eski 
kiracısı düşük kira 
ödeyen veya kiracıyı 
çıkartabilse işyerini 
yüklü bir hava 
parası ve kira ile 
verebilecek olanlar 
için büyük fırsat 
yaratırken, kiracılar 
için ise soğuk duş 
etkisi yaratacak. 
DÜKKAN ve 
mağazalarda ve 
diğer işyerlerinde 
uzun süredir kiracı 
olanlar, ciddi bir 
tehlike ile karşı

Kredi alacaklar dikkat!
Kredi kullananın, 
vergi dairesi ve 
Sosyal Güvenlik 
Kurumuna vadesi 
geçmiş borcunun 
olmaması gerekecek 
Hazine Müste şar- 
lığının kredi garanti 
kuramlarına sağla 
yacağı desteklerde, 
kredi kullananın, 
vergi dairesi ve 
Sosyal Güvenlik 
Kurumuna vadesi 
geçmiş borcunun 
olmaması gereke
cek. Bakanlar Kuru 
lunun, "Kredi Garan 
ti Kuramlarına Sağla 
nacak Hazine 
Desteğine İlişkin 
Usul ve Esaslar 
Hakkında Kararda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Karar"ı Resmi 
Gazetenin bugünkü 
sayısında yayımla
narak yürürlüğe

karşıyalar. Sadece 
onlar değil, oturduk
ları evde eski kiracı 
olanlar da. Çok kişi 
farkında değil, mal 
sahipleri “hiç bir 

girdi. Buna göre, 
kredi kullananın, 
kredi kullandıran 
sırasında vergi 
dairesi ve Sosyal 
Güvenlik Kurumuna 
vadesi geçmiş bor
cunun olmaması 
veya borcun 
yeniden yapı
landırılmış ve yapı
landırmanın bozul
mamış olması 
gerekecek. Kefalet 
başvurularının 
değerlendirilmesi ve 
kabulüne ilişkin 
usul ve esaslarda 
da değişiklik yapıldı. 
Kredi garanti 
kurumlan, kredi kul
lanıcılardan, 
aralarında herhangi 
bir ayrım yapmamak 
kaydıyla kefil olunan 
tutarı, risk duru
munu, sağlanan 
teminatların niteliği
ni ve vadeyi dikkate 

gerekçe 
göstermeden” eski 
kiracılarını işyer
lerinden veya 
evlerinden çıkarta
bilecekler!

alarak her yıl kefil 
olduğu bakiye kredi 
riski üzerinden 
peşin olarak yüzde 
0,5 ile yüzde 1,5 
arasında kefalet 
komisyonu tahsil 
edecek. Söz konusu 
kefalet komisyonu 
ve bu komisyondan 
her yıl 15 baz puanı 
aşmamak kaydıyla 
Kuruma bırakılacak 
tutar, Hazine Müste 
şarlığı ile imza
lanacak protokolde 
belirlenecek.
Yapılan değişiklikle, 
kefalet sağlanan 
kredi tutarının en 
fazla yüzde 0,1'ine 
kadar kefalet tahsis 
ücretinin işletmeler 
tarafından bir defa 
ya mahsus ve peşin 
olarak kredi garanti 
kuramlarına öden
mesi şartı da yürür
lükten kaldırıldı.

Gemlik K?rfez ■Mİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4543 

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)

BİBİ
ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
ROMANTİK KOMEDİ 2 

BEKARLIĞA VEDA: 
15:30:17:300-20:30 

KAHRAMAN MAYMUN: 
12:00-14:00

■rain
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• l$ YERİ HEKİMLİĞİ 1 • PORTÖR /TIMVSNH.ERİ

• İŞĞÜVENLİĞI UZMANLIĞI
• İLKYARDIMI EĞİTİMİ
• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

• İŞE GİRİŞ RAPORU
> AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58 İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
İÖ Nisan 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

8k ta im fa 
MntılıiiMlisiıılali
Bursa'da kendilerini kamu 
görevlisi olarak tanıtan telefon 
dolandırıcılarının tuzağına 
düşen bir kişi, kredi çekip 
parasını kaptırmaktan 
son anda kurtarıldı. Syf 3’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret Borsa 
sı’nın meclis, yönetim kuru
lu ve başkanlık seçimleri 
günleri belli oldu.
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın seçimleri Mayıs 
ayında, Ticaret Borsası 
seçimleri ise Haziran ayın
da yapılacak.
Haberi sayfa 4’de

itini ilimli ıultı
S.S.Gemlik Küçük Sanayi Sitesi’nin yıllık 
olağan genel kurulu yapıldı.
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Site 
binası toplantı salonunda 33 asil, 27 
vekalet getiren 60 ortağın katılımıyla 
yapılan genel kurul toplantısı sakin geçti.3 
yıl süreyle seçilen yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri şu kişilerden oluşti. Semih 
Aşkın, Şevket Meral, Ahmet Güler, Haşan 
Sezer, Şaban Düzbağ, Hayrullah Bayrak. 
Haberi sayfa 5’de

GiineBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

T.C.’nin geleceği...
Türkiye’yi öyle bir noktaya getirdiler ki, 

asıl bundan sonrası tehlike...
Başbakan Erdoğan, savaşı sona erdirece 

ğim, akan kanı durduracağım diye, kürt 
milliyetçilerine ve PKK’ya ödün üzerine 
ödün veriyor.

Başarabilirlerse ülkeyi bölünmeye doğru 
götürülüyor.

Başkanlık sistemi, ardından eyalet siste
mi...

Bir tarafta Lazistan, öte yanda Kürdistan, 
beri yanda Ermenistan, hatta Tataristan, 
Çerkezistan, Gürcüstan...

Ne dersen de..
Tabelalardan T.C. ibarelerini silmeye baş 

Iadıl ar bile. Devamı sayfa 4’de

Çpkhan Özler 4. Dünya Karate Şampiyonasında iki 4.lük elde etti

Gemlikli karateci 
ve öğrenci 
yetiştiricisi 
Gökhan özler, 
İstanbul’da 
yapılan 4. Dünya 
Karate Şampiyona 
sından Gemlik’e 
eli boş dönmedi. 
5-7 Nisan 2013 
günleri İstanbul 
Bağcılar’da 
yapılan 4. Dünya 
Karate 
Şampiyonasına 49 
ülkeden 2 bin 850 
sporcu katıldı. 
Haberi sayfa 2’de

Yerel 
betimler 
Okulundan 

ilkders
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı’nın < 
başlattığı "Yerel 
Yönetimler 
Okulu" ilk dersini 
yaptı. İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, kayıtların 
devam ettiğini 
söyledi. Haberi 
sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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fiökhan özler 4. Dünya Karate Şampiyonasında iki 4.lük elde etti Yılmaz, "Kumlayı cazihe 
merkezi haline getireceğiz’1

Gemlikli karateci 
ve öğrenci 
yetiştiricisi 
Gökhan özler, 
İstanbul’da yapılan 
4. Dünya Karate 
Şampiyonasından 
Gemlik’e eli boş 
dönmedi.
5-7 Nisan 2013 
günleri İstanbul 
Bağcılar’da 
yapılan 4. Dünya 
Karate 
Şampiyonasına 49 
ülkeden 2 bin 850 
sporcu katıldı.
Gemlikli karateci 
Gökhan Özler, vete 
ranlarda hem kata 
hem de kumite de 
2 adet 4. lük alan 
Özler, ilçemize 
yine derece getirdi. 
Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
“Yenildiğim kişile 
rin ikisi de dünya 
şampiyonu oldular.

İnşallah, Haziran öte yandan,
ayında Samsun da Lisesiler arası 
yapılacak olan karşılaşmalarda
veteranlar Türkiye 
Şampiyonasında 
elimden geleni 
yapacağım.”

TÜRKİYE 
ŞAMPİYONASINA 
KATILACAKLAR 

başarı gösteren 
S. Utku Özoğul, Ali 
Kemal Akyıldız, 
Müzeyyen 
Kılıçaaslan’ın 
Türkiye Şampiyo 
nasına katılacağı 
açıklandı.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, yapılan 
yatırımlar ve 
hizmetler ile Küçük 
Kumla 
Mahallesi'nin 
Cazibe Merkezi 
haline geleceğini 
söyledi, 
özellikle Küçük 
Kumla Deresi 
Rekreasyon çalış
masının Kumla'ya 
hayat vereceğini 
vurgulayan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, dere 
çevresinde 
rekreasyon projesi 
kapsamında 
yapılan yürüyüş 
alanları, aydınlat
ma ve yeşil
lendirme çalış
malarının kısa 
sürede tamam
lanacağını kaydetti. 
Gemlik'in turizme 
yönelik yüzünü 
canlandırmak için 
projeleri hızlandır

dıklarını savundu. 
Refik Yılmaz, 
Haydariye Köyü Su 
Düşen Şelalesi 
Projesini ve 
Kumla'ya yönelik 
çalışmaları örnek 
göstererek, bölgeyi 
cazibe merkezi 
haline getirecek
lerini belirtti. 
Refik Yılmaz, 
Kurşunlu ve 
Kumla'ya kumsal 
kazandırma çalış
malarını da devam 
ettirdiklerini hatır
lattı.
Yılmaz, belediyenin 
tüm birimleriyle 
birlikte yaz aylarına 
hazır olduğunu 

kaydederek, 
"Hedefimiz yazlık 
mahallelerimiz 
başta olmak üzere 
tüm ilçenin daha 
temiz bir kent 
olması, daha 
yaşanabilir bir 
şehir olmamızdır. 
Bu konuda 
belediye olarak 
tüm birimlerimizi 
seferber ettik. 
Güzel bir bahar ve 
yaz aylan için 
çalışmaları hız
landırdık.
Turizme yönelik 
yatırım ve hizmet
lerimiz artarak 
devam edecektir" 
dedi.

GEMLİK TİCARET BORSASI

Kentimizin güvenliğini, halkımızın canını ve 
malını gerektiğinde canları pahasına koruyan 

polislerimizin teşkilatlarının kuruluşunun 
168. yıldönümü kutlu olsun

BAŞKAN İLHAN ACAR 
MECLİS BAŞKANI SERVET PEHLİVAN 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: ÖZDEN ÇAKIR - FERİT ALAN 
ERKAN SARIŞEN - HAŞAN KILIÇ
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in'iıiııııılıııaıiılııılBilıiıııılMlııli
Bursa'da 
kendilerini kamu 
görevlisi olarak 
tanıtan telefon 
dolandırıcılarının 
tuzağına düşen 
bir kişi, kredi 
çekip parasını 
kaptırmaktan 
son anda 
kurtarıldı. 
Olay merkez 
Osmangazi 
ilçesinde 
Doğanbey 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Telefon 
dolandırıcıları, 
Yusuf K.'yi ara
yarak yasa dışı 
terör örgütünün 
faaliyetlerine 
karıştığını, bu 
durumdan kurtul

Çarpışan araçlar şarampole uçtu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, çarpışan 
minibüsle otomobil 
30 metrelik şaram
pole yuvarlandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yenişehir- 
Inegöl yolu 
üzerinde seyreden 
İsmail Çeğil 
idaresindeki 16 
KFE 13 plakalı 
kapalı kasa 
minibüs, önünde 
giden İbrahim 
Ersöz’ün kullandığı 
16 F 6998 plakalı 
özel otomobili sol
lamak isterken yan
dan çarptı. Çarpış

mak için belirtecek
leri hesaba para 
yatırması gerektiği
ni söyledi.
Yusuf K., durumu 
anlattığı babası 
Ömer K.'nin ika
zlarına rağmen 
bankaya gitti. 
Oğlunun 
dolandırılacağım 

manın etkisi ile iki 
aracın sürücüsü de 
direksiyon hakimi 
yetini kaybetti. 
Kontrolden çıkan 
otomobille 

anlayan baba, 
polise müracaatta 
bulundu. Yusuf K. 
ise bankaya 
giderek bin 500 
TL'yi 
dolandırıcıların 
hesabına yatırdı. 
20 bin lira daha 
isteyen 
dolandırıcılar, 

minibüs, Boğazköy 
barajı seti mevki
inde yoldan çıkarak 
yolun sağındaki 
şarampole yuvar
landı. 30 metre 

başka parası 
olmadığını 
söyleyen Yusuf 
K.'ye bankadan 
kredi çekebileceği
ni anlattı.
Dolandırıcıların 
yönlendirdiği 
bankaya giden 
Yusuf K., gerekli 
formu doldurup 
kredinin onaylan
masını beklemeye 
başladı.
Dolandırıcılar, 
şahıstan cep 
telefonunu sürekli 
açık tutmasını iste
di. Daha sonra olay 
yerine gelen Ömer 
K. ve polisler, 
Yusuf K.'yi son 
anda dolandırıl
maktan kurtardı.

yüksekliğindeki 
şarampolden aşağı 
yuvarlanan her iki 
araç şarampole 
düştü. Yan duran 
iki aracın 
sürücüsünü de 
Allah korudu. Özel 
otomobil sürücüsü 
emniyet kemeri 
sayesinde kazayı 
yara almadan 
atlatırken, minibüs 
sürücüsü ise hafif 
yaralandı. Yaralı 
minibüs sürücüsü 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

anten takmak
için çıktığı 

çatıdan düştü

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde anten 
takarken çatıdan 
düşen bir kişi ağır 
yaralandı.
Mahmudiye Mahal 
leşi Kalender 
Caddesinde 
faaliyet gösteren 
bir işyerinin 
çatısında anten 
takmak isteyen 48 
yaşındaki Özcan 
A., anteni monte 
etmeye başladı. O 
sırada dengesini 
kaybeden Ozcan 
A., çatıdan beton 
zemine düşerek 
yaralandı.

Sahte Polisler, 
Terör Bahanesiyle 

Soyguna Devam 
Ediyor

Ağır yaralanan 
Özcan A., 112 Acil 
Servis ambulan
sında görevli 
sağlık ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisi'ne 
kaldırıldı. Acil 
serviste yapılan 
müdahalenin 
ardından iç 
kanama 
geçirdiği belir
lenen Özcan A., 
yoğun bakıma 
alındı. Ölayîa 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi.

yol Oltasıııılaki Biıeğe Çarpan Otomolıil Hurdaya Dönılii
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, yol 
ortasında kalan 
elektrik direği 
yüzünden meydana 
gelen kazada 
facianın eşiğinden 
dönüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, 16 KHL 24 
plakalı özel otomo
bil, Kemalpaşa 
Mahallesi Derya ile 
Ocakbaşı sokak
larının kesiştiği kav 
şakta, gece karan
lığı ve yağmurun 
etkisiyle, kaldırım
dan bir metre açık

ta yol ortasında 
kalan demir elektrik 
direğine çarptı. 
Çarpmanın etk
isiyle demir direk 
yamulup yıkılırken, 
otomobilin ön kıs
mında büyük hasar 

meydana geldi. 
Sürücü ve yanında 
bulunan arkadaşı 
aracı bırakıp kaza 
yerinden uzaklaştı. 
Kaza mahalline 
gelen emniyet ekip
leri, UEDAŞ yetk

ililerine bilgi verip, 
kopan teller yüzün
den bir facia 
yaşanmaması için 
çevrede güvenlik 
tedbiri aldı.
Kaza yerinde 
toplanan vatan
daşlar ise, suçun, 
gece karanlığında 
ve yağmurlu hava
da direği fark 
etmeyen sürücüde 
değil, direği yol 
ortasına diken 
yetkililerde 
oduğunu söyledi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor 

Bursa'da sahte 
polis rolündeki 
dolandırıcılar terör 
örgütü bahane
siyle vatandaşları 
mağdur etmeye 
devam ediyor. 
Kendilerini sahte 
polis olarak şahıs, 
bir kişinin 6 bin 
300 TL'sini 
dolandırdı.
Edinilen bilgiye 
göre, Gürsu ilçesi 
Kurtuluş 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, İ.K. isimli 
bir kişi ev telefo
nunu arayan 
dolandırıcılar, 
eşinin hesapları 
ile ilgili işlem 
yapıldığını 
söylediler.
Dolandırıcılar, bu 

durum için vere
cekleri hesaba bir 
miktar para yatır
ması gerektiğini 
ifade ettiler. Gelen 
telefon üzerine 
bankaya giden İ.K. 
hesabında bulu
nan 6 bin 300 
TL'yi 
dolandırıcıların 
verdiği hesaba 
yatırdı. Daha 
sonra 
dolandırıcıların 
telefonuna ulaşa
mayınca 
dolandırıldığını 
anlayan İ.K. duru
mu polise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
İ.K.'nin sorgusunu 
aldıktan sonra 
olayla ilgili soruş
turma başlattı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

T.C. nin geleceği...
Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerin 

de ve teşkilatın Müdürlüklerinin tabela 
larda bulunan T.C. ibaresini sildirmeye 
başlamış.

Bundan sonra diğer bakanlıklar da da 
bu uygulamaya geçileceği aşikar...

Nedeni belli.
İmrah’da yapılan görüşmelerde varı 

lan anlaşma bunu içeriyor.
Barış’ın yolu, Devletin başında bulu

nan Türkiye Cumhuriyeti sözlerinin 
kısaltılmış şeklini değiştiriyor.

Anayasanın değiştirilmesi yasak olan 
maddelerinin değiştirilmesini isteyen 
bölücüler, Türkiye Cumhuriyeti’nin içeri 
ğindeki ‘Türk’ sözcüğünden hoşlanmı 
yorlar.

Türk sözünü ayrımcılık olarak kabul 
ettikleri için, nerede Türk yazısı görseler 
kaldıracaklar.

Tabelalar bir başlangıç.
Paraların üzerinde yazan Türk sözcü 

ğünü, ülkemizin adı olan Türkiye’den 
Türk sözünü de çıkarılmasını isteyecek
ler yakında...

Türk halkı, sözcüğü yerine Türkiye 
halkı sözcüğünü kullanacaklar.

Türk sözcüğünün Türkiye toprakların 
da yaşayan her ırk ve dinden insanların 
adı olduğunu bildikleri halde, Türk sözü 
nü bir ırkın adı olduğunu, diğer aidiyet
leri aşağıladığını düşünüyorlar.

Aslında dertleri Türk sözü değil.
Türkiye Cumhuriyetini kuran kişi ve 

onun düşünceleri...
O’na olan kinleri öylesine üst düzey

deki, önce onun kurduğu cumhuriyeti 
kaldıracaklar.

Bunun için şimdi devletin simgesi 
olan T.C. kısaltmasıhdah başladılar.

Ama bu işi kolay başaramayacaklar.
Yargıyı kendi emir komutalarına aldı 

lar.
Her olaydan sonra savcılarını göreve 

çağıran bir başbakanın adalet anlayışı
na kalmış bir ülkede yaşıyoruz.

Üniversiteler karışıyor.
Okul bahçelerinde toplu namazlar kıl

maya başladılar.
Polis öğrencilerin, işçilerin, halkın 

üzerine, 12 Eylül döneminden daha sert
likle gidiyor.

Tazzikli su, biber gazı, cop vur vura
bildiğin kadar..

Ülkenin görüntüsü Ortadoğu...
Böyle mi barış gelecek bu ülkeye...
Emperyalizmin 1. dünya Savaşı’ndan 

sonra yapmak istediğini, bugün yaşama 
geçirmek istiyorlar.

Parlamentonun da üstünde Başkanlık 
sistemi, giderek idari yapıda değişiklik 
ve eyalet sistemine geçiş...

Bir çeşit Sultanlık modeli...
Her istediğini yapabilen bir başkan...
Bu ülke sokakta bulunmadı.
Barışa ‘evet’ ama, Türk kimliğimden 

bir şey kaybetmeden ve o’nu koruyarak.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Borsa’da seçim heyecanı yeniden başladı 

Odalarda secim giinleıi belli fllılu
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası’nın 
meclis, yönetim 
kurulu ve başkanlık 
seçimleri günleri 
belli oldu.
17 - 23 Şubat 2013 
günü yapılacak olan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası seçim
leri ile 17-23 Mart
2013 günleri yapıla
cak olan Ticaret 
Borsası seçimleri, 
TOBB meslek 
komitelerinin hazır- 
lanışında hatalar 
oluşması nedeniyle, 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile Mayıs ve 
Haziran aylarında 
yapılması kararı 
alınmıştı.

HEYECAN 
BAŞLADI

Ticaret Sanayi Odası 
seçimleri ile Ticaret 
Borsası seçimlerinin 
Mayıs ve Haziran

M YHetûnler Okulı'Mlaı ilklen
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe 
Başkanlığının 
başlattığı "Yerel 
Yönetimler Okulu" 
ilk dersini yaptı. 
İlçe Başkanı Sedat 
özmen, yaptığı açık
lamada ilk dersimizi 
Eminönü eski 
Belediye Başkanı 
Lütfı Kibiroğlu beyin 
katılımı ile yaptık. 
Dersimizin konusu 
"Milli Görüş 
Belediyeciliği" idi 
dedi.
özmen; "Yerel 
Yönetimler 
Okulu’nun Genel 
Merkezin talimatları 

ayına ertelenmesi 
üzerine Odalar, 
İlçe Seçim Kurulu’na 
başvurarak, 
seçim günlerinin 
belirlenmesi için 
görüşlerini bildirdi, 
ilçe Seçim Kurulu 
Başkanlığından 
Odalara gönderilen 
yazı ile seçim 
tarihleri 
açıklandı.
Öğrenildiğine göre, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
seçimleri Mayıs 
ayında, Ticaret 
Borsası seçimleri 

doğrultusunda tüm 
il ve İlçelerde açıldı 
ğını ve amacının da 
önümüzdeki Yerel 
seçimlerde iddialı 
olan Saadet Partisi, 
Belediyeleri aldığın
da hiç zaman kay

ise Haziran ayında 
yapılacak.
Buna göre, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
meslek komiteleri ile 
Meclis üyelerinin 
seçimleri 18 Mayıs 
2013 Cumartesi 
günü yapılacak. 
Yönetim Kurulu ve 
Başkan ve disiplin 
kurulu üyeleri ile üst 
yönetim delege 
seçimleri ise 25 
Mayıs 2013 
Cumartesi günü 
yapılacak.

TİCARET BORSASI 

betmeden 
hizmetlere koyulup 
yaşanabilir şehirler 
inşa edip milletimi 
zin hakkettiği 
Belediye hizmetle 
rine kavuşmasıdır" 
diyerek,

SEÇİMLERİ

İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığı, Ticaret 
Borsası seçimlerinin 
ise 1 ve 8 Haziran 
2013 günleri yapıl
masına karar verdi. 
1 Haziran 2013 
Cumartesi günü 
Ticaret Borsası 
Meclis seçimleri, 8 
Haziran 2013 günü 
ise yönetim kurulu 
ve başkan seçimi ile 
disiplin kurulu ile 
üst kuruluş genel 
kurul delege seçim
leri yapılacak.

"Belediyeler israf 
içersinde ve borç 
batağına sokulmuş
tur. Bunu görmek 
için çevremizde 
Belediyelerin yaptık
ları harcamalara 
bakmak yeteri idir” 
dedi.
Gemlik'te Yerel 
Yönetimler Okulu'na 
109 kişinin kaydını 
yaptırdığını 
söyleyen özmen, 
“Kayıtlarımız devam 
edip bende bu 
hizmet kervanında 
yer almalıyım diyen 
tüm Gemlik'li 
kardeşlerimizi davet 
ediyoruz” dedi.

IBM ABONE OLDUNUZ MU?
■limiMimiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TKIIl ▲ “SUYUNU BOŞA
İMA U HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi;com
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Orhangazi de Maımarahirlilt ile Bıledhıe 
arasında arsa tartışması diiıiidü

Asa: “Belediyenin, arsamızı bedelsiz almasına izin vermeyiz”
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu, < 
Başkanı Asa, 
Orhangazi'deki eski 
depo arsasının 
tamamının yeşil alan 
ilan edilmesinin, 30 
bin zeytin üreticisi 
ortağın hakkının 
yenmesi anlamına 
geldiğini söyledi. 
Asa, "Marmarabirlik 
yönetim kurulu 
olarak ömrümüz yet
tiğince, 16 dönüm 
arsanın bedelsiz ve 
hukuksuzca zapt 
edilmesine izin ver
meyeceğiz" dedi. 
Marmarabirlik'in, 
Orhangazi Merkez 
deki 16 dönümlük 
eski depo alanının 
imar sorunu ipleri 
gerdi.
Hukuksuzca ve 
bedelsiz olarak 16 
dönümün tamamını 
yeşil alan ilan eden 
Orhangazi Belediye 
si'nin Başkanı İsmail 
Tartar'ın yazılı basın
da, "Orayı imara aç 
mak vatan hain
liğidir. Ömrümün 
yettiği müddetçe o 
alanı imara açtır
mam" demesi, bar
dağı taşırdı.
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet

Asa, "30 bin zeytin 
üreticisi ortağımızın 
alın teri bulunan o 
arsanın yeşil alan 
ilan edilip, karşılığın
da değersiz bir 
arsayla takas öne 
rilmesi, dahası bir 
kuruş bedel ödeme
den arsayı sahiplen
mek üreticinin ortak
la nmızın alın terinin 
gaspıdır" dedi.
Asa, "Orhangazi 
Belediyesi Marmara 
birlik'in arsasını 
yeşil alan ilan eder 
ken kimlerin arsa 
sına imar vermiştir, 
öncelikle bu açıklan- 
malıdır" dedi

"İNSAFSIZLIK" 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, ilçe bası nında 
yer alan "Marmara 
birlik satıyor" başlık
lı haberlerin ard 
niyetli olduğunu 
söyledi. Geçmişte, 
eski depo arsasının 
atıl kalmaması için 
gerektiğinde satıla
bileceğine ilişkin 
karar aldıklarını, 
ancak şimdiye kadar 
bu konuda hiçbir gir
işimde bulunmadık-, 
larını söyleyen Asa,

"Sanki ekonomik 
sıkıntıdan ötürü 
satıyormuşuz havası 
yaratılıyor. Bu haber
ler kamuoyunu 
kasıtlı olarak yanılt
maya yöneliktir.
Oysa Marmarabirlik, 
tarihinde bir rekor 
kırarak 137 mil yon 
liralık ürün almış ve 
ödemelerinin 
tamamını bir kuruş 
dahi kredi kullan- 
maksızın yapmıştır. 
Planlara göre 17 
Mayıs'ta yapacağını 
açıkladığı 25 milyon 
liralık son dilim öde
meyi de 19 Nisan'a 
çekmiştir. Ayrıca, 
geçen yıldan ortak
larının 4.5 milyon 
liralık ayni kredisini 
erteleyen, bu sene 
de üstüne 6 milyon 
liraya yakın gübre ve 
zirai ilaç kredisi 
açan Marmarabirlik'i 
zor durumda gibi 
göstermek insafsı 
zlıktır" dedi.

ORTAKLARIMIZIN 
ALIN TERİNE SAYGI 
DUYULSUN

Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, Orhangazi 
Camikebir

Mahallesi'ndeki 16 
dönüm arsanın imar 
sorununun 1999 
yerel seçimlerinden 
sonra başladığını 
hatırlatarak şunları 
söyledi:
"Orhangazi Belediye 
si ile 10 yıldan fazla 
dır yaşadığımız 
sorunun çözülebil 
mesi için Marmara 
birlik tarafından 
defalarca adım atıldı, 
resmi yazılar yazıldı, 
cevap bile verilmedi. 
16 dönümlük alan 
içinde kalan yollar 
mülkiyetimizdeyken, 
Orhangazi halkının 
kullanmasını 
engellememek için 
belediyeye herhangi 
bir yaptırımda bulun
madık. Fakat bele 
diyenin politikası 
hep çözümsüzlük 
üzerine oldu."

BEDELSİZ ALAN 
VARKEN!

Asa, şöyle devam 
etti: "Marmarabirlik 
arsasını yeşil alan 
ilan ederek, takas 
için önerdikleri yer 
adeta dağ başı ve 
değeri de belli... 
Belediye Başkanı 
Sayın Tartar'a şunu 

soruyorum; Madem 
ki ilçe merkezinde 
yeşil alana ihtiyaç 
var, Orhangazi 
Belediyesi'ne ait 
Marmarabirlik'in 
yanı başında balık 
pazan var. İstimlak 
bedeli ödemeksizin 
orası yeşil alan 
yapılabilirdi. 
Orhangazi'nin yeşil 
alana ihtiyacı varsa 
balık pazarı neden 
yaş il alan yapıl
madı? Ayrıca, 
Marmarabirlik 
arsasına imar ver
ilmezken, yakın 
çevrede kimlerin 
arsasına imar veril 
miştir, açıklanmasını 
istiyoruz.
Marmarabirlik'in 
ortağı 30 bin zeytin 
üreticisi ve aileleri 
de hesaba katıldığın
da yüzbinlerce 
kişinin hakkı olan bir 
arsayı bedelsiz alma 
girişiminin hiçbir 
hukuki dayanağı 
yoktur. Belediyenin 
yaptığı yüzbinlerce 
kişinin hakkını 
gaspetmektir."

ÖMRÜMÜZ YETTİĞİ 
MÜDDETÇE

Orhangazi Belediye

Başkanı Tartar'ın 
"Orayı imara açmak 
vatan hainliğidir. 
Ömrümün yettiği 
müddetçe o alanı 
imara açtırmam" 
sözlerine atıfta bulu
nan Hidamet Asa, 
"Bu söylem. 30 hin 
ortağımızı derinden 
üzmüştür. Esas 
vatan hainliği, istim
lak bedeli ödemek
sizin o değerli 
arsaya el koymak 
istenmesidir.
Marmarabirlik yöne
tim kurulu olarak, 
ömrümüz yettiği 
müddetçe buna 
müsaade etmeye
ceğimizin bilinmesi
ni istiyoruz.” dedi

Kiipiilı Sanayi Silisi genel kurulu yapılılı
S.S.Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi’nin yıl
lık olağan genel 
kurulu yapıldı. 
Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü Site 
binası toplantı salo
nunda 33 asil, 27 
vekalet getiren 60 
ortağın katılımıyla 
yapılan genel kurul 
toplantısı sakin 
geçti.
Genel kurulda yöne- 
tim ve denetim kuru

lu raporları okunarak 
kabul edildi.
Kooperatif Başkanı 
Semih Aşkın, genel 
kurulda aidatların 5 
yıldır değişmediği ve 
yine birim başına 20 
lira olarak aynı 
kaldığını söyledi. 
Aşkın, 2013 yılı tah
mini bütçesi 300 bin 
638 lira 39 olarak 
kabul edildiğini 
bildirdi. I 
Tek liste ile yapılan 

seçimler açık oyla
ma ile yapıldı.
Seçimlerde Yönetim 
kurulu Başkanlığına 
Semih Aşkın 3. 
dönem seçilerek 
güven tazeledi.
3 yıl süreyle seçilen 
yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri şu 
kişilerden oluşuyor: 
Semih Aşkın, 
Şevket Meral, 
Ahmet Güler, 
Haşan Sezer,

Şaban Düzbağ 
Hayrullah Bayrak

DENETİM KURULU 
Mehmet Selçuk 
Gürler, 
Oğuzhan Bülbül 
Yönetim kurulu 
kendi arasında 
yapacağı görev 
bölümü ile başkan 
ve diğer üyelerini 
belirleyecek. 
Başkanlığa Semih 
Aşkın’ın yeniden 

seçilmesi bekleni 
yor.
Selih Aşkın, mevcut 
sitenin 1983 yılında 
o günkü şartlara 
göre kurulduğunu, 
bugün ise Gemlik - 
'in ihtiyaçlarını 
karşılamaktan çok 
uzakta olduğunu 
söyledi.
Aşkın, şöyle konuş
tu:
“Şehir imar planında 
günün şartlarına 

göre yeni Küçük 
Sanayi belirlenmeli. 
Bursa da olduğu 
gibi TOKİ'nin önder
liğinde dükkanlar 
yapılarak küçük 
esnafa uzun vadeli 
dağıtılması gerek
mektedir.
Belediye ve 
Küçük Sanayi 
yönetiminin ortak 
çalışması ile bu iş 
kısa zamanda yapıla
bilir."
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MitMMM
Gemlik Belediyesi 
ile Sivil İnisiyatif 
Grubunun organize 
ettiği Mavi Kapak 
Toplama 
Kampanyası umut 
olmayı sürdürüyor. 
Sonbaharda 
başlayan kampan 
ya kapsamında 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesine 
geçtiğimiz hafta 
içinde 7 adet özür
lü arabası hediye 
edilmişti. 
Kampanyanın 
devamında alınan 
özürlü araçlarının 
teslimi de devam 
ediyor.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, doğuştan 
felçli olan 26 yaşın
daki llayda 
Adatepe'ye özürlü 
aracını teslim etti. 
İlayda'nın dedesi 
Haşan Gül'e ve 
rilen özürlü aracı 
ile ilgili konuşan 
Refik Yılmaz, "Bu

da bir imtihan. 
Yarın kimin bu 
duruma geleceği 
belli değil. Biz 
belediye olarak 
imkanlarımız 
dahilinde ve sivil 
inisiyatif grubumuz 
la birlikte yap
tığımız işbirliği 
sayesinde alınan 
araçları ihtiyaç 
sahiplerine teslim 
etmeyi sürdüre
ceğiz. Ne kadar 
ihtiyaç sahibi 
insanımızı sosyal 
hayata katabilirsek, 
o kadar çok mutlu 
olacağız" dedi.

Gemlik Belediyesi 
daha önce de 
Sosyal Belediye 
cilik Projeleri kap
samında belediye 
imkânları dâhilin 
de, 8 akülü, bir 
aküsüz olmak 
üzere 9 özürlü 
aracı teslim 
etmişti. Mavi 
Kapak 
Kampanyası kap
samında ayrıca 10 
adet şişme yatak 
da önümüz deki 
günlerde yine 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
teslim edilecek.

KİBflUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlann şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ fal. MA M QQ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak IHI il m Hll İm
StüdyoPrestij yanı GEMLİK ,WI1
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Türkiye'de iki 
binli yıllardan 
sonra demokrasi 
nin içi daha da 
boşaltıldı. 
Yıllardan beri 
zaten demokrasi 
kurum ve kural
larıyla yerleşme 
mişti ülkemizde. 
Çünkü bilinçsiz 
toplumlarda 
demokrasi gerçek 
anlamda varlığını 
sürdürüp gelişe
mez. Egemen 
güçler demokrasiyi 
kendi çıkarlarına 
göre yorumlar ve 
algılar. Halk 
kitleleri de kendi
lerine sunulanla 
yetinir ve bunun 
adına ileri 
demokrasi denir.

Sayın Başbakan 
binlerine kızıp: 
"Merak ediyorum 
yargı ne iş yapar." 
diyor. Bir ülkede 
yargının ne iş yap

DEMOKRASİ AYIBI
tığını ülkenin 
başbakanı 
bilmezse köydeki 
Ahmet Ağa nerden 
bilsin? Oysa 
yargının ne iş yap
tığını öğrenmek o 
kadar zor değil. 
Silivri'ye bakılsa 
orada yargının ne 
iş yaptığını 
görmek 
mümkündür; 
çünkü hukuk, 
insan hakları ve 
özgürlüklerin nasıl 
çiğnendiği ortada.

Türkiye'de 
yargının, İstiklâl 
mahkemeleri, 
Devlet Güvenlik 
mahkemeleri ve 
hele hele Özel 
Yetkili mahkemele 
rin görevli olduğu 
dönemlerde 
demokrasi ayıbı 
işlenmiştir. Bu 
dönemlerde düşü
nen insanlar, 
avukatlar, yazarlar, 

bilim insanları, 
siyasetçiler ve 
aydınlıktan yana 
olanlar, dünyada 
eşi benzeri 
olmayan uyduruk 
demokrasi uygula
malarıyla 
karşılaşmışlardır. 
Clemencau: " 
Demokrasi, adalet
siz bir ülkede 
mezbahadan 
başka bir şey 
değildir." diyor. 
Gerçeği bundan 
daha güzel hangi 
söz anlatabilir? 
"Adalet dünyadan 
kalkarsa, insan 
hayatına değer 
verecek bir şey 
kalmaz." diyen 
Kant'a ne demeli. 
İnsanı hayata 
bağlayan değerleri 
nasıl ortadan 
kaldırıp yok saya
biliriz?
Yıllardır uydurma 

davalar yaratılarak 

toplumun saygın 
insanları siyasi 
iktidara muhalif 
diye içeri tıkılmış 
ve vicdanlar 
kanayan bir yaraya 
dönüştürülmüş. 8 
Nisan Türkiye 
demokrasi tari
hinde önemli bir 
gün. Silivri'de 
yaşananlar ülkem
izde bir demokrasi 
ayıbı değil de 
nedir? Türkiye'nin 
dört bucağında 
gelmiş binlerce 
yurtsever, yaşlı 
genç, soğuğa ve 
yağmura aldır
madan Silivri'de 
demokrasi arıyor. 
Aydınlar orda, şair 
ve yazarlar, 
gazeteciler orda, 
Atatürkçüler orda, 
cumhuriyetten 
yana olanlar 
orada; ama 
aranan, özlenen ve 
istenen hukuk yok 
orda!

Bir karar bek
leniyor; ama ne 
üzücüdür ki 
yargıçlar kararı 
açıklamamak için 
büyük bir gerilim 
yaratıyorlar. 
Jandarmanın yer
ine polis yerleştir
iliyor, tazyikli su, 

cop ve biber gazı 
sıkılıyor dışardaki 
yurttaşlara.
Duruşma salonun
da milletvekillerine 
ve gazetecilere yer 
verilmiyor. Bütün 
bunlar avukatların 
tepkisine yol açıy
or. Öylesine komik 
istekler geliyor 
gündeme: İstanbul 
Barosu Başkanı 
Ümit Kocasakal 
duruşma salonuna 
sokulmak isten
miyor. Avukatlar 
olaya sert tepki 
gösteriyor ve geri 
adım atmıyor.
Yargıçların böyle 
bir yetkisi de yok 
üstelik. Avukatlar 
Ve milletvekilleri 
Silivri'deki dava bir 
hukuk davası 
olmaktan çıkmıştır 
diyor. Bir yurttaş 
olarak yargının 
tarafsız olduğuna 
inanıyordum; fakat 
bu yaşananlardan 
sonra ben de inan
maz oldum.

Halkın duruşmayı 
izlememesi için 
her şey 
düşünülmüş, 
barikatlar kurul
muş, gereğinden 
fazla polis ve jan- < 
darma yığılmış.

Bu davanın 
yargıç ve savcıları 
bir şeyden mi 
korkuyor acaba? 
Yargıçlar vere
ceğimiz kararlar 
kesin kanıtlara 
dayanmıyor, 
gerekçeler 
inandırıcı değil, bu 
kararlar kamu vic
danını yaralar ve 
bizler güvenir
liğimizi yitiririz 
diye mi düşünü 
yorlar?

Üzülmesin 
muhteremler, 
toplum zaten öyle 
olduğuna inanıyor. 
İktidarın yetkili ağı
zları inandırıcı 
olmayan söylem
leri dile getirmek
ten geri durmuyor
lar. Ancak kendi 
söylediklerine 
kendileri inanıyor 
mu acaba?

İnsan olarak gece 
yattıktan sonra 
yastığımız bir 
diken gibi batmıy
orsa vicdanen 
rahatız demektir, 
korkmamıza gerek 
yok. Ya uyuyamı 
yorsak işte o 
zaman işler kötü, 
huzurumuzu ve 
ruhumuzu da sat
mışız demektir.

İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.Kupa ve madalya çeşitleri.

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri.

Defterdartıkla anlaşmamız sayesinde fatura. irsaliye, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, gider makbuzu, 
adisyon ve bilet gibi resini evraklarda çözüm üretebiliyoruz. Bunların yanı sıra dergi, kitap, katalog, dit 

kaşe, kalem kaşe, broşür, el ilam, gazete, bilgisayar form baskısı, davetiye, kartvizit, kurumsal kimlik, 
gazete ve dergi ilanları gibi konularda da hizmet vermekteyiz.

/■m1T i' Çay içmeye de

-*W^ISİİBia«!!»

Ajandalar; elektronik ürünler, kalemler, kol ve duvar saatleri, termoslar, kartvizittik ve yapışkan notlar, araç 
kokuları ve çakmaklar, plaket ve kupalar, takvimler; masa selleri, kalem setleri, anahtarlıklar, çantalar; 

kalemlik ve kağıtlıklar, çakılar fenerler, şapka ve t-shlrtler gibi frmamzın ihtiyaç duyduğu tüm promosyon 
ürünleri farklı seçenekler ile hizmetinizde.

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Düıma Romenler Gününe coşkulu kollama
Dünya Romanlar 
Günü Gemlik'te de 
kutlandı.
Gemlik Belediyesi' 
nin 2013 yılı kültür 
etkinlikleri kapsa 
mında Roman 
Araştırma ve 
Dayanışma Kültür 
Derneği ile birlikte 
gerçekleştirdiği 
gece İlçe Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonunda yapıldı. 
Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Belediye 
Meclis Üyesi Aslan 
Özaydın, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Sivil Toplum 
Örgütü Temsilcileri 
ve Türk Sineması' 
nin ünlü ismi Eşref 
Kolçak'ın da katıldı 
ğı gecede konuşan

Refik Yılmaz, 
"Türkiye'nin neşesi 
değerli insanları 
mızın gününü kut
luyorum" diye 
başladığı konuşma 
sında, bir kez daha 
birlik, beraberlik ve 

kardeşlik mesajları 
verdi. Belediye 
olarak Gemlik'te 
ayrım yapmadan 
Artvinlilerle, Erzu 
rumlularla, Kara 
denizlilerle, Muşlu 
larla, Ortalılarla 

çeşitli geceler 
düzenlediklerini 
hatırlatan Yılmaz, 
bu organizasyonları 
belediyenin sosyal 
ve kültürel etkinlik
leri kapsamında 
devam ettirecekleri

ni söyledi. 
Gemlik Roman 
Kültürü Araştırma 
Dayanışma ve 
Kültür Derneği 
Başkanı Ergun 
Taşoğlu'da, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
"Roman Açılımı" 
politikasını sonuna 
kadar destekledik
lerini belirterek, 
Gemlik Belediyesi' 
nin son bir yılda 
kendilerine yönelik 
desteklerine de 
teşekkür etti.
Geçen yıl Hıdrellez 
de Belediye öncülü 
ğünde konser 
verip, hemşeri 
derneği şölenlerine 
de davet edilip 
katkı sunduklarını 
kaydeden Taşoğlu,

Dünya Roman 
Günü kutlamalarına 
da Gemlik Beledi 
yesi’nin öncülük 
yaptığını vurgula
yarak Refik Yıl 
maz'a teşekkür etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile halay 
çekip, Roman 
Havası ve Çiftetelli 
oynayan Ergun 
Taşoğlu, spor salo
nunu dolduran dav- 
etlilara renkli anlar 
yaşattı. Gecede 
Ahmet Arıkoğlu, 
Pop Star Devran ve 
Göksel de şarkı 
larıyla da vetlileri 
coşturdu. Spor 
Salonuna inen Ro 
manlar da gece bo 
yunca coşkuya 
ortak oldular.

Karacaali Köyünün 
fahri tanıtım elçisi 
Göksal Noca, gele 
neksel hale getirdi 
ği tarihi ve turistik 
gezilerine son 
olarak Safranbo 
lu’yu ekledi. 
Geçtiğimiz 
günlerde 10. gezi
lerini yapan 
Karacaalililer, 48 
kişilik ekip ile

Safranbolu’ya 
giderek tarihi 
Safranbolu evlerini, 
Safranbolu Kalesini 
gezdikten sonra 
Amasra’yı da 
gezdiler. Göksal 
Noca gazetemize 
yaptığı açıklamada 
gezilerini sürdüre
ceklerini belirterek, 
“Karacaali Köyü 
halkı bu gezilerle 

hem ülkelerini tanı
ma fırsatı buluyor 
hem de tarihimizi 
ve kültürümüzü 
gezerek gözlemi! 
yor.
Bu gezilerden çok 
büyük mutluluk 
duyuyoruz. Kısmet 
olursa 27 Eylül 
günü de Pamuk 
kale, Kuşadası ve 
Denizli’ye gezi

düzenleyeceğiz. ” 
dedi.
Noca, ayrıca düzen
ledikleri her gezide 
yanlarına Gemlik 
zeytini alarak 
tanıtımını yaptık
larını, gezdikleri 
her yere Gemlik 
zeytini adını duyur
mak için vatan
daşlara tattırdık
larını söyledi.

Şükrü Şenol 
Ortaokulu öğret
menleri, öğrenci
lerin motivasyon
larını artırmak, 
eğlenerek öğren
mek ve sınıflar

arası tatlı bir heye
can yaratmak 
amacıyla sınıflar 
arası bilgi yarış
ması yapacak.
Okul çok amaçlı 
salonunda öğret-

menlerin gözeti
minde yapılan 5. 
sınıflar bilgi yarış
masında tüm soru
ları doğru cevapla
yarak birinci olan 5- 
D sınıfı oldu.

Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz,

yarışmasına katilar 
öğrencileri kutladı

dereceye giren
öğrencileri ve bilgi

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

o SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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HBİÜMİlliaililIlMl!
Hükümetin hazır
ladığı taslak 
yasalaşırsa üç yıllık 
zorunlu hizmet 
sadece asker, dok
tor ve öğretmenler 
için değil, tüm 
memurlar için 
geçerli olacak. 
Tüm memurlar üç 
yıl zorunlu şark 
hizmeti 
yapacak.Amaç, nite
likli personel 
dağılımındaki den
gesizliği önlehmek.

HÜKÜMET 
ZORUNLU HİZMET 
SINIRLARINI 
GENİŞLETTİ 
Hükümetin uzun 
süredir üzerinde 
çalıştığı yeni devlet 
memurları yasa 
taslağıyla zorunlu 
hizmetin sınırlarını 
genişletti. Askerlik, 
polislik ve doktorluk 
gibi bazı meslekleri 
kapsayan zorunlu 
doğu hizmeti bütün 
memurları içine ala
cak şekilde 
genişletiliyor.
Taslak bu haliyle 
yasalaştığında her 
meslek grubundan 
kamu çalışanı, az

Başbakan 
Erdoğan'ın açıkla
maları ile gündeme 
gelen ve
20 yaşın üzerindeki 
araçların trafikten 
çekilmesini 
öngören teşvik 
paketinin ayrıntıları

gelişmiş illerde ve 
bölgelerde üç yıl 
süreli zorunlu 
hizmet yapacak.

YENİ MEMUR ÖNCE 
BATIYA ATANACAK 
Taslağa göre, 
göreve yeni 
başlayan bir memur 
ilk olarak batıda bir 
ile atanacak. Burada 
en az üç yıl görev 
yapan kamu 
görevlisi, daha 
sonra mecburi 
hizmet için Doğu ve 
Güneydoğu’ya gide
cek.
Zorunlu hizmetin 
yapılacağı bölge ile 
bu görevin hangi 
memurlar ve unvan
lar için uygu
lanacağı ise yönet
melikle belirlenecek.

BÜTÜN 

netleşti. 
Habere göre, 
ekonomi 
bürokrasisi, 
hurda araçlarının 
trafikten çekilmesi 
amacıyla, vergi 
indirimi ve nakit 
desteğini içeren iki 

MEMURLARA 
DÖNÜK DEĞİL 
Sistemi toparla
maya dönük bir 
çalışma yaptıklarını 
kaydeden Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
“Bunu taraflarla 
anlaşarak 
yapacağız. Bunun 
bütün memurlara 
dönük olarak 
algılanması da 
doğru değil. 
İhtiyaç duyulan 

alanlarda olacak. 
Tapudaki bir memu
ru alıp il il dolaştır
manın ne kamu ne 
de çalışan açısın
dan getirisi yok. 
Meslek memuru 
olarak mühendis, 
doktor, hemşire, 
polis ve öğretmen 
gibi 5-10 başlıkta 
çalışanlardır” dedi.

alternatif hazırladı. 
Buna göre, hurda 
aracını verip 
yerine yeni 
araç almak 
isteyenlere, vergi 
indirimi 
getirilmesi 
öngörülüyor.

Eıten ■■ haıal »Mil!
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
"Erken emeklilik 
çalışması söz 
konusu değil" dedi. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
emeklilikte yaşı 
bekleyenler için 
maaşlarında yapıla
cak kesinti ile 
emekliliğin mümkün 
olacağına ilişkin 
haberlerin doğru 
olmadığını 
belirterek, "Bu konu 
gündemimizde 
değil" dedi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Maliye Bakanlığı’na 
bağlı iç denetim 
koordinasyon kuru
lunun, Bakanlıklar, 
Belediyeler ve 
üniversitelerin iç 
denetim faaliyetler
ine yönelik yürüt
tüğü denetim

Vergi torcu olana kredi vok!
Hazine desteğinin 
kullandırılmasına 
ilişkin usul ve 
esaslarda değişik
liğe gidildi.
Buna göre Hazine 
Müsteşarlığının 
vereceği destek, 
yararlanıcının, kredi 
kullandırım sırasın
da, vergi dairesine 
ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na vadesi 
geçmiş borcunun 
olmadığı veya bor
cun yeniden yapı
landırılmış ve yapı
landırmanın bozul-

sonuçlarına ilişkin 
raporun açıklandığı 
konferansa katıldı. 
Rixos Otel'deki kon
feransın ardından 
gazetecilerin soru
larını cevaplayan 
Şimşek, emeklilikte 
yaşı bekleyenler için 
maaşlarından belli 
oranda kesinti ile 
emekliliğin mümkün 
olacağı haberlerinin 
hatırlatılması üzer
ine, "Böyle birşey 
sözkonusu değildir.

madığı kefaletlerde 
verilecek. Kredi 
tutarının en fazla 
yüzde 0,1’ine kadar

kefalet tahsis ücreti 
alınması uygulaması 
da yürürlükten 
kaldırıldı.

Gündemimizde 
değildir. Açık ve net 
olarak söylüyorum. 
Sosyal güvenlik sis
temi bütçeden yılda 
74 milyar lira destek 
alıyor. Böyle bir 
kurumun ilave bir 
takım açıkları artıra
cak bir strateji ben
imsemesi 
sözkonusu değildir. 
Bizim bildiğimiz 
böyle bir çalışma 
yok" şeklinde 
konuştu.
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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

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ®13 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
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 Ton. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 383 43 19
Eaklhlaar (262) 855 80 31

OTORÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)D DENİZ UÇAĞI 5*13 66 *13
Pegasus Ak/nl» Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberogiu-Eaadaf 614 46 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

n DAĞITICILARM
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 Llkltgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________514 17 00

H HASTANELER

B 
E

Devlet Ha ata nesi 517 34 00
Sahil Dev. Hest. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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 
8u Arıza Yalnız 185

a
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol
MAR-PET ’’’ ;;
Tuncay Otogaz ie 4S
Beyza Petrol sis 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4544 

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)

GENLİK SİNENİ M

■■ 

ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
10:15-18:30-20:30 
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-16:15-

18:15-20:15 
ROMANTİK KOMEDİ 2

DEKARLIĞA VEDA: 
15:30:17:300-20:30 

KAHRAMAN MAYMUN: 
12:00-14:00

■m
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“Polis demokratik düzenin kararlı koruyucusudur”

365 saat qüu’A>i

*SimjkMİc bir* fd&ıd(”
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 

Tel: (O 224) 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK



hiçbir kazanç ve iş 
^Invatınızdgndaha 
Jnenıji değildir:.

günsehşfflisoyı
• PORTÖR MUAYENELERİ
• İŞE GİRİŞ RAPORU
• AĞI R VE TEHLİ KELİ IŞLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

• RİSk ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

• İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
flosab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 
21L y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA <>•• ,
Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58 İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Gemlik K"rfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

EçOİU! 
ImimIhM

11 Nisan 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Bursa'da yolun karşısına 
geçmek isterken meydana 
gelen trafik kazasında ağır 
yaralanan 11 yaşındaki ilkokul 
öğrencisi, kurtarılamadı. 3’de

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 168. yıldönümünü töreni yapıldı

Polis günü kutlanılı
Türk Polis Teşkilatı’nın kuru
luşunun 168. yıldönümü tören 
lerle kutlandı. İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan Kerdige, toplu 
mun huzur ve güvenliğini 
sağlanması, vatandaşın temel 
hak ve hürriyetlerinin korun
ması, özgürlüklerin ve insan 
haklarının en geniş bir şekilde 
kullanılması, demokratik haya 
ün, kanun hakimiyetinin ve 
devlet otoritesinin tesisi gibi, 
bir çok konularda görevler üst 
lenmiş olan teşkilatın, 168 yıl 
önce kurulduğunu söyledi.2’de

Mııi, nakliyecilerin 
sorunlarını dinledi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Gemlik Nakliyeciler Derneği’ni 
ziyaret ederek, nakliyecilerin sorunlannı 
dinledi. Akıt, yönetim kurulu üyeleriyle 
tanışarak görevlerinde başarılar diledi. 
Dernek Başkanı Osman Sertaslan, “Biz, 5 
bin kişiye bakan bir sektörüz. Gemlikli 
yöneticilere sorunlarımızı iletme de bize 
destek veriri*’ dedi. Haberi sayfa 4’de

Zamanı yakalayamamak...
Günler ne kadar hızlı geçiyor.
Zamanı yakalamak mümkün değil.
Bazı olay lan dün gibi yaşıyoruz.
Sonra bakıyoruz ki, aradan yıllar 

geçmiş...
Eski Belediye Başkanlanmızdan Nezih 

Dimili'nin aramızdan ayrılışının birinci yılı 
olmuş bile...

10 Nisan 2012 günü toprağa vermiştik 
rahmetliyi...

Belediye kadirşinaslık etmiş, Nezih Dimili 
adına bir hatıra ormanı yaptıracakmış.

Yann, bu orman için fidan dikimi var. 
Sağlığında kıymetini bilmediklerimizin, 

ölümünden sonra kıymetinin hatırlanması 
manidardır. Yine de bu güzel davranışı 
kutluyorum. Devamı sayfa 4’de

TOFAŞ İşçileri iş bırakma eylemine 
gittl.Sözleşmeleri yenilenmediği 
İddiasıyla fabrika işçileri kapı önünde 
eylem yaptı.
Türk-Metal Sendikası'nda-örgütlü Tofaş 
çalışanları 2012 Ayında yenilenmesi 
beklenen sözleşmelerindeki hükümlerin 
yerine getirilmediği gerekçesiyle İş 
bırakma eylemine gitti. Sayfa 3’de

leıWe3mı
Comıonımofıı olılı

U 13 4. Grupta liderlik mücadelesi veren 
iki takımın karşılaşmasında gülen taraf 
Componentaspor oldu. Grupta 1. sırada
ki Componentaspor 2. sıradaki Gemlik 
Belediyespor'la yaptığı mücadeleyi 2-1 
kazanarak aradaki puan farkını 5'e 
çıkardı. Seyfettin Şekersöz’ün

haberi sayfa 10’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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_ _ _ _ _ _ _ I Gürhan ÇETİNKAYA 
Petrol....

Ah petrol ah...
Şen nelere kadirsin.
Ülkeleri bölersin.
İnsanları ayrıştırırsın.
Olsan bir türlü oimasan başka...
Şu yaşadıklarımız...
Hangi akla, fikre, dine, imana, kitaba 

sığar.
Özellikle Orta Doğu...
Hep yanan ateş var ortasında...
Kan...
Gözyaşı...
Zulüm...
Görünen o ki...
Petrole alternatif verimli ve sürekli 

bir enerji bulunmadıkça insanoğluna 
rahat ve huzur yok.

Ey bilim adamları...
Teknokratlar...
Elinizi çabuk tutun...
Bir canavar ağzını açmış dünyayı 

yutmaya hazırlanıyor.
En büyük payı o aldığı halde doy

mak bilmiyor.
Daha...
Daha...
Daha istiyor.
Onun için insanlığın ve dahi 

dünyanın geleceği sizin beyninizde...
Medya...
Finans sektörü...
Sanayi erbabı...
Niceleri...
Tümü birden petrole tutsak...
Tüm stratejik planlarını onun üzer

ine kuruyor.
Öyle ki...
Petrol yoksa...
Para da yok...
Tura da...
Petrole erişmek için silah bulunan 

petrolden para kazanmak için de 
yakıtla çalışan taşıtlar üretilecek.

İki ucu kirli değnek...
Ne yazık ki...
Bedeli insanoğlu.hatta tüm canlılar 

ödüyor...
Oysa...
Silahı üreten de...
Otomobili üreten de...
İnsan değil mi?
Duyguları, beklentileri, hasletleri yok 

mu onların...
Ne yapıp ne edip bir an önce...
Alternatif enerji kaynaklarına ulaş

mak elzem...
Yoksa hepimizi ham(petrol) 

yapacaklar...

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 168. yıldönümünü töreni yapıldı

Polis günü kullandı

fl&•SHHT“ - - ’•"■'»*■:■ ■•' •• -- w-'i.::.'.<•'!*"'
[Gemlik Polis teşkilatı, Müdürleri Kenan Kerdıge ile birlikte goruluyorı

KAŞCDC ft€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GOL.ER ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 80 83 Fax : 513 35 95

Türk Polis 
Teşkilatı’nın kuru
luşunun 168. 
yıldönümü ilçe 
mizde de düzenle
nen törenlerle kut
landı.
Dün sabah, Atatürk 
Anıtı önünde 
düzenlenen törene 
Kaymakam Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. 
Ersan Kazaz, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zeke 
riya Bayazıt, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
daire müdürleri, 
siyasi parti temsil
cileri, muhtarlar, 
Gemlik İlçe Emni 
yet Müdürlüğü’nde 
görevli polis 
memurları 
katıldılar.
Tören, saat O9.oo 
da, İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige’nin Atatürk 
Anıtına çelenk sun
masıyla başladı. 
1 dakikalık saygı 
duruşundan sonra 
istiklal Marşı oku 
nurken, bayrağı 
mız göndere çekil
di.
Daha sonra ise ilçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige gü 
nün anlamını be 
lirten bir konuşma 
yaptı.
Kerdige konuş
masında, toplumun 
huzur ve güvenliği
ni sağlanması, 
vatandaşın temel 
hak ve hürriyet
lerinin korunması, 
özgürlüklerin ve 
insan haklarının en 
geniş bir şekilde 
kullanılması,

demokratik ha 
yatın, kanun 
hakimiyetinin ve 
devlet otoritesinin 
tesisi gibi bir çok 
konularda görevler 
üstlenmiş olan 
teşkilatın, 168 yıl 
önce kurulduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi: 
“Polisimiz, kurul
duğun günden 
itibaren devletimizi 
yıkmaya, milleti 
mizi parçala maya, 
toplumsal huzur ve 
güvenimizi boz
maya çalışanlara 
karşı, uğrunda 
şehitler ve gaziler 
vermek pahasına 
bu kutsal görevini 
şan ve şerefle en 
iyi şekilde yerine 
getirmiş ve getirme 
ye devam edecek

tir. Türk polis teşi- 
latı gücünü köklü 
tarihinden, dinamik 
personelinden ve 
vatandaşımızın 
desteğinden 
almaktadır. ”

ÇAĞIN 
GEREKLERİNE 
UYUYORUZ 
Kerdige, son yıllar
da polis teşkilatın
da ve güvenlik 
alanında çok önem 
li değişimlerin ve 
dönüşümlerin 
yaşandığına dikat 
çekerek, 
“Bu amaçla teknik 
ve düşünce anla 
mında çağın gerek
lerine uydurmuş, 
halkın içinde, hal 
kın beklentileri ne 
cevap verecek deği 
şimleri sağlamış,

yeni güvenlik 
stratejileri belir
lemiş ve bunları 
uygulamaya baş 
lamıştır”dedi. 
Kerdige, vizyonla 
rının ne olduğunu 
ise şöyle anlattı: 
“Mevcut huzur ve 
güven ortamını 
bozmak isteyenleri 
engelleyen, suç 
işleyenleri tüm 
delileriyle birlikte 
en kısa zamanda 
yakalayıp ilgili mer
cilere teslim eden, 
motivasyonu yük
seltmek suretiyle 
personelini mutlu 
kılan, insan merkez 
li hizmetle güven 
veren örnek bir 
teşkilat olmaktır’* 
Daha, sonra söz 
alan İlçe Kaymaka 
mı Cahit Işık ise, 
polis teşkilatımızın 
Gemlik’te görevini 
başarıyla sürdürdü 
ğünü, suç oranının 
diğer ilçelere göre 
az olduğunu söyle
di.
Polis teşkilatını ba 
şanlı çalışmaların
dan dolayı kutladı. 
Mesleklerinde 
başarı gösteren 23 
polis memuruna 
Kaymakam Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutanı Alb.
Ersan Kazaz, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ve Cumhuriyet Baş 
savcısı Zekeriya 
Bayazıt tarafından 
teşekkür belgeleri 
dağıtılmasıyla 
tören sona erdi. 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğünde sivil top 
lum kuruluşlarının 
ve vatandaşların 
kutlamaları gün 
boyu devam etti.
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TDFflŞ işçileri is bıraktı
TOFAŞ işçileri iş 
bırakma eylemine 
gltti.Sözleşmeleri 
yenilenmediği 
İddiasıyla fabrika 
işçileri kapı önünde 
eylem yaptı.
Türk-Metal 
Sendikası'nda 
örgütlü Tofaş 
çalışanları 2012 
Ayında yenilenmesi 
beklenen 
sözleşmelerindeki 
hükümlerin yerine 
getirilmediği 
gerekçesiyle iş 
bırakma eylemine 
gitti.
İşçiler istedikleri 
ücret politikasının

II II

Bursa'da yolun 
karşısına geçmek 
isterken meydana 
gelen trafik kaza
sında ağır 
yaralanan 11 yaşın
daki ilkokul öğren
cisi, kurtarılamadı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay 24 
Mart'ta merkez 
Osmangazi 
ilçesi Atıcılar

Ii»WiwhhIM
Bursa'da polisin, 
13 yıl önce gerçek
leştirdiği operas 
yonda gözaltına 
alındığı ve hakların
da 'terör örgütü 
üyesi olmak' 
suçundan 6 yıl 
kesinleşmiş hapis 
cezası bulunduğu 
için aranan 3 kişi, 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Edinilen bilgiye 
göre Bursa polisi 
13 yıl önce 
yasadışı Hizbullah 
terör örgütüne 
yönelik gerçek
leştirdiği eş zaman
lı operasyonda

Gemlik Körfez www.gemlikkorfozgazetesi.com

çizdi.Çalışanlar 
yaptıkları basın

uygulanmaması 
durumunda greve

ardından olaysız 
bir biçimde 
dağıldıgideceklerinin altını açıklamasının

Bursa’da bir kişi 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi
Yeşilova 
Mahallesi’nde 
ikamet eden 
İbrahim Karaman, 
tedavi olması için 
getirildiği has

Mahallesi Atıcılar 
Bulvarı üzerinde 
meydana 
geldi.Sabri Katırcı 
İlköğretim Okulu 5. 
sınıf öğrencisi 
Sinem Yasak, okul 
çıkışı bir arkadaşı 
ile birlikte Zafer 
Parkı'na gitti. Bir 
süre sonra eve 
dönen Yasak, 
yolun karşısına 

toplam 22 kişi 
gözaltına alındı. 
Adli mercilere sevk 
edilen zanlılardan 
16'sı tutuklandı.
Haklarında DGM'de 
dava açılan sanık
lar, bu 
mahkemelerin kap
atılmasının ardın- 

geçmeye çalışırken 
23 yaşındaki C.C. 
idaresindeki oto
mobilin altında 
kaldı.
Arkadaşının gözleri 
önünde ağır yaralı 
olarak Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Yasak, 
günlerdir süren 

dan Terörle 
Mücadele Kanu 
nu'nun 10. Mad 
desi'nde görevli 
İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
son kez yargılandı. 
Haklarında, 
"yasadışı terör 
örgütü üyesi

ölüm kalım savaşı
na yenik düştü. 
Bedriye ve Emrah 
Yasak çifti, acı 
haberle yıkıldı. 2. 
sınıf öğrencisi 
kardeşi ile birlikte 
aynı okulda öğren
im gören Sinem 
Yasak'ın naşı mem
leketi Orhaneli 
ilçesinde toprağa 
verildi.

olmak" suçundan 
6'şar yıl 3'er ay 
hapis cezasına 
çarptırılan 7 kişi
den 3'ü cezalarının 
kesinleşmesi üzer
ine tekrar aran
maya başlandı.
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri 
sanıklardan M.E.D., 
D. I. ve F.D'yi eş 
zamanlı operasyon
larla gözaltına aldı. 
Haklarında kesin
leşmiş hapis cezası 
bulunan sanıklar, 
sevk edildikleri adli 
makamlarca tutuk
landı

Bursa'nın
İnegöl ilçesinde 
meydana gelen 
kazada, 
motosiklet ile 
kamyonet 
çarpışırken, bir 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Şirin 
Sokağı üzerinde 
seyir halinde olan 
Metin Ş.'nin 
kullandığı
16 KBY 91 plakalı 
motosiklet ile 
Kenan G. 
idaresindeki 16

Bursa'da 
şüpheli ölüm

tanede öldü. 
Hastane doktoru 
Kahraman’ın 
ölümünün şüpheli 
olabileceğini ifade 
etti. Kahraman’ın 
cenazesi ölüm 
sebebinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu'na gön
derildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
başlatıldı.

Kamyonetle Çarpışan
Motosikleı Süriiciisü

Yaralandı

YG 327 plakalı 
kamyonet çarpıştı. 
Çarpmanın 
etkisiyle 
motosikletin 
üzerinden düşen 
sürücü yaralandı. 
23 yaşındaki 
Kenan G, 
112 görevlilerinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazayla alakalı 
tahkikat 
sürüyor

http://www.gemlikkorfozgazetesi.com
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Güne Bakış
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Nakliyeciler Derneğimi ziyaret etti

M, IBM Hin IMKadri GÜLER 
kadniguler@hotmail.com

Zamanı yakalayamamak...
Gemlik Belediye Başkanlığı yapmış, 

aramızda bulunan eski belediye başkan- 
lanmız var.

Hakkı Çakır, Nurettin Avcı ve Mehmet 
Turgut, karınca kararınca bu kente birşey 
ler yapmaya çalıştılar.

Beğenirsiniz, veya beğenmezsiniz.
Bugüne kadar Gemlik Belediye 

Başkanlığı yapmış ve vefat etmiş eski 
belediye başkanlarının, orada veya bura
da adı kentin bir köşesine verilmiş.

Örneğin, Dr. Ziya Kaya (1922-1933 
/1950-1953 Mahallesi var.

Eşref Dinçer (1933-1938/1940-1941) 
Mahallesi, Emin Dalkıran adına kordonu
muz bulunuyor.

Hüsamettin Öktem (1953-1956/1959- 
1960)

Karsak Deresi’nin, Merkez Camiinden 
denize kadar olan bölümünde İbrahim 
Akıt (1973-1980) Caddesi var../

Unuttuklarım olabilir.
Ama bir çoğunun adı, unutulmayacak 

bir yerde, kentin bir cadde veya sokağına 
verilmemiş.

Oysa bu yıl kaybettiğimiz bir meclis 
üyemizin adı bir belediye binamıza veril
di.

Kente hizmet etmiş kişileri yaşatmak 
için mutlaka ölmelerini mi beklememiz 
gerekiyor.

Biz, bazı değerlerimize sahip çıkamı 
yoruz.

Çıkmıyoruz.
Nezih Dimili için bir hatıra ormanı kur

mak güzel ama, bence kentin bir cadde
sine veya binasına adını verebilirdik.

Geçtiğimiz haftalarda Halepçe Katliamı 
nedeniyle burada ölenlerin anısına bir 
sokağımıza ad verdik.

Sırf aynı soydan olduğumuz için bu 
kadirşinaslığı yaptık.

‘Buna ne gerek var’ diyen bir melis 
üyesi çıkmadı.

Hakkı Çakır, Nurettin Avcı ve Mehmet 
Turgut yaşıyorlar.

Allah uzun ömürler versin...
Şimdiden kente yaptıkları hizmetler 

adına bu kişileri yaşarken yaşatmalıyız.
Bunu gelenek haline getirmeliyiz.
Zaman çabuk geçiyor.
Ama bunu yaparken bir de ölçümüz 

olmalı.
Demokratik yollarla, halkın oyuyla, 

alnının teri, bileğinin gücüyle Belediye 
başkanı seçilenler için bu yöntemi uygu
lamalıyız.

Yoksa, antin kuntin oyunlarla koltuk
lara oturanları değil.

Tarih onlarla ilgili kararını ileride vere
cektir.

Ben böyle düşünüyorum.
Siz nasıl düşünürsünüz bilmem.
Nezih Ağabeyimi ölüm yıldönümünde 

rahmet ve saygıyla anıyorum.
O’nunla siyasi yaşama adım atmıştım.
Yollarımız sonra ayrı düşse de, hep 

dost kaldık, acı kahveyi hep o ısmarladı.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği’ni ziyaret 
ederek, nakliyeci
lerin sorunlarını din
ledi.
Dün, öğle saatlerin 
de İstiklal 
Caddesi’nde bulu
nan Nakliyeciler 
Derneği’nin yeni 
yönetim kurulunu 
ziyaret eden Kemal 
Akıt, yönetim kurulu 
üyeleriyle tanışarak 
görevlerinde 
başarılar diledi. 
Gemlikli nakliyeci 
lerin sorunları 
olduğunu bildiğini 
söyleyen GTSO 
Başkanı Kemal Akıt, 
kendisinin de 
çocuklarıyla Akıtlar 
Nakliyat adıyla fir
ması olduğunu, aynı 
ortak paydada sorun 
lan yaşadıklarını 
söyledi.
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği Başkanı 
Osman Sertaslan, 
Gemlikli nakliyeci
lerin bir çatı altında 
toplanarak sorun
larına çözüm 
aradığını, bu konuda

Boşalman islerleri ıılıM
İhalesi yapıldığı 
söylenen ancak 
yapımına bir türlü 
başlanamayan Çarşı 
Deresi’nin son 
bölümü çevresinde 
bulunan Belediyeye 
ait dükkanların 
kiracıları tarafından 
boşaltıldı.
Çarşı Deresi’nin 
çevre düzenlemesi 
sırasında, yayaların 
kullanacağı yol 
olarak kullanılacak 
olan bu alandaki 
boşaltılan işyerleri 
belediye tarafından 
yıktırılarak Çarşı 
Deresi projesi kap
samında değer
lendirileceği öğrenil
di. öte yandan, mey

meslek kuruluşu 
olan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
da kendilerine 
yardımcı olmalarını 
istedi.
Artan maliyetler 
karşısında taşıma 
ücretlerinin çok 
düşük kaldığını 
söyleyen Osman 
Sertaslan, 

dan projesi kap
samında yıkılarak 
eski belediye 
binasının bulunduğu 
yere yapılacak olan 
merkez camii 
konusunda da 
caminin bulunduğu

"Dışarıdan gelen 
nakliyeciler, 
Gemlikli nakliyeci
lerin rakibi olmaya 
başladılar.
Biz, 5 bin kişiye 
bakan bir sektörüz. 
Gemlikli yöneticilere 
sorunlarımızı iletme 
de bize destek 
verin” dedi.

arazinin vakıf arazisi 
olduğundan bu 
arazinin cami için 
vakfedildiği, bu 
nedenle yıllamaya
cağı şeklinde son 
günlerde kamuoyun
da başlayan söylen

DESTEK SÖZÜ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
konuşmasında şun
ları söyledi: 
"Ben de sizlerden 
biriyim. Sizlerin 
sorunları bizim de 
sorunumuz. 
Bu sorunu birlikte 
çözmeliyiz. 
Bu konuda kamu 
kurumlannın 
yetkililerine birlikte 
gidip sorunlarımızı 
iletelim.
Çözüm için destek 
isteyelim.
Bu sektörü burda 
yaşatmak zorun
dayız. Sizlerle birlik
te binlerce kişi bu 
sektörden ekmek 
yemektedir.” 

tilere açıklık geti 
rilemedi. Bazı sivil 
toplum kuru
luşlarının konuyu 
Bursa Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne sor
duğu şeklinde 
duyumlar alındı

mailto:kadniguler@hotmail.com
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Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Etkinlikleri Yarışmalarında Bursa’dan birincilikle döndü. SFlİltl Mil
Nilüfer Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’ 
nin ev sahipliğini 
yaptığı 4. Arapça 
Etkinlikleri, Fethiye 
Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.
Arapça Bilgi 
Yarışması, musiki, 
hitabet, şiir dalında 
yapılan yarışmalara 
Bursa merkez ve 
ilçelerindeki İmam 
Hatip Liseleri katıldı. 
Şiir dalında Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesini Feyza Betül 
Gül temsil etti.
Şiirler ve fon müzik
leri yarışma merke 
zinden gönderildi. 
Yarışmacılar, Arapça

IMMen Emniyet e ziyaret
Türk Polis 
Teşkilatı’nın kuru
luşunun 168. 
Yıldönümü ve Polis 
Haftası nedeniyle 
Gemlik Zübeyde 
Hanım 
Anaokulu'nun 
toplam 159 öğren
cisi, öğretmenleri 
rehberliğinde 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nü 
ziyaret ettiler.
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün

iki şiir ezberlediler. 
Ezberlenen şiirler
den hangisini okuy
acağı o anda jüri 
tarafından belirlendi. 
Feyza'yı Meslek 
Dersleri öğretmeni 
Mehmet Ali Pekcanh 
hazırladı, öğret
meninin ve Feyza 
mn özverili, azimli 
ve heyecanlı çalış
maları sonucunda

çalışma ortamları Gemlik İlçe Emniyet
öğrencilere tanıtıldı. Müdürlüğü çalışan

Feyza Betül Gül, İl 
birincisi oldu.
27 Nisan 2013 tari
hinde İnegöl'de yapı 
lacak olan Bölge 
Finalinde İlimizi 
Feyza Betül temsil 
edecek. Okul 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, "Okulumu 
zu, ilçemizi en iyi 
şekilde temsil eden 
gayreti, kişiliği, 

fazileti ve başan 
larıyla örnek bir 
öğrenci olan Fey 
za'yı, ailesini, öğren 
cimizi yarışmaya 
hazırlayan Meslek 
Dersleri Öğretmeni 
Mehmet Ali 
Pekcanh'yı kutluyo
rum. Bölge finalinde 
Bursa'yı başarıyla 
temsil edeceğine 
inanıyorum." dedi.

ları tarafından ilgiyle 
karşılanan Gemlik 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
lerinin heyecanları 
gözlerinden 
okundu.
Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Müdürü Şenel 
Çağlayan, İlçe 
Emniyet Müdürüne 
ve çalışanlarına ilgi
lerinden dolayı 
teşekkür etti.

Saadet Partisi “Bizler de bu güzel
Gemlik İlçe Teşkila düşüncelerinden
tı, Küçükkumla 
Mahallesi ve sahil 
deki vatandaşları 
ziyaret etti. 
SP İlçe Başkanı 
Sedat özmen ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, kahve 
ziyaretleri yaparak 
Kumla'lıların 
dertlerini dinleyip 
sorulan sorulara 
cevap verdi.
Ziyaret esnasında 
ilgi ile karşılaşan 
özmen; istisnasız 
herkez Refahyol 
döneminde
Erbakan Hocamızın 
Başbakanlığı döne
mi hakkında 
"Hocamızı hayırla 
anarak Allah razı 
olsun, Hocadan 
diye minnet duygu- 
larını ifade ediyor
lar” dedi.

KAYIP
26.07.2012 tarih B1-16438 

seri - sıra nolu IM39761 nolu 
beyanname İş Bankası Kabataş 

Şubesine yatırılan Gümrük 
Vergisi Tahsil Alındısı zayi 
olmuştur. Hükümsüzdür. 

TOPRAK KAĞIT ÜRÜNLERİ 
PAZ. VE İHRACAAT A.Ş.

dolayı halkımıza 
teşekkür ediyor ve 
tekrar o güzel 
hizmetler için 
Saadet Partisi ikti
darına ihtiyaç 
olduğunu ifade 
ediyoruz.
Hocamız rantiyenin 
rantını kesip 
milletimizin cebine 
çevirmiş ve insan
lar bir rahat nefes 
almışlardı.
Şimdi aynı şekilde 
Genel Başkanımız 
Prof. Dr. Mustafa 
Kamalak 
hocamızda aynı 
idealler üzerinde 
yürüyerek inşaallah 
yaşa nabilir 
Türkiye'yi daha 
sonrada, Yeniden 
Büyük Türkiye'yi 
kuracaktır” 
dedi

Milıa Mı IHiı tisi anrtt itti KAYIP

İnegöl Fuar Organi 
zasyonlan Şirketi 
(İFOR) tarafından 1-7 
Nisan tarihleri 
arasında düzenlenen 
"29. Mobilya ve 
Dekorasyon Fuarı 
(MODEF) 2013"ü, 
geçen yıla göre, 
yüzde 20'lik artışla 
19 bin 827 kişinin 
ziyaret ettiği bildiril
di. İFOR Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
İnegöl Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, düzenlediği 
basın toplantısında,

MODEF'in her geçen 
yıl önemli başarılara 
imza attığını, İnegöl 
mobilyasını yeni 
isimlerle tanıştırdık
larını söyledi.
Aktaş, MODEF'in 
binlerce insanın 
ziyaret ettiği bir 
arena haline geldiği
ni ifade ederek, şun
ları kaydetti: 
"Bu yıl da artarak 
devam eden bir 
trend var. Nisan 
2012'deki. fuarda 
ziyaretçi sayımız 16 
bin 875'tl. Bunların

10 bin 125'i profes 
yönel 6 bin 750 de 
biletli giriş yapan 
vardı. Nisan 
2013'teki ziyaretçi 
sayımız 19 bin 827, 
yani yaklaşık yüzde 
20'lik bir artış var. 
Bu sayının 15 bin 
529'u profesyonel, 4 
bin 298'i de biletli 
kişi. Ayrıca geçen yıl 
6 bin 750 olan bilet 
satışımız bu sene 4 
bin 298'de. Bu da 
profesyonel 
ziyaretçinin daha 
fazla gezdiğinin

önemli bir gösterge
si." Fuara katılım 
sağlayanlar arasında 
yapılan anket çalış
masında yüzde 
75,79'luk bir mem
nuniyet oranının 
yakalandığını vurgu
layan Aktaş, 
"Profesyonel 
ziyaretçilerin 
niteliğiyle ilgili de 
yüzde 61'lik bir 
memnuniyet söz 
konusu. Bu fuar yurt 
dışı fuarı değil. Bu 
fuar bir iç piyasa 
fuarı.” dedi

01.08.2012 tarih B1-16507 
seri - sıra nolu IM41017 nolu 

beyanname İş Bankası Kabataş 
Şubesine yatırılan Gümrük 
Vergisi Tahsil Alındısı zayi 
olmuştur. Hükümsüzdür.

TOPRAK KAĞIT ÜRÜNLERİ 
PAZ. VE İHRACAAT A.Ş.

KAYIP
17.09.2012 tarih B1-16921 

seri - sıra nolu IM48969 nolu 
beyanname İş Bankası Kabataş 

Şubesine yatırılan Gümrük 
Vergisi Tahsil Alındısı zayi 
olmuştur. Hükümsüzdür. 

TOPRAK KAĞIT ÜRÜNLERİ 
PAZ. VE İHRACAAT A.Ş.
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Aynaya baktıkça
Tükenmiş tüm zulalar
Mahreminde bir içimlik haram azık kalmış
Küf kokulu
Sür namluya
Gıyabında günahın
İki kaş arası
Ve
Çek kendini
Kurşunla
Boz sabahın bekâretini
Hani doğar ya hep
Bebeğin ten renginde şafak
Sancısı kasıklarında gecenin ardından
Zor
Karanlıktan silkelenmek
Nehirler dökülse omuzlarına
Bulaşmışsa
Hele is karası düşler sabah ezanı zamanına
İki elin kan
Tırnaklarını uzatmışsan
İğdiş edilmiş öykülere,yarasa kadar derin
Ne desem ki
Vay!
Vay ki
Dudaklarımın murdar
Sen kesişen çukurlarına
Kopmuyor
Yüzümden günahım
Aynaya baktıkça
Aynaya baktıkça
Yüzümden düşen bin parça...

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
GÜNGÖR 

ARICIOĞLU

Senliği
3-5 Mayısta
Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, 
3-5 Mayıs 2013 
tarihlerinde gerek 
yerli ve yabancı 
katılımcıları gerek 
se içeriği bakımın 
dan Türkiye'nin 
en büyük bilim 
şenliğine ev 
sahipliği yap
maya hazırlanıyor

KİBALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Tftl, EM (|f 
İstiklal Caddesi Bora Sokak K H M HRII j
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK m 1 *>* *• *•

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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■İM*
2013 YGS Sınavı 
sonrasında Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesinde sınava 
giren öğrenciler 
arasında oul 
öğrencileri arasın
da ilk 10'a giren 
öğrenci ve veliler
ine yönelik "Gurur 
Çayı" düzenlendi. 
Başarılı öğrenciler, 
velileri ve öğret
menlerin katılımıy
la gerçekleşen 
gurur çayında 
ödüllendirildiler. 
Okul müdürü 
Hüseyin OTSAY 
tarafından yapıldı. 
Hüseyin Otsay, 
konuşmasında: 
"Amacımız 
başarılarından 
dolayı öğrenciler
imizi motive etmek 

ve bu başarıda 
katkısı olan anne 
ve babalarımızı 
onurlandırarak 
öğrenci ve okul 
başarısını arttır
mak, iyi bir birey 
ve iyi bir meslek 
elemanı 
yetiştirmektir. 
Bunu yaparken de 
öğrencilerimizin 
en küçük 
başarılarını bile 
görerek, çevre ile 
paylaşıp onları 
geleceğe hazırla
maktır." 
Veliler,öğrenci ve 
öğretmenlerin 
samimi bir ortam
da gerçekleştiği 
Gurur Çayında 
velilerin gurur ve 
mutluluğu görül 
meye değerdi.

Şükrü Şenol 
Ortaokulu 8. Sınıf 
öğrencileri 
"Ortaöğretim 
Kurumlarını 
Tanıma" kap
samında Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesini 
ziyaret etti.
Okulun bölümleri
ni ve sınıflarını 
gezen öğrenciler
imize Sağlık 
Meslek Lisesinin 
değerli idareci ve 
öğretmenlerinden 
bilgi aldılar.

ABONE OLDUNUZ MU?
■ıımııııııınııııııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
“Bu tanıtımda 
öğrencilerimize 
liderlik eden oku
lumuz öğretmen
leri Engin Yolcu ve 
Ali özdemir'e, 
konukseverlik 
gösteren 
Umurbey Celal 
Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi 
idareci ve öğret
menlerine, tanıtı
ma katılan öğren
cilerimize 
teşekkür etti

Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi, 
Ulaştırma Hizmet 
leri alanı 10-E 
sınıfı öğrencileri 
öğretmenleri Hilal 
Peker eşliğinde 
Bursa'nın tarihi 
yerlerini gezme 
fırsatı buldu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
'Şehrimi 
Tanıyorum Çünkü 
Geziyorum' Projesi 
kapsamında 
Büyükşehir 
belediyesinin tah
sis ettiği araç ve 
rehber eşliğinde 
sırasıyla 
Hüdavendigar

Camii, Tarihi 
inkaya Çınarı, 
Karagöz Müzesi 
ve Anıtı, Atatürk 
Müzesi, 
Osmangazi- 
Orhan Gazi 
Türbeleri, 
Tophane Saat 
Kulesi, Emir 
Sultan Cami ve 
Türbesi, Yeşil 
Türbe, Türk İslam 
Eserleri Müzesi, 
Hünkar Köşkü, 
TOFAŞ Araba 
Müzesi, Merinos 
Enerji Müzesi ve 
Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesini 
gezen öğrenciler 
kent tarihini yakın
dan incelediler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin Şekersöz

U 19-1 Play Offta 
ilk maçlarını gali
biyetle kapatan 
Boschspor ile 
Orhangazispor 
arasındaki 
Gemlik'te oynanan 
çekişmeli ve zevkli 
geçen maçta iki 
takımda öne geçme 
sayısını bulamayın
ca birer puana razı 
oldular.
İki takımında maça 
iyi başlamasıyla 
seyirciler de zevkli 
ve çekişmeli bir 
maç izleme fırsatı 
buldu. Dakikalar 
ilerledikçe maça 
ağırlığını koyan 
Orhangazispor kale 
önünde son 
vuruşlarda başarılı 
olamayınca oyuna 
denge geldi. İki 
takımın beraberliği 
bozma çabası gol 
getirmeyince devre 
golsüz kapandı. 
İkinci yarıya hızlı 
başlayan ve rakip 
kaleye atak 
geliştiren 
Orhangazispor'a 
Boschspor savun
ması gol izni ver
medi. 62. dakikada 
Nihat'ın soldan 
çalımlarla ceza 
sahasına girdiğinde 
çıkardığı topa 
penaltı noktası 
üzerinde düzgün 
vuran Baki Orhan 
gazispor'u 1-0 öne 
geçiren golü ağlarla 
buluşturdu.
Yediği golden 
sonra çabuk topar
lanan ve beraberlik 
sayısı için rakip 
kaleye yüklenen 
Boschspor, 67.

dakikada amacına 
ulaştı. Ceza alanına 
ortalanan topu 
Orhangazispor

savunması uzak- 
laştıramayınca 
Melih Erdoğan düz 
gün vuruşla topu

ağlara göndererek 
Boschspor'un bera 
berlik sayısını kay
detti. Maçın kalan

dakikalarında özel
likle Orhangazispor 
forvetleri rakip kale 
önünde yakalanan 
fırsatları gole 
çeviremeyince maç 
karşılıklı atılan 
gollerle 1-1 
beraberlikle sona 
erdi.
SAHA : 
Gemlik Suni 
HAKEMLER : 
Haşan Kaçar 7, 
Halil Özer 7,
Ramazan Sağrı 7,

BOSCHSPOR : 
Mehmet 5, Ömer 5, 
Muhammed 5, 
Hakan 5, Melih 
Aldemir 6, Melih

Erdoğan 6, Mücahit 
4, (Alican 4) Serkan 
4, (Olcay 2) Yakup 
Kurt 5, Kıvanç 5, 
Yakup Vardar 5, 
(Can 1)

ORHANGAZİSPOR 
Hayri 5, Mehmet 5, 
Yasin 5, Heval 6, 
Osman 6, Bilal 6, 
Onur 4, (Rıdvan 3) 
Serhat 5, Baki 6, 
Nihat 6, Emre 5, 
GOLLER : Dk. 62.
Baki, 
(Orhangazispor) 
Dk. 67. Melih 
Erdoğan, 
(Boschspor)

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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flcılıta haharat yasak! fa*»**»»*1*
GDO'lu pirinç, sahte 
süt ve bal ürün
lerinden sonra 
devlet baharatta işi 
sıkı tuttu. Artık 
baharata ve baharat 
karışımlarına nişas
ta, irmik, razmol, 
kepek ve benzeri 
dolgu maddeleri 
katılamayacak 
Baharata ve baharat 
karışımlarına nişas
ta, irmik, razmol, 
kepek ve benzeri 
dolgu maddeleri 
katılamayacak. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı'nın Türk 
Gıda Kodeksi 
Baharat Tebliği, 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi. Tebliğ, 
baharatın tekniğine 
uygun ve hijyenik 
şekilde üretilmesi, 
hazırlanması, işlen
mesi, depolanması, 
nakledilmesi ve 
piyasaya arz 
edilmesi aşa
malarında taşıması 
gereken özelliklerini 
belirlemek amacıyla 
hazırlandı.

DOLGU 
MADDELERİ 
KATILMAYACAK 
Öğütülmüş, ufalan
mış ve bütün halde
ki baharatı ve 
baharat karışım
larını kapsayan 
tebliğ çerçevesinde 
baharatlarda canlı 
böcekler, gözle 
görülebilen veya 
görülmeyen ölü 
böcekler ile bun- 
lann kalıntıları ve 
diğer zararlıların

kalıntıları bulun
mayacak.
Öğütülmüş baharat, 
en az yüzde 9O'ı 
baharata özgü göz 
açıklığı belirlenmiş 
olan eleklerden 
geçecek şekilde 
ince çekilecek. 
Baharata ve baharat 
karışımlarına ürün
lerin kendi doğasın
dan gelen nişasta 
hariç olmak üzere 
nişasta, irmik, raz
mol, kepek ve benz
eri dolgu maddeleri 
katılmayacak. 
Karabiberin 
doğasından gelen 
nişasta göz önüne 
alınarak, nişasta 
miktarı yüzde 55'ten 
fazla olamayacak.

YAĞ ORANI YÜZDE 
1'1 GEÇMEYECEK 
Acı ve tatlı 
öğütülmüş kırmızı 
biberlerde ilave 
edilecek yemeklik 
bitkisel sıvı yağ 
ağırlıkça yüzde 1'i 
geçemeyecek. 
Pul kırmızı biber
lerde ve isotta ilave 
edilecek yemeklik 
bitkisel sıvı yağ 
ağırlıkça yüzde 6'yı, 
tuz miktarı yüzde 
7'yi geçemeyecek. 
Pul kırmızı biber
lerde ve isotta 
kendinden olan sap 

ve dal parçaları 
kütlece yüzde 1'i 
aşmayacak.
Kuş üzümünde, 25 
gramdaki tane 
sayısı 200-500 
arasında olacak. 
Yağı azaltılmış 
hindistan cevizi, 
perakende satış yer
lerinde doğrudan 
tüketiciye sunula- 
mayacak. Ancak, 
üretim yerleri ve 
gıda toptancılarında 
satışa sunulabile
cek.

ÇÖREKOTU 
SADECE 
VAKUMLU 
AMBALAJDA 
Doğal yollarla 
yapılan kurutmalar
da bitkiler, toprak 
ile doğrudan temas 
halinde olmayacak 
ve yerden yüksek 
platformlarda veya 
uygun bir 
materyalden 
yapılmış 
döşemelerin 
üzerinde kurutula
cak.
Tebliğ kapsamında
ki ürünlerin ambala
jsız olarak piyasaya 
arz edilmesi halinde 
hijyen kurallarına 
uyulacak.
Öğütülmüş çöreko- 
tu, yalnızca vakum
lu ambalajlarda 
satışa sunulacak.

2013 yılı memur 
atamaları Haziran 
ayında başlayacak. 
65 bin olarak belir
tilen kadro için 150 
binin üzerinde 
talep geldi. 
Kamu kurumlan, 
2013 yılı memur 
ahmları için ilk ata
manın haziran ayın
da yapılacağını ve 
yapılacak olan 65 
bin atama için, tale- 
plebini Devlet 
Personel 
Bakanlığı'na bildirdi. 
Habere göre 65 bin 
olarak belirtilen

tlOrt
Hazine, Citigroup, 
Credit Suisse 
ve JP Morgan'a 
verdiği yetki 
çerçevesinde 
1,5 milyar dolarlık 
tahvil ihracı 
gerçekleştirdi. 
Hazine 
Müsteşarlığından 
yapılan açıklamada, 
2013 yılı dış 
borçlanma programı 
çerçevesinde ABD 
Doları cinsinden 
Nisan 2043 vadeli 
tahvil ihracı için 
Citigroup, Credit 
Suisse ve JP 
Morgan'a yetki 
verildiği anımsatıldı. 
Açıklamaya göre, 
bu kapsamda 

1,5 milyar dolarlık 
ihraç gerçekleşti. 
16 Nisan 2043 vadeli 
tahvilin kupon 
oranı yüzde 
4,875, yatırımcıya

kadro için 150 binin 
üzerinde talep geldi. 
61 bin kadro ile en 
fazla talep Milli 
Eğitim 
Bakanlığı'ndan 

getirisi ise yüzde 
4,95 oldu.
İhraç, bugüne 
kadar Hazine

tarafından dolar 
piyasasında 
30 yıl vadede 
yapılan en düşük 
kupon oranlı tahvil 
ihracı olarak 
dikkati çekti.
Tahvile 28 farklı 
ülkeden toplam 
170'in üzerinde 
yatırımcıdan, ihraç 

gelirken onu 
Sağlık Bakanlığı, 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı izledi.

tutarının 
yaklaşık 3 katı 
talep geldi.
Tahvilin yüzde 55'i 
ABD'deki, yüzde 
16'sı Ingiltere'deki, 
yüzde 16'sı 
Türkiye'deki, 
yüzde 12'si 
diğer Avrupa 
ülkelerindeki ve 
yüzde 1'i diğer 
ülkelerdeki 
yatırımcılara 
satıldı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
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
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Helk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 855 80 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTORÜSIII Kİ Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)
ULAŞIM1 fiS DENİZ UÇAĞI 613 66 13

Psgasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanbaroğtu-Eeada* 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

________ DAĞITICILAR________

IIIE GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 bo 00
Akçagaz 514 bb 70
Totalgaz______________514 17 00

■ 1
■ •| ı

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HmI 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 53
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
BU8Kİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 613 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

Akçen Petrol ___ __
“ARPEi SİS İS «
Tuncay Otogaz 613 16 46
Boysa Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4545 

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)

GEHİmİİU

■İlil 
ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
ROMANTİK KOMEDİ 2 

BEKARLIĞA VEDA: 
15:30:17:300-20:30

KAHRAMAN MAYMUN: 
12:00-14:00

IBM21
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Seyfettin Şekersöz

U 13 4. Grupta 
liderlik mücadelesi 
veren iki takımın 
karşılaşmasında 
gülen taraf 
Compönentaspor 
oldu. Grupta 1. 
sıradaki 
Componentaspor 2. 
sıradaki Gemlik 
Belediyespor'la 
yaptığı mücadeleyi 
2-1 kazanarak 
aradaki puan farkını 
5'e çıkardı.
Maça İyi başlayan 
Gemlik 
Belediyespor takımı 
gol için geliştirdiği 
ataklarda tehlikeli 
olmaya çalıştığı 
dakikalarda öne 
geçti.
10. dakikada 
serbest vuruştan 
kale içine ortalanan 
karambol topunda 
son dokunan 
Coşkun oldu ve 
ağlara giden bu 
golle Gemlik 
Belediyespor 1-0 
öne geçti.
Farkı artırmak

isteyen Gemlik 
Belediyespor, 12. 
dakikada Samet'in 
altı pastan vurduğu 
şutu 
Componentaspor 
kalecisi Nuri ayak
larıyla önleyerek 
gole izin vermedi. 
Oyunda dengeyi 
kuran ve beraberlik 
için rakip kaleye 
yüklenen 
Componentaspor 
uzun toplarla 
Gemlik 
Belediyespor 
kalesinde tehlike 
yarattı.

29. dakikada kale 
vuruşunda kısa 
düşen topu 
yakalayan Mustafa 
Çakmak oyuna ikin
ci yarıda giren 
Mustafa Aksoy'un 
önüne bıraktı. Bu 
futbolcunun öne 
çıkan kalecinin 
yanından ağlara 
gönderdiği topla 
Componentaspor 
skoru 1-1 yaptı ve 
devre bu skorla 
bitti.
İkinci yarıya daha 
atak başlayan 
Componentaspor

37. dakikada öne 
geçti. Göbekten 
atılan uzun pasa 
atak yapan 
Cengizhan 
kalecinin yanından 
fileleri hava
landırarak 
Componentaspor'u 
2-1 öne geçirdi. 
41'de yine 
Cengizhan üçüncü 
gole çok yaklaştı, 
yakın mesafeden 
şutunda kaleci gole 
izin vermedi. 
Beraberlik için tüm 
batlarıyla 
Componentaspor

kalesine yüklenen 
Gemlik 
Belediyespor'da 
ceza alanında gol 
vuruşlarında etkili 
olunamayınca maç 
2-1 
Componentaspor'u 
n üstünlüğüyle son 
buldu.
SAHA : 
Gemlik Suni 
HAKEM : 
Murat Vural 7, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Halit 4, Ali 5, Oğuz 
5, Yiğit 4, (İsmail 2) 
Berkay 5, Selim 4, 
(Muhammed 3) 
Coşkun 5, Alperhan 
4, (Sait 1) Samet 4,

Emre 4, (Atakan 1) 
Atilla 5, 

COMPONENTAS
POR : Nuri 5, Sefa 
Ağmil 2, (Mustafa 
Aksoy 4, Sait 1) 
Mehmet 5, Enes 
Dinçel 6, Altan 6, 
Mustafa Çakmak 5, 
Ali 5, Sefa Akdemir 
4, (Süleyman 4) 
Cengizhan 6, Emre 
6, Yasin 5, 

GOLLER : Dk. 10. 
Coşkun, (Gemlik 
Belediyespor) Dk. 
29. Mustafa Aksoy, 
Dk. 37. Cengizhan, 
(Componentaspor)

ultrftslanlar dan Refik Yılmaz a plaheı
Gemlik UltrAslanlar 
Taraftarlar grubu 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ı makamında 
ziyaret ederek, 
destekleri 
nedeniyle plaket 
sunup, Galatasaray 
atkısı hediye ettiler. 
Gemlik'te spora, 
sportif tesislere, 
spor kulüpleri ve 
taraftarlar 
derneklerine yöne
lik başarılı çalış
maları nedeniyle 
Refik Yılmaz'ı

bir kez daha kut
ladıklarını dile 
getiren UltrAslanlar 
Taraftarlar Grubu 
Temsilcisi Sezgin 
Mutlu,,tüm 
GalatasaraylIları ve 
Sporseverleri 17 
Mayıs'ta UEFA 
Kupası 
Şampiyonluk Anıtı 
önündeki törene 
davet ettiklerini 
açıkladı.
17 Mayıs 2000 tari
hinde UEFA 
Kupasını kazanan 
Galatasaray'ın 

başarısının 13. 
yıldönümünü 
Belediye tarafından 
İskele Meydanı 
karşısındaki parka 
yaptırılan 
Şampiyonluk Anıtı 
önünde kutlayacak
larını ifade eden 
Sezgin Mutlu, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz'ı 
da bu kutlamaya 
davet etti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, park ve 
çehresinin yanı

sıra, anıtın temi
zlenip, süslenip, 
çiçeklendirilmesi 
için gerekli talimat
ları vererek, ilçeye 
anlam ve değer 
katan anıt ve 
çevresini Gemlik'e 
ve Galatasaray'a 
yakışır hale getire
ceklerini bildirdi. 
UltrAslan 
Taraftarlar 
Grubunun 
Çanakkale gezisi 
taleplerini de olum
lu karşılayan 
Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik raylıları Çanakka 
Yılmaz, Nisan ayı le'ye gönderme
içinde Galatasa sözü verdi.



hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha 
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Eczane yandı
Dün sabaha karşı saat 03.30 
sıralarında İstiklal Caddesi’ 
ndeki Gemiç Eczanesi’nde 
elektrik kontağından çıkan 
yangın, çevreye zarar verme
den söndürüldü. Yangında 
maddi zararın meydana geldiği 
bildirildi.

Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Esnaf Odası yönetimi ziyaret edildi llmı^Miııiıi

Gemlik Nakliyeciler Derneği yöneticileri, ilçedeki taşıma sektörünün sorunlarına çözüm 
bulmak ve destek sağlamak için yola çıktı. Nakliyeciler Derneği yöneticileri, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan’ı ziyaret ederek, sorunlarına destek istedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Askeri Vete 
riner Araştırma 
Eğitim Merkezi’nde 
görevli P. Uzman 
Çavuş Arif Kılıç 
kaya (44) kalbine 
yenildi.
Öğrenildiğine gö 
re, engelli oğlunu 
hastaneye götüren 
Kıhçkaya, burada 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu Bursa 
Çekirge Askeri Has 
tanesi’ne, oradan 
da Çekirge Devlet 
Hastanesine kaldı 
rıldı. Ancak, tüm 
müdahalelere kar 
şın kurtarılamadı.

Kıhçkaya, dün öğle 
namazından 
Merkez Solaksuba 
şı camiinde kılınan 
cenaze namazının 
ardından askeri 
törenle toprağa 
verildi.

Rusya da judo Ümitler Avrupa Turnuvasında Türkiye’ye tek altın madalya kazandırmıştı

Nakliyeciler destek arıyor
GEMPORT’un limancılık faaliyetlerine 

başlaması, bölgede nakliyecilik sek
törünü de büyüttü.

Gemlik iç batı Anadolunun en önem 
li liman kenti durumunda...

GEMPORT, Borusan Limancılık, Gem 
İlk Gübre, Roda Limanı, Bursa Serbest 
Bölgesi’nin Gemlik’te kurulması, Gem 
İlk Gümrük Müdürlüğü’nün Serbest 
Bölgenin yanına taşınması, nakliye fir 
ma sayısını 50’lere yükseltti.

Limancılık ve lojistik hizmetleri iç içe 
İki sektördür.

Limana gelen yükü ithalatçıya, ihra
catçının malını limana getirip götüren 
nakliyecidir. Devamı sayfa 4’de

lıiWMwıliııılııMı
6-7 Nisan günleri Rusya’nın Tever Kentinde yapılan Avrupa Kupası Ümitler Judo karşılaş 
malarında 70 kiloda Türkiye’ye tek altın madalya kazandıran Gemlik Belediyespor Kulübü 
sporcusu Semanur Erdoğan', dün Kulübünü ve Kaymakam Cahit Işık’ı ziyaret etti. 
Kaymakam Işık, Erdoğan’a altın armağan etti. Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 
Başkanı Turan Alkış’ı ziyaret eden Semanur Erdoğan’a çiçek ve çeşitli hediyeler verildi. 5’te

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Esnaf Odası yönetimi ziyaret edildi

Daha ne olsun?
Belediyecilik zor iş...
Alt yapı, üst yapı, çer çöp, çamur, 

bataklık...
Zor iştir zor...
Kaynaklar sınırsız olsa dahi gönül 

vermezsen başarılı olamazsın.
Hele aşırı göçe maruz kalan siyasi 

kaygıların da etkisiyle kaçak köçek 
yapıların işgali altına girmiş kentlerde 
ne yapsan ne etsen yaranamazsın 
çünkü görünmez.

Böyle bakıldığında...
Temeli Ziya Güney’le atılan Faruk 

Baykal’la filizlenen Mustafa Bozbey’le 
çiçeklenen Nilüfer diğer belediyeler
den daha şanslı...

Ne var ki...
Şanslı olmak yetmiyor...
Düşünmek...
Üretmek...
Uygulamak...
Sahip çıkmak gerekiyor.
“Biz Nilüfer’de yaşamı yönetiyoruz. 

Enerjimizi yaşam kalitesini yükseltme 
yönünde yoğunlaştırıyoruz” diyen 
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey de öyle yapmış.

Kentine kentte yaşayanlarla birlikte 
sahip çıkmış.

Söylem...
Eylem...
Söylem eylemle örtüşürse söylem 

değer kazanır...
Hânı denir yâ...
Siyasetçiler seçim kampanyalarında 

vaatlerinde ipin ucunu kaçırır iş 
uygulamaya gelince kırk dereden kırk 
su getirip “yapamadım edemedim “ 
edebiyatına sığınır ya...

Dün yaptıklarını ettiklerini basınla 
paylaşan bir bakıma hesap veren

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey’in fazlası var eksiği yok.
Yaşama geçirdiklerini burada sırala

maya kalksak yazı dizisi olur.
Sadece ana başlıklar bile bir hayli 

yer tutacak ama saymadan da 
olmaz...

Planlı gelişim...
Kültür ve sanat...
Spor...
Çevre ve doğal yaşam...
Sağlık...
Eğitim, bilim ve teknoloji...
Üretim...
Dayanışma...
Başkan Nilüferi Dinliyor...
İstek, sorun, çözüm rehberi...
Kent bilgi sistemi...
isteklerin, üretmenin, yaratmanın 

sınırı yok ama daha ne olsun...
Tümünü de kendi bütçesiyle gerçek

leştirmiş.
Bozbey’in ve ilçesinin içinde insan 

ve kent olan araştırmalarda ekibiyle 
birlikte bir numaraya oturması 
tesadüf değil...

Emek var...
Alın teri var...
Çaba var...
En önemlisi de inanç var...

Gemlik Nakliyeciler 
Derneği yöneticileri, 
ilçedeki taşıma sek
törünün sorunlarına 
çözüm bulmak ve 
destek sağlamak 
için yola çıktı.
Demek Başkanı 
Osman Sertaslan, 
Başkan Yardımcısı 
Fehmi Aslan, Faruk 
Güzel, Levent Paz 
vant, Recep Ergün, 
Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Ayhan 
Gündoğdu, Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Mevlüt Avcı, yönetim 
kurulu üyeleri ve 
Müdürü tarafından 
karşılanan 
Nakliyeciler Derneği 
yöneticileri, 
Kooperatif yöneti
minden Gemlikli 
nakliyecilerin 
yaşadığı sorunlara 
destek istediîer. 
Dernek Başkanı 
Osman Sertaslan, 
Gemlik’te bulunan 
nakliyecilerin 
yaşanan sorunlar 
nedeniyle bir çatı 
altında toplandık
larını söyledi.
Sertaslan, “Nakliye 
sektöründe artan 
girdilere karşın, 
kazançlar giderek 
düştü. Gemlik 
limanından mal 
getiren MSC firması 
taşıma işlerini kendi 
yan kuruluşu olan 
Asya Port firmasına 
taşımacılık yaptın 
yor. Bu firmanın 
yeterli aracı olma 
dığı için Gemlikli 
nakliyecilerden araç 
almak zorunda.
Ancak, maliyetler 
belli olmasına rağ
men, sürekli fiyatları 
aşağıya çekerek 
sektörü krize itiyor. 
Maliyetler belli. 
Oturalım masaya

birlikte hesapla 
yalım. Bu firmanın 
aylık 3 bin 500 araç 
sirkilasyonu var. 
Bunun tamamını 
kendilerinin karşıla
ması imkansız.
Bunlarla biraraya 
gelmemiz dost olma 
nın imkanı kalmadı. 
Biz onlara gereken 
hizmeti veriyoruz. 
Konuyu MSC’nın 
İzmir’deki başına 
götüreceğiz. 
Sorunun orada 
çözüleceğine inanı 
yoruz. Merkezin 
burada yaşananlar
dan haberi olduğu 
nu sanmıyoruz.
Bir ayda 3 defa fiyat 
değiştirdiler.
Nakliyeci arkadaşla 
nmızın yalnız har
cırah ödemesi 500 
bin liradır. Sektörde 
1300 çalışan var. 
Sîzlerden destek is 
tiyoruz. Ticaret ve 
Sanayi Odası, Esnaf 

Odası, Esnaf Kefalet 
Kooperatifi ve siyasi 
partilerimizi ziyaret 
ederek sorunumuz
da bize destek olma 
lannı istiyoruz.” 
dedi.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Mevlut Avcı, sonuna 
kadar nakliyecilerin 
yanında olduklarını, 
bir çok nakliyecinin 
üyesi kooperatifinin 
üyesi olduğu ve 
kredi kullahdığını 
hatırlatarak, “Eğer 
bu arkadaşlanmız 
emeklerinin 
karşılığını alamaz 
larsa, borçlarını da 
ödeyemezler.” dedi.

İBRAHİM TALAN 
YANINIZDAYIZ

Daha sonra, Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası’nı ziyaret 
eden Gemlik

Nakliyeciler Derneği 
yöneticileri, sorun
larını Oda Başkanı 
İbrahim Talan’a 
anlattı.
İbrahim Talan, 
Nakiyeciler Demeği 
yöneticilerine 
sonuna kadar yan
larında olacaklarını, 
bu konuda ne 
gerekirse yapacağı 
konusunda söz 
verdi.
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği, Şoförler 
Odası ile Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret ettikten 
sonra siyasi parti 
lerle de görüşecek. 
Bugün AKP ve MHP 
ile, yarın ise CHP ile 
görüşme yapacaklar. 
Daha sonra, sivil 
toplum kuruluşları 
ve siyasi partilerden 
alacakları destek ile 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı ziyaret edecek
ler.

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bürsala silahlı Jıhsetl palis yaralı
Bursa'da bir gazi
noya düzenlenen 
silahlı saldırıda bir 
polis memuru ile 
bir gazino çalışanı 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Altıparmak Mahalle 
si Altıparmak 
Caddesi'nde bir 
gazino önünden 
otomobiliyle geçen 
16 ayrı suçtan 
sabıkalı Servet 
isimli bir şahıs, 
av tüfeği benzeri 
bir silahla ateş 
açtı.

Bursa'da, 6 yıl 
önce birlikte 
yaşadığı hamile 
sevgilisini rahmini 
kesip 46 yerinden 
bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia 
edilen ünlü 
müzisyen M.Ş. 
hakkında verilen 24 
yıl hapis cezası, 
Yargıtay tarafından 
az bulunarak bozul
du. Terar hakim 
karşısına çıkan 
sanığın davası, 
karar için İstanbul 
21. Ağır Ceza Mah 
kemesi'nden gön
derilecek uyarla
mayı bekliyor. 
Daha önce hakkın
da verilen ceza 
yine Yargıtay 
tararından aklı den
gesinin tespiti için 
bozulan sanık M.Ş., 
ikinci bozmanın 
ardından bugün 
tekrar hakim 
karşısına çıktı. 
Cinayet suçundan 
cezası kesin

İnegöl'e Korkutan Fabrika Yangını
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde naylon 
fabrikasında çıkan 
yangın paniğe 
neden oldu. Yan 
gında biri itfaiye eri 
2 kişi dumandan 
etkilendi 
Edinilen bilgiye 
göre, Bilal köyün
deki Mustafa ve 
yeğeni Fatih Uzun'a

Silahtan çıkan saç
malarla bir gazino 
çalışanı ile o sırada 
gazino önünde bir 
olayı araştırdığı 
bildirilen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 

leşmediği için 
CMK'nın 102. mad
desi kapsamında 
geçen yıl tahliye 
olan M.Ş., İstanbul'
da bir yaralama 
suçundan hükümlü 
olduğu için 
bugünkü duruş
maya jandarma 
nezaretinde getiril
di. Sessizliğini 
koruyan sanığın 
duruşması, karar 
için İstanbul 21. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
bir başka 
dosyasının uyarla

ait naylon fab
rikasında saat 
20.00 sıralarında 
naylon imalatı 
yapılırken, fab
rikadaki elektrik 
trafosunda patlama 
meydana geldi. 
Kıvılcımlar naylon
ların üzerine 
sıçrayınca yangın 
çıktı. Alevlerin

Araştırma Şube 
Müdürlüğü 
Başpolisi Fikret 
Güler başından 
yaralandı. Yaralı 
memur, polis oto
suyla Muradiye 

ma yapılarak gön
derilmesi için erte
lendi.
Daha önceki karar 
duruşmasında 
sanık M.Ş., bir 
sanatçı olarak bin
lerce kişinin 
önünde heyecan
lanmadan konser 
verdiğini anlatarak, 
"Fakat mahkeme 
heyetinizin huzu
runda heyecandan 
konuşamıyorum. 
Çok pişmanım, 
istemeden oldu. Bu 
duruma düşmem 
çok aptalcaydı.

büyürken, haber 
verilmesi üzerine 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
etti. Yangının 
mobilya fabrikasına 
sıçramaması İçin 
yoğun çaba sarf 
edildi. 5 saat süren 
çalışmalar sonu
cunda yangın

Devlet Hastanesi'ne 
giderken 
telsizden kendisini 
yaralayan şahıslar
la ilgili merkeze 
bilgi verdi. Polis 
ekipleri verilen bil
giler ışığında 
saldırıyı gerçek
leştiren şahısı 
Görükle mevkiinde 
yakaladı.
Gazino çalışanının 
hafif yaralandığı, 
polis memurunun 
da hayati 
tehlikesinin bulun
madığı bildirilirken, 
olayla ilgili soruş
turma sürüyor

Sizlere saygılar 
sunuyorum" 
demişti.
Cinayetin ardından 
Ankara'da 
yakalanan M.Ş., ilk 
duruşmada ise, 
"Yağmur Taku ile 
beş yıldır birlikte 
yaşıyoruz. Bir oğlu
muz dünyaya geldi. 
Olay günü alkolün 
etkisiyle tartıştık. 
Bana babamla cin
sel ilişkiye girdiği
ni, oğlumun 
babasının da 
babam olabileceği
ni söyledi. Çılgına 
döndüm. Sonra ne 
yaptığımı bilmiyo
rum. Kafasına bira 
şişesiyle vurdum. 
Rahmine bıçak 
soktum. Sonra da 
kaçtım" şeklinde 
ifade vermişti.
M.Ş.'nin babasının 
da birçok meşhur 
parçanın söz ve 
bestesinde imzası 
bulunuyor.

söndürüldü. 
Yangına kendi 
çalıştığı İş yerine 
sıçramaması için 
müdahale eden işçi 
İsmail Kayaoğlu ile 
itfaiye eri Selçuk 
Şenay, dumandan 
etkilenince ambu
lansla kaldırıldıkları 
hastanede tedavi 
altına alındı.

Telefonla 21 Bin 
Ura Dolandırın

Bursa Yıldırım 
ilçesi Davutdede 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Hüseyin A. 
isimli vatandaşı 
arayan kimliği 
henüz belirlene
meyen bir kişi, 
kendisini 
başkomiser olarak 
tanıttı.

HESAPLARINIZ 
BOŞALTILIYOR 
YALANI

Sahte başkomiser, 
'Kredi kartınıza ek 
çıkartılmış, 
hesaplarınız 
boşaltılacak.” 
dedi. Şüphelinin, 
gerekli işlemlerin 
yürütülmesi 
amacıyla para 
gönderilmesi 
gerektiğini 
söylemesi üzerine 
Hüseyin A., ver
ilen hesap 
numarasına 20 bin 
800 TL yatırdı. Bir 
süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Hüseyin

K AŞ€ Di 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

A., polise müra
caat etti. 
Öte yandan, 
Osmangazi ilçesi 
Başaran Mahalle 
si'nde meydana 
gelen olayda ise 
Mehmet B., tele
fonla arayan ve 
kendisini banka 
personeli olarak 
tanıtan şüpheliye, 
kimlik bilgilerini 
verdi. Bir süre 
sonra 5 bin 
455 TL 
dolandırıldığını 
anlayan Mehmet 
B., polise 
şikayette bulundu. 
Bir başka olay da 
Santral Garaj 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Hüseyin Y.'i 
arayan bir kişi, 
kendisini terörle 
mücadele 
şubesinde görevli 
polis olarak 
tanıttı. Sahte 
polisin yön
lendirmesiyle 
Hüseyin Y., verilen 
hesap numarasına 
500 TL yatırdı.
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Güne Bakış Denizbank’tan neni »sı 
cihazı alacaklara destekKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Nakliyeciler destek arıyor
Dûn, Nakliyeciler Demeği yöneticileri, 

aldıkları karar gereği, sivil toplum kuruluş 
lan ve siyasi parti temsilcileri ile görüş 
mek için yola çıktılar.

Nakliyecilik sektöründeki sıkıntıları 
anlatıp destek isteyecekler.

Sorunlarına çözüm bulunamazsa, sek
tör yara alacak.

Bu işin sonu nereye varır bilinmiyor.
Gemlik’te 50'ye yakın nakliye firması 

var. Bunların içinde en büyüğü 200 araç 
hk TIR filosu ile S.S. 145 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi geliyor.

Diğer firmalann kiminde 5-6, kiminde 
10-15, kiminde 50-60 tane araç var.

Sektörden 5 bin işçinin kamı doyuyor.
Akaryatından, yedek parçasına, 

lastiğinden, tamircisine de yan sektörleri 
besliyor sektör.

Birkaç aya kadar, nakliyeci kendi başı 
nın çaresine bakıyordu.

Gemlik limanlarının ithalat ve ihracat 
işlerini yapan dev MCS firmasının yükleri
ni Gemlik’U nakliyeciler taşımaktaydı.

Ancak, firmanın yan kuruluşu olan 
Asya Port, Gemlik’e gelip taşımacılık işini 
yapmaya başlayınca, işler değişti.

Sektör içinde, fiyat kırma karşılığı iş 
alma konulan yaşansa da önemsenmiyor
du.

Birçok firma belirli firmaların mallarını 
taşımaktaydı.

Asya Port’un gelişi, daha önce MCS 
nin taşıma işini yapan Akcan Nakliyata 
darbe vurdu.

Akcan Nakliyat bu işi aldıktan sonra 
TIR filosunu büyütmüştü.

Asya Tur, elindeki araçlarla aylık 3500 
civarındaki sirkilasyonu karşılamaktan 
uzak olduğu için, yine de Gemlikli nakliye 
çilere iş vermek zorunda.

Ama zaten düşük olan taşıma fiyatla 
nnı, daha da aşağılara indirmeye çelişme
si, nakliyecinin tepkisine neden oluyor.

Çünkü, sektörde girdiler sürekli artı 
yor.

Dernek Başkanı Osman Sertaslan’ın 
söylediği gibi, yalnız araç sigortalan son 
bir kaç ayda bir misli arttı.

Mazot fiyatları 4 liranın üzerine çıktı.
Keza, lastik ve yedek parça fiyatları da 

öyle...
Kazançlar ise dibe vurdu.
Büyük balık, küçük balığa istediğini 

yaptırmak istiyor
Anladığım kadarıyla karın tokluğuna 

çalıştırmak isteniyor nakliyeci..
Bu konuda büyüyen tepkiler doğdu.
Nakliyeciler bu işi barış yoluyla 

çözmek için yola çıktılar.
Bunun için Gemlik kamuoyundan, sivil 

toplum kuruluşlarından ve siyasi partileri 
mizden, ayrıca resmi kurumlardan destek 
bekliyorlar.

Anlaşma sağlanamazsa, nakliyeci ba 
tacak, yerine yabancılar gelecek.

Nakliyeciler ekmeklerini kaptırma- 
manın peşinde.

Denizbank, Maliye 
Bakanhğı’nın 
çıkardığı yeni 
tebliğine uygun olan 
yazar kasa post 
cihazını almak 
isteyenlere uygun 
kredi desteği 
sağlayacak.
Dün, Bursa Hilton 
Otel’de yapılan kah
valtılı tanıtım toplan
tısında konuşan 
Denizbank Marmara 
Bölge Müdürü Burak 
Bozkaya, 2 milyon 
200 bin yazar 
kasanın değişeceği
ni, değişimin 2015 
yılına kadar tamam
lanacağını açıkladı. 
Maliye 
Bakanlığından 
yapılan tebliğe göre, 
yazar kasa ve post 
cihazı olarak kul
lanılacak yerli yapım 
cihazların kulanıma 
girmesiyle eski 
yazar kasaların çöp 
olacağını, işletme 
lerde bulunan ve bir
den fazla post cihazı 
kullanılmasından 
dolayı mali yönden 
sıkıntı yaşandığı 
gibi, görüntü kirliliği 
ve işyerlerinde 
geniş yer kaplaması 
sorunlarının yeni 
cihazla ortadan 
kalkacağını söyledi. 
Bozkaya, 1 Temmuz 
2013 tarihinden 
itibaren akıllı post 
cihazlarının kullanım 
zorunluluğunun 
başladığını hatır
latarak, 2.2 milyon 
esnafa destek ola
caklarını söyledi.

BİR CİHAZ 590 
EURO 
Gemlik Denizbank 
Şube Müdürü Raif 
İbiş, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Bursa Mali 
Müşavirler Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Ihsan Acar’ın da 
katıldığı kahvaltılı 
toplantıda, krediler 
konusunda bilgi

veren Denizbank 
Bölge Müdürü Burak 
Bozkaya, “Bu bir 
devrimdir. Maliye, 
yeni yazar kasa post 
cihazı ile işlet
melerin günlük 
hareketlerini kontrol 
edebilecek. Bunun 
her türlü teknik alt 
yapısı hazırlandı. 
İş, bir an önce 
cihazlara sahip 
olmaya kaldı. 
Bankamızın sahibi 
olan Rusya’nın en 
büyük bankası 
SBER Bank, 
Avrupa’nın üçüncü 
büyük bankası olup, 
19 bin şubesi 
bulunuyor. 9 ülkede 
iştiraki olan SBER 
Bank bünyesinde 
240 bin çalışanı var. 
Denizbank ise 
Türkiye’nin en 
büyük beşinci özel 
bankası. Her ilde 
şubesi olan ikinci 
özel banka. 640 
şubemiz, 505 milyon 
müşterimiz, 11 bin 
çalışanımız var. 
İşletme kartı sahibi 
olan her müşteri

mize post yazar 
kasa alabilmesi için 
3 seçenek sunu 
yoruz. Fiyatı 590 
euro + kdv olan akıl-

yazar kasa pos 
cihazını biz vere
ceğiz. Tablomuzdan 
uygun aylık ciro 
taahhüdü ve

lı cihazları almak 
isteyenlere birinci 
fırsat işletme kartı 
ile harcama sözü 
verdiklerinde yazar 
kasa postu 
bedavaya alacak. 
Ancak, 36 ay boyun
ca aylık minimum 2 
bin liralık harcama 
sözü verirse. Vera 
Delta EFT POS özel
likle yazar kasa için 
hiçbir ücret öde
meyecekler. İkinci 
fırsat; ciro taahhüdü 
yapan işletmelere, 

komisyon oranı 
seçerek, Vera Delta 
Pos özellikli yazar 
kasayı bedavaya 
alabilecekler.
Üçüncü fırsat ise, 
cihaz bedelini 
peşin ödeyenlere 
yüzde 5 komisyon 
oranı ile çalışma fır
satı sağlayacağız.’’ 
dedi
Toplantıya katman
ların sorularının 
cevaplandırılmasın
dan sonra, kahvaltılı 
toplantı sona erdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Rusya da judo Ümitler Avrupa Turnuvasında Türkiye'ye tek altın madalya kazandırmıştı HEM nerşoneline 
i$ güvenliği kursu

6-7 Nisan günleri 
Rusya’nın Tever 
Kentinde yapılan 
Avrupa Kupası 
Ümitler Judo 
karşılaşmalarında 70 
kiloda Türkiye’ye tek 
altın madalya 
kazandıran Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü sporcusu 
Semanur Erdoğan, 
dün Kulübünü ve 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı ziyaret etti.

KÜÇÜK ALTIN 
ARMAĞAN EDİLDİ 
Altın madalyalı 
sporcumuz Semanur 
Erdoğan, Belediye 
spor Kulübü 
Başkanı Turan Alkış, 
antrenörleri İsmail 
Yıldız ve Ahmet 
Kılınç ile birlikte 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı ziyaret etti. 
Kaymakam Işık ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, başarılı 
judojumuzu kutladı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Semanur Erdo
ğan’a “Sen, Gem 
lik’in ve Türkiye’nin 
gururu oldun. 
Kızımız yanında onu 
yetiştiren antrenör
lerine, spor kulübü 
ne ve ailesine de 
teşekkür ediyorum. 
Sporcumuzu Avrupa 
Şampiyonu olarak 
görmek istiyoruz. 
Gemlik'te yeterli 
tesis olmamasına 
rağmen, dar imkan
larla kazanılan bu 
başarı takdire 
değerdir.
Yokluklara rağmen 
başarı geliyorsa bu 
anlamlıdır." dedi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Avrupa Ümitler 
Judao 
Şampiyonasında 
Türk Bayrağını gön
dere çektirmeyi 
başaran Semanur \ 
Erdoğan’a ‘Çam 
sakızı, çoban 
armağım’ bir küçük 
altın armağan etti.

TURAN ALKIŞ 
SPORCUYU 
KUTLADI

Rusya’nın Tever 
kentinde yapılan 
judo şampiyonasın
da Gemlik’e, kulüp
lerine ve Türikye ye 
aaltın madalya 
getiren Semanur

Erdoğan dün 
Türkiye’ye ve 
Gemlik’e geldi. 
Spor yaptığı Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü’ne gelen 
Semanur, antrenör
leri İsmail Yıldız ve 
Ahmet Kılınç’ı 
ziyaret ettikten 
sonra kulüp 
BaşkanıTuran 
Alkış’ı ziyaret ettiler. 
Alkış’a altın 
madalyayı nasıl 
kazandığını anlatan 
Erdoğan, katkıların
dan dolayı antenör- 
lerine ve Kulüp 
Başkanı Alkış’a 
teşekkür etti.
Alkış, şampiyon 
sporcuya bir buket 
çiçek armağan 
ederken, antrenör
lere de armağanlar 
verdi.
Turan Alkış yaptığı 

^ açıklamada, Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü olarak

Gemlik’te genç ve 
dinamik nüfus yapısı 
dikkate alındığında, 
sporun tabana yayıl
masını ve her branş
ta yetiştirilme 
inancının kendilerini 
haklı çıkardıklarını 
söyledi. Alkış, şöyle 
devam etti: 
“Sporda başarıya 
ulaşmanın gerekleri, 
sıhhatli ve modern 
tesisler, kurumsal
laşmış spor kulüp
leri ve programlı 
çalışmalar yapmak
tır. Yetenekli genç
lerimizi tesbit edip, 
bunları spora yön
lendirmek aynı 
zamanda gençleri 
mize fiziksel kaza 
nımlarının yanında 
psikolojik ve sos 
yolojik yönden, ileti 
şim, sosyalleşme 
saygı görme- 
gösterme gibi birlik
te yaşama ve iş 
yapma becerilerini 

kazandırmak kulübü 
müzün temel 
amacıdır." dedi.
Hedeflerinin 
yetenekli gençleri, 
sporun evrensel 
boyutlardaki sevgi, 
kardeşlik, barış 
dürüst ve ahlaklı 
davranma ilkelerine 
bağlı yetiştirmek 
olduğunu söyleyen 
Turan Alkış, “Gemlik 
Belediye meclisinde 
hazırlayıp uygula
maya koyduğumuz 
amatör kulüplere 
yönelik ödül ve 
yardım Yönetmeliği 
Belediye Yönetimi 
olarak spor ve spor 
cumuza verdiğimiz 
somut bir destektir. 
Bu yönetmeliği 
hazırlayan ve kabul 
eden meclis uyele 
rimize teşekkür ediy
orum. Amacımız 
başarıyı tatmin edici 
şekilde ödül
lendirmektir. Avruya 
şampiyonu sporcu
muza bu yönetmelik 
sayesinde Gemlik 
Belediyesi’nden 10 
bin lira ödül verile
cektir. Tabii ki bura
da en büyük ödül 
Gemlik halkının 
takdir ve sevgisidir. 
Maddi ödüller ise 
spor yaşamını zor 
şartlarda yürüten 
gençlerimizin spor 
kalitesinin yük
selmesine yardımcı 
olur.” dedi.
Alkış, altın madalyalı 
judojumuz ve 
antrenörü İsmail 
Yıldız’ın judo milli 
takımında Gemlik ve 
Türkiye’yi en iyi şe 
kilde temsil edecek
lerini belirterek, 
teşekkür etti.

Halk Eğitimi 
Merkezi çalışanları
na, İş Güvenliği 
Uzmanı Mehmet Al 
tarafından. "İş Gü 
venliği ve İşçi Sağ 
lığı" kursu veriliyor. 
Yeni Güvenlik 
Yasası kapsamında 
tüm işletmelerde; iş 
Güvenliğinin ve İşçi 
Sağlığının önemi 
artacağından 
zorunlu hale gele
cek olan bu kursa, 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar da 
katıldı.
Halk Eğitim 
Müdürlüğü perso 

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK ' 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU, 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİRA.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.T<m.' ” 

GEMLİK
Tel : 0 224 513 45 70 ?;? 
Fax : 0 224 513 49 91

Fatih Reis Gemisine 
ait Sicil Tastiknamesî 

kaybolmuştur.. 
Hükümsüzdür. 1
ERSOYEGE ‘ ■

neli böylece kamu 
kurumlan arasında 
ilk iş Güvenliği ve 
işçi Sağlığı konu
larında eğitim alan 
resmi kurum oldu. 
Halk Eğitim Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
“Yasa bir kişi bile iş 
güvenliği uzmanı 
bulundurulacağını 
söylüyor.
Uzmandan gerekli 
rapor alınmasını 
zorunlu kılıyor. Biz 
de kurum olarak 
üzerimize düşeni 
yaparak öncelikle 
personelimizi bu 
konuda eğitiyoruz" 
dedi.
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Şehit aileleri ÇanaMe'yi gemi
Türkiye Harp Malu 
lü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri 
Derneği Gemlik 
Temsilciliği Çanak 
kale'ye gezi 
düzenledi.
Dernek Başkanı 
Hüseyin Bıçakçı, 
Hüseyin Bıçakçı, 
"Günü müzde 
yaşananları ve 
ülkemiz üzerin de 
oynanan oyunları

anlamak için 
oraları mutlaka 
gezmek, anlamak, 
görmek gerekiyor. 
Birçok şehit ailesi 
Çanakkale'ye

ilk kez gitmiş oldu. 
Biz dernek olarak 
bu gezileri her yıl 
devam ettirmeyi 
düşünüyoruz. 
dedi.

KİRAHK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL = 0532661 79 90

Hayvanat Bahçesini gezdiler
Lale Kemal Kılıç 
ilkokulu 2.sınıf 
öğrencileri öğret
menleri Özlem 
Tütüncü ve Çiğ
dem Başkaya 
nezaretinde annele 
riyle beraber 
Bursa Hayvanat 
Bahçesi'ne gezi 
düzenlediler 
Lale Kemal Kılıçlı 
öğrenciler ilk

olarak seminer doğal dengenin

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta
İstiklal Caddesi Bora Sokak İn J m Mil fln
Stüdyo Prestij yanı GEMLK v »w w w

salonunda çevre 
bilinci, çevreyi 
temiz tutma ve

korunmasıyla ilgili 
bir seminere 
katıldılar. ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Wı Mim 16 Hisan'da sahne alacak
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Gemlik Şubesi 
kültür sanat etkin
likleri projesini 
sürdürüyor. Sosyal 
yaşama yönelik 
projeleriyle gün
demden düşmeyen 
dernek, 16 
Nisan'da Tiyatro 
gösterimi yapacak. 
Dernek Genel 
Başkanı Tamer 
'Sivri, 16 Nisan'da 
Gemlik Belediyesi 
Manastır Kültür • 
Merkezi'nde saat 
20.00'de sahne
lenecek gösterimde

söyledi. "Kimseler 
Duymasın" isimli

iki perdelik komedi 
oyununa ilçe

halkının ilgi göster
mesini bekledikleri

ni belirten Tamer 
Sivri, ünlü mizah

Tiyatro Birikim'in 
sahne alacağını

yazan Şakir 
Balkı'nın öykü* 
lerinden uyarlanan 
tiyatro oyununun 
büyük beğeni 
toplayacağına 
inandığını bildirdi. 
Kadir Yüksel'in 
yazıp yönettiği 
oyun 16 Nisan'da 
sahne alacak. 
Dernek Genel 
Başkanı Tamer 
Sivri, bilet alımı 
için irtibat 
numaralarının 0 
224 524 70 31 
olduğunu ifade 
ederek, gezici 
ekiplerin de bilet
leri isteyenlere 
ulaştıracağını söz
lerine ekledi.

KAYIP
ORAN TEKSTİL İPLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİRMASINA AİT GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN 

24/06/2009 TARİHLİ 267650 SAYILI MENKUL KIYMET ALINDISI - 24/09/1997 TARİHLİ 892080 SAYILI MENKUL 
। KIYMET ALINDISI İLE 06/07/2001 TARİHLİ 148495 SAYILI MENKUL KIYMET ALINDISI KAYBOLMUŞTUR.

HÜKÜMSÜZDÜR.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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EĞİTİM SİSTEMİ ÇÖKÜYOR

Eğitime 40 yılını 
vermiş biri olarak 
yaşadıklarımı ve 
şu an gördüklerimi 
değer
lendirdiğimde 
eğitim sis
temimizin çök
tüğünü söyleye
bilirim.
Aynı siyasi ikti

darın sık sık eğitim 
bakanını 
değiştirmesinin tek 
bir amacı olabilir. 
O da hükümetin 
kendi dünya 
görüşüne uygun 
eğitim politikalarını 
bakanlar yardımıy
la uygulamaya 
sokmasıdır. Her 
eğitim bakanına 
verilen bir görev 
var. Görevini yer
ine getiren yıpran
madan ayrılmak

zorunda bırakılıy
or.

Milli eğitimin ülke 
gerçeklerine ve 
gelişen dünya 
koşullarına uygun 
olduğunu söyle
mek mümkün 
değil. Okul, öğret
men ve öğrenci 
konusunda hiçbir 
planlamaya 
gidilmeden günü 
birlik politikalar 
uygulanarak eğitim 
bir açmaza sokul
muştur. Eğitimde 
fırsat eşitliği rafa 
kaldırılmış, bölgel
er arası dengesiz
lik almış başını git
miş, biz hâlâ içi 
boş laflar ediy
oruz.

Bakkal dükkânı 
açar gibi üniver
siteler açılmış, 

buralarda yüzbin- 
lerce diplomalı 
işsiz yetiştir
ilmiştir. Sadece 
işletme ve iktisat 
fakültesi mezunu 
350 bin genç işsiz 
dolaşmakta, yüz 
binlerce öğretmen 
iş beklemekte, 
maden mühendis
leri, ziraat 
mühendisleri iş 
bulurum umuduyla 
koşturmaktadır.

Okullarımızda 
uygulanan ezberci 
eğitim kişiyi hayat
tan alabildiğine 
koparmakta; 
düşühemeyen, 
sorgulamayan bir 
varlık konumuna 
getirmektedir. 
4+4+4 sistemiyle 
ne olduğu ve ne 
olacağı kestirile

meyen bir ucube 
uygulamaya konul
makta ve serbest 
kıyafet uygula
masıyla yapılan 
işin üstüne tüy 
dikilmektedir. 
Vatandaşların 
imam okullarına 
çocuklarını gön
dermek istememe
sine karşın zorla 
okullar imam oku
luna çevrilerek bu 
okullara öğrenci 
gönderilmesi zor- 
lanmaktadır. Dinsel 
eğitim öne 
çıkarılarak çağdaş 
eğitim, Atatürk ve 
laiklik geri plana 
itilmektedir.

Eğitimde kalite
den eser 
kalmamış. 
Uluslararası yarış
malarda Türkiye 
fen ve matematik
ten 50 ülke arasın
da ancak 49'uncu 
olabilmiştir. Bu da 
eğitimde yaşama 
dönük bilgilerin 
verilmediğini, 
matematik ve fen 
bilimlerinin önem
senmediğini 
göstermiyor mu?

İlköğretim ve 
ortaöğretim de 
uygulanan eğitimin 
kalitesi içler 
acısıdır. Bir yetkili 
çıkıp da eğitimde 
iyi bir düzeydeyiz 
diyemez. Dini 
eğitimle uygarlığa 
ulaşmak mümkün 
değildir. Çağdaş 
uluslar gibi iler
lemek, gelişmek 
istiyorsak fen bil
imlerine ve bilim
sel eğitime ağırlık 
vermek zorun
dayız.
YGS sonuçları 

açıklanınca şaşkın
lığımı gizleyemed- 
im. Bu sınavlarda 
8 500 öğrenci sıfır 
puan alıyor. 840 
bin öğrenci 5 
matematik sorusu 
çözememiş. 1 
milyon 303 bin 
öğrenci 5 fen 
sorusu bile yapa
mamış. Bu tabloyu 
karşımıza alıp 
olumluya doğru 
nasıl değiştirebili
riz? Bu konuda 
kafa yormamız 
gerekmiyor mu? 
İşin ilginç yanı fen 

testlerinde aday
ların net ortala
ması her yıl daha 
aşağılara inmiştir. 
2011'de ortalama 
4.1 iken bu yıl 
ortalama 3.5 
düşmüştür.

Fen ve matematik 
alanında durum 
böylede Türkçe ve 
sosyal bölümde 
çok mu farklı? 
Çocuklarımıza 
ilkokulda adam 
gibi eğitim vere
bilsek sonuç bu 
mu olurdu? 
örneğin Türkçe 
dersinde dinlediği
ni, okuduğunu 
anlamak; 
anladığını yazı ve 
sözle anlatma 
becerisi kazandıra- 
bilseydik durum 
çok farklı olurdu. 
Okuyoruz; ama ne 
yazık ki okuduğu
muzu anlamıyoruz. 
Sadece çocuklar 
değil biz büyük
lerde aynı durum
dayız. Küçükler 
bizim bir kopyamız 
değil mi? O zaman 
onlara değil 
kendimize kızalım.

İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.Kupa ve madalya çeşitleri.

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri.

«D «İMİ II ım'1... ..|l ■ -
111

çay içmeye 
bekleriz:)

Defterdarlıkla anlaşmamız sayesinde fatura, irsaliye, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, gider makbuzu, 
adisyon ve bilet gibi resmi evraklarda çözüm üretebiliyoruz. Bunların yanı sıra dergi, kitap, katalog, dit 

kaşe, kalem kaşe, broşür, el ilam, gazete, bilgisayar form baskısı, davetiye, kartvizit kurumsal kimlik, 
gazete ve dergi Kanlan gibi konularda da hizmet vermekteyiz.

ro

S 
2o
S
Er tu OJ

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJAN S lstiklal CacL Bora Sok-Akbank Aral|9’No: 3/B 6EML'K Tel: I0-224)513 96 83



12 Nisan 2013 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 8

TOMBIK kupası fltatürK İlkokulunun
Gemlik Belediyesi 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa yürüttüğü 
"Geleneksel Çocuk 
Oyunları Şenliği" 
kapsamında ilçe 
çapındaki 4. Sınıflar 
arasında 10 Nisan 
2013 Çarşamba 
günü yapılan 
"Tombik Oyunları" 
karşılaşmalarında 
Atatürk ilkokulu 
kupanın sahibi 
oldu.
Önce Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’nu 
daha sonra 
Cumhuriyet İlkoku
lu, Lale Kemal İlk 
Okulu ve 100. Yıl

llkokulu’nu 
yenerek, finalde 
kupayı almaya hak 
kazanan Atatürk

İlkokulu öğrencileri 
karşılaşmaların 
her maçını net 2-0 
skorla kazanarak

HlafcriİBS 
r I 9

İlkay Erdem'in 
katkılarıyla maçı 
kazanan 
öğrenciler güzel

büyük bir başarıya 
imza attılar.
Atatürk İlkokulu 4. 
Sınıf Öğretmeni

bir gün 
geçirmenin keyfiyle 
şenliklere imza 
attılar.

Spor TIR'ı Bursaya geliyor
"Gelin Spor 
Yapalım, Tek Galibi 
Dostluk Olsun
Projesi" kapsamın
da oluşturulan Spor 
TIR'ı, 15 Nisan 2013 
Pazartesi günü 
Bursa'ya gelecek.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile

Türkiye Amatör 
Spor Kulüpleri 
Konfederasyonu 
işbirliği ile gerçek
leştirilen, gençleri 
spor yapmaya 
özendirmeyi ve 
bilinçlendirmeyi 
hedefleyen "Gelin 
Spor Yapalım, Tek 
Galibi Dostluk

Olsun Projesi" kap
samında ülkemizi 
dolaşan Spor TIR'ı, 
15 Nisan Pazartesi 
günü Bursa'ya 
gelecek.

15 Nisan 2013 
Pazartesi günü 
Yıldırım Belediyesi 
Önü Ahmet Taner

Kışlalı Meydanında 
(Bayrak Alanı) 
10.00-18.00 saatleri 
arasında spor 
şöleni kapsamında 
gerçekleştirilecek 
etkinlikte, Spor 
konusunda farkın- 
dalık yaratmak, ve 
gençlerimizi spor 
yapmaya davet 

etmek, sporun fair 
play ruhuyla 
yapılmasının sağla
mak amaçlanmak
tadır.

Bursah gençler, 
tarihten bugüne 
spor karelerinin, 
eski kupaların, 
olimpi yatlarda 

şampiyon olan 
sporcuların 
görüntülerinin 
sergilendiği mobil 
müzenin de yer 
aldığı Spor TIR'ı 
şenliklerine 15 
Nisan Pazartesi 
günü 10.00-18.00 
saatleri arasında 
katılabilecekler

Çakmak Kuyumculuk tan
Umurspor'a destek

Çakmak 
Kuyumculuk 
amatör spora 
destek için kolları 
sıvadı.
Umurspor Genç 
takımının eşofman, 
forma gereksinim
lerini karşıladıkla

rım söyleyen 
Çakmak kuyumcu
luk sahiplerinden 
Ahmet Çakmak, 
“Amötör spor 
kulüplerine herkes 
kendi gücüne göre 
destek sağla
malıdır.

B/z firma olarak 
bunu yapmanın 
mutluluğunu 
yaşadık. 
Elimizden 
geldiğinde de 
desteğimizi 
sürdüreceğiz" 
dedi.

KAŞ€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



12 Nisan 2013 Cuma GemlikKörfez Sayfa 9

Seçim görevlileri ne 
tadar ücret M

IİIII1ilİMWİİWM
Seçimlere az bir 
zaman kala, görev 
alacak memurların 
aklında tek bir soru 
var; ne kadar ücret 
verilecek?..
Siyasi parti organ 
seçimlerinde ve 
kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşları, 
sendikalar, birlik ve 
benzeri kuruluşların 
organ seçimlerinde, 
ilgili kanunlarında 
özel olarak düzenle
nen; bir sandıkta oy 
kullanacak seçmen 
sayıları esas alı
narak, sandık ya da 
sandıklar teşekkül 
ettirildiğinde 
ödemeler şöyle ola
cak: "5362 sayılı 
Kanun'un 49. mad
desinin sekizinci 
fıkrası gereği bir 
sandıkta oy kul
lanacak seçmen 
sayısı: bin kişi;
3568 sayılı Kanunun 
40. maddesi gereği 
bir sandıkta oy kul
lanacak seçmen 
sayısı: 400 kişi ola
cak şekilde) ilçe 
seçim kurulu 
başkanına mesai 
saati içinde veya 
hafta sonu çalış
malarında; 1-3 
sandık için 4 günde
lik, 4-6 sandık için 6 
gündelik, 7-9 sandık 
için 8 gündelik, 10- 
12 sandık için 10 
gündelik, 13-15 
sandık için 12 gün
delik, 16-30 sandık 
için 14 gündelik, 
sandık sayısının 
30’u geçmesi

halinde ise 16 gün
delik ödenir." 
KİME NE KADAR 
ÖDENECEK?
Seçmen Kütük Büro 
personeline, mesai 
saati içinde yapılan 
siyasi parti kongre 
ve meslek kuru
luşları ile sendika 
ve birlik organ 
seçimleri çalış
malarında gündelik 
ödenmeyecek. 
Çalışmanın mesai 
saatini aşması 
halinde 1 gündelik 
ödenecek.
Siyasi parti organ 
seçimlerinde, büro 
personelinin, resmî 
tatil günlerinde 
değişimli olarak , 
görev yapmaları 
esas olmakla birlik
te, görev alan büro 
personeline sadece 
resmî tatil gün
lerinde yapacakları 
çalışmalardan 
dolayı gündelik 
ödenecek. Hafta 
sonu yapılan siyasi 
parti kongre veya 
meslek kuruluşu 
organ seçimleri için 
büro personeline 
çalışılan gün için 1 
gündelik ödenecek. 
Çalışmanın sekiz 
saati aşması 
halinde ilave 1 gün
delik daha verile
cek. Aynı hafta 
sonu Cumartesi ve 
Pazar yapılan iki 
veya daha fazla 
siyasi parti kongre 
veya meslek kuru
luşu, sendika ya da 
birlik organ seçimi 
için büro persone

line Cumartesi 1, 
Pazar 1'er gündelik 
ödenecek. Ancak, a 
ve b bentlerinde 
belirtilen çalış
maların gece saat 
24.00'ten sonraya 
kalması durumunda 
ise ilçe seçim kuru
lu başkanının 
takdirinde olmak 
üzere, sandık kurulu 
başkan ve üyelerine 
ilave 1 gündelik 
ödenebilecek.
Siyasi parti kon
greleri ile meslek 
kuruluşları, 
sendikalar, birlik ve 
benzeri kuruluşların 
organ seçimlerinde 
çoğunluk sağlana- 
mayıp kongrenin, 
meslek kuruluşu
nun, sendikanın ya 
da birlik organ seçi
minin bir başka tari
he ertelenmesi 
halinde; ilçe seçim 
kurulu başkanına, 
büro personeline, 
sandık kurulu 
başkanı ve üyeler
ine ertelemeden 
dolayı, seçmen 
sayısı 2000'e kadar 
olan seçimlerde Ter 
gündelik seçmen 
sayısı 2000'den 
fazla olan seçim
lerde ise 2'şer gün
delik ödenecek 
Hafta içi aynı gün 
mesai saati içinde 
yapılan ertelemeler 
ile aynı hafta 
sonuna yapılan 
ertelemeler için 
büro personeline 
gündelik ödenmeye
cek.

İŞKUR, eleman bula
mamaktan şikayet 
eden patronlara, 
genç işsizleri gön
derecek; ‘6 ay dene 
öyle karar ver, 
harçlığı, sigortası 
benden’ diyecek. 
2 milyon 600 bin 
işsize karşın yak
laşık 1 milyon açık 
işin olduğu 
Türkiye’de İŞKUR, iş 
arayanla eleman 
arayanı buluşturmak 
için başlattığı pro
gramla, 150 bin 
kişiye ‘işbaşı’ yap
tıracak.
Programdan yeni 
mezun olduğu için 
iş bulmakta sıkıntı 
çeken öğretmen, 
avukat, mühendisler 
ile açık öğretim 
veya ikinci öğretim 
son sınıfta okuyan 
öğrenciler ve 
engelliler de yarar
lanabilecek. 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR), işsizliği 
azaltma çalışmaları 
kapsamında yürüt
tüğü ‘işbaşı eğitim 
programında’ bu yıl 
hedef büyüttü. 
Geçen yıl 32 bin 
kişinin yararlandığı 
işbaşı eğitimi bu yıl 
en az 150 bin kişiye 
verilecek.

Patrona maliyeti 
sıfır
İşbaşı eğitiminden 
yararlanmak isteyen

KAŞEDE AEKLENIEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

patronlar, 6 ay 
boyunca sıfır 
maliyetle elemanını 
‘iş başında’ tanıma 
fırsatı.buluyor. 
Çünkü, İŞKUR, bu 
program 
çerçevesinde gön
derdiği elemanlara 6 
ay boyunca günlük 
25 lira ‘cep harçlığı’ 
veriyor. Genel sağlık 
sigortası ile iş kaza
sı meslek hastalığı 
sigorta primlerini de 
üstleniyor. Patrona 
da sadece elemanı 
iş başında görerek, 
değerlendirmek 
düşüyor. İşini 
beğenirse de işe 
alıyor.

32 bin kişi işbaşı 
yaptı, 16 bini işi 
kaptı
2012 yılında işbaşı 
eğitimlerinden 32 
bin kişinin yarar
landığını ve hiçbir 
zorunluluk olma
masına karşın bun
lardan yüzde 
50’sinin işe yer

leştirildiğini açık
layan İŞKUR Genel 
Müdürü Nusret 
Yazıcı, hedeflerinin 
bu yıl en az 150 bin 
kişiyi iş başı eğiti
minden yararlandır
mak istediklerini 
söyledi. Yeni 
mezunların iş bul
malarını kolaylaştır
mak üzere başlattık
ları programdan, 
İŞKUR’un meslek 
edindirme kursunu 
tamamlayanların da 
yararlandığının altını 
çizdi. Yazıcı, yapılan 
değişiklikle pro
gramın üniversite 
son sınıf öğrencileri 
ile açık öğretim 
öğrencilerine de 
açıldığını ancak 
bunların programın 
sonunda işe başla
malarına engel bir 
durumun olmaması 
gerektiğini söyledi. 
Yazıcı, bu yılın ilk 3 
ayında programdan 
yararlanan sayısının 
ise 13 bin olduğunu 
ifade etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

tfaiye 
’olis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
3olis Karakolu 
Sar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI EğL Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd

*121 
186

513 45 03 
514 00 95
513 12 86 
513 11 74 
513. 13 53

10 57KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık
□.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

V l<3 IV «H
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

I. 513 18 46

ULAŞIM___________
DENİZ UÇAĞI
P»fla»u» Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberofllu-Esadaş
Anrtur
Kamil Koç __________

613 65 13
614 63 62
513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
614 47 71
512 O1 63

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hamt 
Mer.Bağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE
513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

KSrfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tekel 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTORÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

513 23 94

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

DAĞITICILAR

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Tuncay Otogaz 013 10 49
Beyza Petrol 5*13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4546 
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)

aimiHiii
■İl 

MAHMUT İLE
MERYEM: 11:30- 

14:00-16:30- 
10:00-21:15 

ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15

■ran
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Türkiye'nin Sağlık Haritası Çıkarılıyor
Sağlıklı Kentler 
Birliği tarafından 
hazırlanan 'Kent 
Sağlık Göstergeleri 
Çalışması' ile 
Türkiye'nin sağlık 
profili ortaya konu
luyor. Yaşam stan
dartları yüksek 
kentler oluştura
bilmek için yerel 
yönetimlere 
öncülük eden 
Sağlıklı Kentler 
Birliği'nin Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim 
Dalı ile birlikte 
yürüttüğü Kent 
Sağlık Göstergeleri 
Çalışması'nın, yerel 
yönetimlerin çalış
malarına önemli bir 
ışık tutacağı 
belirtildi.
Sağlıklı Kentler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
başkanlığında 
yapılan birlik encü
men toplantısında

'Kent Sağlık 
Göstergeleri Çalış
ması* ele alındı. 
Türkiye genelinde 
kurum ve kuru
luşlardan toplanan 
veriler doğrul
tusunda hazırlanan 
haritalarla 81 ile 
ilişkin çarpıcı bilgi
lerin ortaya çıktığı 
belirtildi. Kent 
sağlığını 
ilgilendiren 91 farklı 
gösterge kap
samında bilimsel 
verilere dayanan 
haritalarla 
şehirlerin 
sağlığının gözler 
önüne serildiği 
çalışmanın ülkenin 
kent sağlığına 
ilişkin bir atlas 
niteliği taşıdığı 
ifade edildi.
Sağlıklı Kentler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Birliğin bir ilke 
imza atarak 
belediyelere ve

kamu kuruluşlarına 
önemli bir kaynak 
sunduğunu, Kent 
Sağlık Göstergeleri 
çalışmasının yol 
haritası olarak 
üretilen hizmetlere 
yön vereceğini vur
guladı. Türkiye'de 
Kent Sağlık 
Göstergeleri Çalış- 
ması'nın Sağlıklı 
Kentler Birliği 
tarafından yakın 
zamanda kitap 
haline getirilerek 
ilgili kurum ve 
kuruluşlarla pay

laşılacağı bildirildi. 
Birlik encümeninde 
görüşülen bir diğer 
konu ise 24-25-26 
Nisan tarihlerinde 
gerçekleşecek 
'Muğla Buluşması' 
oldu. 'Yerel 
Yönetimler, Çok 
Sektörlü Yaklaşım 
ve Katılımcılık' 
başlıklı buluşmada 
sağlık 2020 poli
tikaları, Yeni 
Belediyeler 
Kanunu'na yak
laşım, yeni yasal 
düzenlemeler ve 

kent yönetimine 
katılımcılık konuları 
tartışılacak, öneril
erde bulunarak, 
üyeler arası bilgi ve 
birikimler paylaşıla
cak. Yürürlüğe 
giren yeni 
Büyükşehir 
Belediyeler Kanunu 
ve yasanın getire
ceği düzenlemeler, 
yerel yönetimler 
birliği olan Sağlıklı 
Kentler Birliği'nde 
de değişikliklere 
sebep olacak. 
Birlik üyesi

belediyelerden 
Aydın, Denizli, 
Hatay, 
Kahramanmaraş, 
Mardin, Muğla, 
Trabzon büyükşe
hir belediyesine 
dönüşürken, 
Antalya, Bursa, 
İzmir Büyükşehir 
belediyelerinin 
sınırları il mülki 
sınırları olacak. 
Yasanın 
uygulanmaya 
başlamasıyla 
Sağlıklı Kentler 
Birliği'nin 
Türkiye'de başlat
tığı 'Sağlıklı Kentler 
Hareketi' daha 
geniş kitlelere 
ulaşmış olacak. 
Yerel yönetimlerin 
yetkilerinin art
masıyla ise Dünya 
Sağlık Örgütü 
Sağlıklı Şehirler 
Ulusal Ağları'nın 
üzerinde durduğu 
kent yönetimine 
katılımcılık daha 
fazla önem 
kazanacak.

LMILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta 
Meşrubat 
Çerez

Piyanist
Saten Sandalye Giydirme 
NikahMasası

İnternetten Canlı )kym 
Sahne - tşıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar

Sürpriz yesteri/er



önemli değildir..

• PORTÖR MUAYENELERİ

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/ATgl: 538 32 81
Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - O 532 265 67 58

J1 osgb

günsel«ensoyi
• İŞYERİ HERİM-IĞI • PORTÖR MUAYENELERİ
• l$GUVENLİGİ UZMANLIĞI • I $E Gl Rl S RAPORU
e il UY ADDI mi EĞİTİMİ • AGIR VE TERLİ RELİ İ$LERRAPORU
• ILkYARPI/N EĞİTİM e PERİYODİK KONTROLLER

• RISR ANALİZİ >TEMEL l$ SAĞLIĞI VE
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BTK, vatandaşların bilgileri ve rızası 
dışında kimlik bilgilerinin kullanıl
ması ve suistimali suretiyle adlarına 
açılan ve satışa sunulan GSM bat
larının (açık hatların) ortadan kaldırıl 
masına yönelik çalışmalara hız ve 
rildiği açıklandı. Haberi sayfa 3’de

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Belediye ve Büyükşehir Belediyesini sert eleştirdi

M, ‘M Mlftl #
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, yap
tığı basın toplantı 
sında, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi ile 
Gemlik Belediyesi’ 
nin çalışmalarını sert 
bir şekilde eleştire 
rek, “Gemlik Bele 
diyesi, Körfez’i fo 
septik çukuruna dö 
nüştürdü” dedi. 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
İstanbul ile Bursa

olarak başlatılan 
deniz uçağı sefer
leri 17 Nisan

arasını 18 dakikaya tarihihdeh itibaren 
indiren ve Sah hariç B üçuşa çıkarılıyor, 
her gün 4 uçuş Haberi sayfa 2’de

GiineBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Durdu’dan etkin muhalefet
Yerel seçimlerinin süresi azaldıkça 

Belediyeye karşı muhalefetin sesi 
daha gür çıkmaya başladı.

Gemlik Belediye Meclisi’nde grubu 
bulunan CHP ve MHP arasında hangisi 
daha etkili muhalefet yapıyor derseniz, 
ben, MHP derim.

Mecliste, CHP’nin 10, MHP’nin 2 üye 
si var.

Geçtiğimiz çarşamba günü toplanan 
Belediye Meclisi’nde okunan, 2012 yılı 
faaliyet raporu eleştirilerinde de bunu 
gördük.

MHP sözcüsünün sunumu ve konu
ları ele alışı etkiliydi. Devamı 4 ‘de

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Çelik, Kemal Akıt’a başsağlığı diledi

Bilal Çelik, GTSO’vu ziyaret etti
Eski Gemlik 
Kaymakamı, İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik, 
dün Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’m 
ziyaret ederek, bir 
süre önce eşini 
kaybeden Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’a başsağlığı 
diledi.
GTSO yönetim kuru
lu Başkanı Kemal 
Akıt, yönetim kurulu 
üyesi Nurettin 
Hocaoğlu, 
Meclis üyesi Şahin

Danış ve Genel 
Sekreter Ağah Arda 
tarafından karşı 
lanan Bilal Çelik, 
Kemal Akıt’a 
taziyelerini iletti,

sabırlar diledi. 
Ziyaretinden dolayı 
Çelik’e teşekkür 
eden Kemal Akıt, 
yaptığı konuşmada 
eski Kaymakam Bilal

Çelik’in Gemlik’teki 
görevi sırasında 
sayısız hizmetlerde 
bulunduğuna dikkat 
çekti.
Akıt, “Ben inanıyo
rum ki Sayın Bilal 
Çelik yeni görevinde 
de başarılı hizmetle 
rine devam edecek
tir. Kendisine 
ziyaretinden dolayı 
teşekkür ediyorum. 
Devletimizdeki 
görevlerindeki 
başarılarının 
devamlı olmasını 
arzuluyorum.” 
dedi.

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

Deniz ocağı seferleri arnınlflı
Hukuk ve sanat...

Toplumların gelişmesinde hukuk ve 
sanat yan yana işlev üstlenir.

Bursa Barosu da bu gerçeğin farkın
da olmalı ki önceki dönem başkan- 
larından Asude Şenol bir tiyatro 
topluluğu kurmuş...

Bursa Barosu Tiyatro Topluluğu 
Tiyatro Advocato...

Dokuz dönemdir etkinlik gösteren 
topluluk daha önce de sırasıyla Kamu 
Oyu, Yaşar ne Yaşar Ne Yaşamaz, 
Albay Kuş, Kuvayı Milliye, Mephisto, 
Largo Desolato, Keşanlı Ali Destanı 
ve 5.Frank'ı sahnelemişti.

Önceki gün de;
Turgüt Özakman'ın Ocak adlı oyu

nunun ilk gösterimi(prömiyeri) vardı 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde...
Oyunun içeriği kuşkusuz çok önem-

Ama daha da önemli olan...
Tümüyle amatörlerden oluşan oyun

cuların başarıları...
Dekor...
Işık...
Ses...
Kostüm...
Açıkçası profesyonel tiyatroları arat

mayacak nitelikte...
Hani oyunculardan Avukat Özgür 

Aksoy'u tanımasam bize profesyonel 
sanatçıları yutturuyorlar diye 
düşüneceğim...

Oyun da iyi seçilmiş...
Günümüzü yansıtıyor.
Değerlerin giderek tükendiği... 
Duyguların yitmeye yüz tuttuğu... 
Bağların koptuğu bir dönemde 

zleyenlere önemli mesajlar da veri 
yor.

Ocak, ekonomik sıkıntıların aile 
bireyleri arasındaki ilişkileri büyük 
ölçüde etkilediği ve çatışmalara yol 
açtığı bir aile dramını anlatıyor.

Özakman, yaşanan duyarlılıkları, 
tepkileri, düş kırıklıklarını, sevgiyi dile 
getirerek, aile ilişkilerinde insani 
değerlere sıkı sıkıya sarılmakla uzlaş
maya varılabileceğini gösteriyör.

izzet Boğa'nın başarıyla yönettiği 
Ocak'ta;

İsmail Metin, Süheyla Tuppamuk, 
Nur Hilal Sarıkartal, Okan Dursun, 
Özgür Aksoy ve Ruveyşa Turan rol 
alıyor.

Genel sanat Danışmanlığını özer 
Tunca'nın üstlendiği oyunun dekoru 
Ömer Arıkan'a ait. Kostümlerini İnci 
Kutgün hazırlamış. Rahmi Ozan 
oyuna ışık, Nedim Yıldız müzik, 
Kazım Güçlü dramaturji, Ertuğ 
Bayraktar ses efekt konusunda emek 
veriyorlar.

Oyun 11-12 Nisan tarihlerinde Barış 
Manço Kültür Merkezi'nde,

17 Nisan da da Uludağ Üniversitesi 
Prof.Dr.Mete Cengiz Kültür 
Merkezi'nde sahneye konjulacak.

Mutlaka izleyin...

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin İstan
bul ile Bursa arasını 
18 dakikaya indiren 
ve Sah hariç her gün 
4 uçuş olarak 
başlatılan deniz 
uçağı seferleri 
yoğun talep üzerine 
17 Nisan Çarşamba 
gününden itibaren 6 
uçuşa çıkarılıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaşım yatırımları 
zincirinin en önemli 
halkalarından biri 
olan ve İstanbul ile 
Bursa arasını 18 
dakikaya indiren 
deniz uçağının 1 
Nisan’da başlayan 
yolculu seferleri, 
büyük ilgi görüyor. 
Halen Sah hariç haf
tanın her günü 
Haliç’ten 2, 
Gemlik’ten 2 olmak 
üzere günde 4 uçuş 
gerçekleştiren deniz 
uçağı, yüzde 100 
doluluk oranıyla 
bugüne kadar yak
laşık 600 yolcu 
taşıdı.
Bursa - İstanbul 
arasındaki ulaşımda 
deniz uçağını tercih 
edenlerin sayısının 
sürekli artması üze 
rine Burulaş tarafın
dan, 17 Nisan’dan 
itibaren sefer sefer
lerinin da artırılması
na karar verildi.

Sertilllıa OlmayaB Kitapçılara cezası kesilıli
Sertifikasız olarak 
faaliyet gösteren 
dolum tesisleri, 
fikir ve sanat eser
lerinin çoğaltım, 
dağıtım veya 
satışını yapan mat
baalar, yayınevleri, 
sinema salonları, 
CD kiralama, satış 
yerleri ve kitap 
satanlara 10 bin ile 
30 bin TL arasında 
para cezası uygu
lanıyor. Bursa’da, 
5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri 
Kanunu kapsamın
da korunan ürün
lerin satış ve kirala

Günde 6 uçuş 
yapılacak

17 Nisan Çarşamba 
gününden itibaren 
başlayacak yeni 
düzenlemeye göre 
Haliç’te Kadir Has 
Üniversitesi 
Caddesi’ndeki İstan
bul Büyükşehir 
Belediyesi Spor 
Tesisleri’nin yanın
daki iskeleden 
sabah 09.00, öğlen 
12.15 ve akşam 
18.00 saatlerinde 
deniz uçağı 
havalanacak.
Gemlik limanından 
uçuş saatleri ise 
sabah 09.45, öğlen 
13.00 ve akşam ise 
18.45 olarak belir
lendi.
Bursa - İstanbul 
arasında 100 TL 
bedelle 18 dakikada 
ulaşım imkanından 
yararlanmak 

masını yapan işyer
lerinde İl Denetim 
Komisyonu tarafın
dan yapılan dene
timlerinde 24 işy
erinin, alınması 
zorunlu sertifikaları 
almaksızın faaliyet 
gösterdiği tespit 
edildi. Sertifika 
olmayan kitapçılara 
14 bin 652'şer TL 
para cezası kesildi. 
5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri 
Kanunu ile Fikir ve 
Sanat Eserlerinin 
Tespit Edildiği 
Materyallerinin 
Dolum, Çoğaltım 

isteyenler 
Burulaş’ın 
www.burulas.com.tr 
adresli web sitesin
den veya 444 99 16 
numaralı telefondan 
biletlerini 
alabilecekler.

Zamanla yanşta 
büyük avantaj

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, 2013 yılının 
Bursa’da ulaşım 
çeşitliliğinin 
yaşandığı bir yıl 
olduğunu hatır
latarak, deniz oto
büsü seferlerinde 
100 bin yolcu hede
fine yaklaştıklarını, 
deniz uçağındaki 
yüzde 100 doluluk 
oranının da yapılan 
yatırımların doğru
luğunun gösterdiği 
olduğu söyledi.
Günümüzde 

ve Satışını Yapan 
veya Yayan İşlet
melerin 
Sertifikalandırılmas 
ına ilişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelik uyarın
ca sertifika dene
timleri başladı. 
Konuyla ilgili 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklama
da, Bandrol 
Uygulanmasına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkındakl 
Yönetmelik 

zamanın en önemli 
değer olduğunu 
ifade eden Başkan 
Altepe, "Gerek 
işadamlanmız 
gerekse sık sık 
İstanbul’a gidip 
gelmek zorunda 
olan yöneticilerimiz, 
işlerini bir gün 
içinde halledebilmek 
için zamanla yan 
şıyordu. Ulaşımda 
deniz uçağını tercih 
edenler bu yanşta 
bir adım öne geçme 
imkanı buluyor. 
Talepler üzerine 
seferler artırıldığı 
gerektiğinde sefer 
sayılan daha da 
artırılabilecek” dedi. 
Başkan Altepe, 

deniz otobüsü ve 
deniz uçağı seferle 
rine gösterdikleri 
ilgi nedeniyle 
BursalI ve İstanbullu 
vatandaşlara 
teşekkür etti.

çerçevesinde, 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü Fikri 
Mülkiyet Suçları 
Büro Amirliği 
bünyesinde II 
Denetim 
Komisyonu oluştu
rulduğu hatırlatıldı. 
İl Denetim 
Komisyonu'nun 
oluşturulduğu 2009 
yılında 86 bin 644 
adet, 2010 yılında 
93 bin 256 adet, 
2011 yılında 93 bin 
241 adet ve 2012 
yılında 34 bin 933 
adet materyal elde 
edildi.

http://www.burulas.com.tr
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Bursa'da, 
Fenerbahçe-Lazio 
maçını izledikten 
sonra yarı final 
coşkusuna dayana
mayıp fenalaşan bir 
kişi hayatını kay
betti.
Edinilen bilgiye 
göre 35 yaşındaki 
Serkan Uslu, 3 
arkadaşıyla birlikte 
merkez Nilüfer ilçe
si Görükle 
Mahallesi'nde 
Fenerbahçe-Lazio'a 
karşılaşmasını izle
di. 1-1 biten

karşılaşmanın 
ardından büyük 
sevinç yaşayan 
Uslu, aniden 
fenalaştı.

Arkadaşları tarafın
dan Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Uslu, 
yapılan tüm müda

halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Daha önce de kalp 
krizi geçiren 
Serkan Uslu'nun 
şüpheli bulunan 
ölümü üzerine 
soruşturma 
başlatıldı. Yine kalp 
krizi geçirdiği 
düşünülen 
Uslu'nun cesedi, 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatıldı.

Telefon 
Dolandırıcılığı 

arttı, Açık Hatlar 
İptal Edilecek

Bursa'da tecl kaza:2 ağır yaralı
Bursa'da meydana 
gelen motosiklet 
kazasında iki kişi 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yenişehir- 
Iznik yolu üzerinde 
16 UV 974 plakalı 
motosikletle seyir 
halinde olan Fahri 
Kurumlu (55) direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti. İddiaya 
göre Kurumlu'nun 
baygınlık geçirmesi 
üzerine kontrolden 
çıkan motosiklet

şarampole yuvar
landı.
Kazada sürücü ile 
arkasında bulunan

Salim Mehçikızı 
(44) ağır yaralandı. 
Yaralılar olay 112 
ekiplerince

Yenişehir Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Acil 
servisteki ilk müda
halenin ardından 
beyin kanaması 
geçirdiği bildirilen 
motosiklet 
sürücüsü İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. Diğer 
yaralının ise 
Yenişehir'den 
Bursa Şevket 
Yılmaz 
Hastanesi'ne sevk 
edildiği bildirildi.

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu
İnegöl ilçesinde, 2 
kilo esrar ele 
geçirildi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla 
Mücadele ekipleri, 
Sinanbey 
Mahallesi'ndeki bir 
eve operasyon 
düzenledi.

Operasyonda, 2 
kilogram esrar ile 
bir adet ruhsatsız 
silah ele geçirildi. 
Esrar sattığı iddia 
edilen T.Ç ve S.B,

gözaltına alındı. 
Emniyetteki 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye sevk 
edilen zanlılar, 
tutuklandı

Ahşan evde çıkan yangın korkuttu
Mudanya Haşan 
Bey Mahallesi'nde 
restorasyonuna 
başlanılan Tahir 
Paşa Hamamı'nın 
çevresindeki 
boşaltılan ahşap 
evde çıkan yangın, 
mahallede büyük 
paniğe neden oldu. 
Hasanbey 
Mahallesi'nde 
restorasyonu 
devam eden 
Tahirpaşa

Hamamı'nın birinde 11: 00
çevresinde istimlak sıralarında çıkan
edilerek boşaltılan yangında ölen ya
ahşap evlerin da yaralanan

olmadı. Bursa ve 
Mudanya 
itfaiyesinin müda
hale ettiği yangın 
çevreye yayıl
madan söndürüldü. 
Çevre evlerin 
tamamına yakının 
ahşap olması 
mahalle sakinlerine 
korkulu anlar 
yaşattı.
Mudanya emniyeti 
yangınla ilgili 
soruşturma başlattı

Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim 
Kurumu (BTK), 
vatandaşların bil
gileri ve rızası 
dışında kimlik bil
gilerinin kullanıl
ması ve suistimali 
suretiyle adlarına 
açılan ve satışa 
sunulan GSM hat
larının (açık hat
ların) ortadan 
kaldırılmasına 
yönelik çalış
malara hız ver
ildiğini açıkladı. 
Artan telefon 
dolandırıcılığı son
rası vatandaşlar, 
kullandıkları hat
ları üzerine almaya 
başladı. Mart ayı 
itibariyle 236 bin 
420 abone, kul
landığı GSM hat
tını üzerine kay
dettirdi.
Son zamanlarda 
kendilerini kamu 
görevlisi olarak 
tanıtarak vatan
daşları mağdur 
eden telefon 
dolandırıcıları, 
sahte kimliklerle 
aldıkları hatları 
kullanıyor. BTK, 
sahte kimliklerle 
alınan telefon hat
larının iptal 
edilmesine yönelik 
bir çalışma başlat
tı. Abonelerin, 
adlarına kayıtlı 
GSM hatlarını 
sorgulamalarını 
sağlamak amacıy
la BTK ve GSM 
işletmecilerinin 
işbirliği ile hayata 
geçirilen bir uygu
lama ile GSM 
aboneleri için TC 
kimlik numaraları 
ve GSM numar
alarını kullanarak, 
üzerlerine kayıtlı 
bulunan aktif GSM 
hatlarını 'https: 
//hat- 
sorgulama.btk.gov 
,tr/' internet say
fası üzerinde 
görüntüleme 
imkanı getirildi. 
Böylece, Mobil Hat 
Sorgulama Sayfası 
üzerinden, üzerler
ine kayıtlı bulunan 
aktif GSM hatlarını 
öğrenen vatan
daşlara, varsa, bil
gileri veya rızaları

haricinde açılan 
hatları ilgili oper
atörle irtibata 
geçerek kapatma 
imkanı sağlanıyor.

KULLANDIĞI 
HATTI ÜZERİNE 
ALAN ABONE 
SAYISI 236 BİNE 
ULAŞTI 
BTK'nın resmi 
internet sitesinden 
yapılan açıklama
da, bir kişi adına 
aynı mobil telefon 
işletmecisi tarafın
dan açılabilecek 
'ön ödemeli birey
sel hat' (kontöriü 
hat) sayısının Türk 
vatandaşları için 
on beş, yabancı 
uyruklular için üç 
adet ile sınır
landırıldığı hatır
latıldı. Abonelik 
tesis etmeye yetk
ili bir bayi tarafın
dan aynı ay içinde 
bir kişi adına 
açılabilecek 'ön 
ödemeli bireysel 
hat' sayısının ise 
dört adet ile sınır
landırıldığının vur
gulandığı açıkla
mada, mobil tele
fon hizmetlerinde 
yeni açılan ön 
ödemeli bireysel 
hatta, hattın akti- 
vasyonunu 
müteakip bir sef
ere mahsus olmak 
üzere, bu hattın 
kimin üzerine 
kayıtlı olduğuna 
dair ücretsiz bilgi 
mesajının, 2009 
yılı itibariyle gön
derilmeye 
başlanıldığı 
kaydedildi.
Hayata geçirilen 
bir düzenleme 
ise abonelik 
işlemlerini 
gerçekleştiren 
bayi çalışanlarına 
ait ad, soyad ve 
T.C kimlik 
numarası bilgi
lerinin işlem yap
tıkları abonelik 
sözleşmesi 
üzerinde yer 
alması uygulaması 
olup, bu durumda 
suistimali gerçek
leştiren şahsın 
tespitinin kolay bir 
şekilde yapılması 
hedeflendi.

sorgulama.btk.gov
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MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Belediye ve Büyükşehir Belediyesini sert eleştirdi

MHP’den etkin muhalefet..
MHP, son günlerde Belediye icraat

larının üzerine etkin bir şekilde gidiyor.
Eski Belediye binasının yıkılması..
Sakarya Üniversitesi’nin Belediye 

binasının yıkımı için verdiği rapor...
Boru san ve Çimtaş’a satılan arsa 

konusu...
Pazar yeni meselesi...
Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’ten 

ne kadar para aldığı ve yaptıklarının 
yatırımlarının miktarı?...

Çarşı Deresi...
Hasanağa Kampı...
Terme Kaplıcası gibi bir çok konuda 

belediyeyi eleştiriyor..
Öte yandan dün, T.C. kısaltmasının 

kaldırıldığı Manastır Aile Sağlık 
Merkezi’ne gidip, tabelaya T.C. çıkart- 
malannı yapıştırmaları bile bence önem
senecek bir etkinliktir.

Belediye de büyük bir haksızlığa uğra 
mış olan CHP nin daha çok sesi çıkacağı
na sanki üzerlerine ölü toprağı serilmiş.

Yerel seçimlere yönelik olarak Yerel 
Demek gezileriyle yürütüyorlar kampanya 
lannı..

CHP’li belediyenin yıpratılması için 
yürütülen kampanya sonucu açılan 
davalarda alınan sonuçlan bile yeterince 
değerlendiremediler.

Balıkçı Barınağı ile ilgili dava sonuçlan 
dı. Şikayetçinin iddiaları kof çıktığı gibi, 
Balıkçı Barınağı projesini yasa dışı deldi 
ler.

Burada işgalci belediye suç işledi.
Yine de seslerini gür duyamadık.
Bu tempo ile yerel seçimlere gidilirse 

vay hallerine...
Saadet partisi kendi çapında yerel 

seçimlere hazırlanıyor.
Ancak, izledikleri strateji ile bir yere 

varacaklannı sanmıyorum.
Rahmetli Erbakan Hoca’nın yaptıklarıy

la, mazideki icraatlarıyla siyasette başarılı 
olabilselerdi, kendi içlerinden çıkan AKP 
ipi göğüslemezdi.

Gemlik’te tabanı olmadığı halde sesini 
en çok duyuran bir parti var.

İşçi Partisi.
AKP’ye ilçede etkin muhalefeti yürüten 

birkaç cesur insan var.
Onları her yerde görebilirsiniz.
AKP, yerel seçimlere doğru, Bursa 

Büyükşehir Belediyesinin Gemlik’e yap
tıklarından kendine pay çıkarma 
derdinde.

Kaldırım döşemenin belediyecilik 
olmadığını geçenlerde genel başkanlan 
bile söyledi.

“Çalışınca oluyor” sloganını her 
panoya asmakla çalışmış olunmuyor.

Gemlik’te iki derenin temizlenmesiyle 
hizmet gelmiş olmuyor. Bu kente giren 
biri neyin değiştiğini görüyor dersiniz?

Trafiğin mi, temizliğin mi?, yapılaşmanı 
mı? Imar’ın mı?

MHP muhalefetini böyle sürdürürse 
puanlannı arttır gibi geliyor bana...

Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe Başkanı 
Osman Durdu, yap
tığı basın toplantı 
sında, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi ile 
Gemlik Belediyesi’ 
nin çalışmalarını 
sert bir şekilde 
eleştirerek, “Gemlik 
Belediyesi, Körfez’i 
foseptik çukuruna 
dönüştürdü*’ dedi. 
Milton Aile Çay 
Bahçesi’nde dün 
yerel basın ile 
biraraya gelen 
Osman Durdu ve 
yönetim kurulu üye 
leri, yerel basınla 2. 
iştişare toplantısını 
gerçekleştirdiklerini, 
bu toplantıların 
sürekli hale getirile
ceğini söyledi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 
geçtiğimiz hafta 
2012 yılı Faaliyet 
Raporu’nun okun
ması sırasında 
Gemlik’in temel 
meselelerine değin 
diklerini söyleyen 
Osman Durdu, 
Gemlik’in 12 yıldır 
AKP’liler tarafından 
yönetildiğini 
belirterek, “İlçenin 
ulaşım sorunu 
halledilmiş değil. 
Sabah 7.oo de yol
lara düşen vatan
daşlar, 80 kişilik oto
büslerde seyahat 
ediyorlar." dedi. 
Durdu, Kent Konse 
yinin sürdürüleme 
diğini belirterek, 
Belediyenin eski 
binasının riskli 
olduğu iddia edile 
rek yıkıldığına dikkat 
çekerek, şöyle 
konuştu: 
“Denetleme Korniş 
yonu Raporunda

teknik raporu hazır
layan Sakarya Üni 
versitesi görevlile 
rinin Gemlik’e gelip, 
analiz yapmadığını 
belirtilerek, “Bele 
diye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’da 
bunu doğrulamak
tadır. İddia ediyo
rum; Üniversitenin 
hazırladığı rapor, 
adrese teslim bir 
rapordur. 
Cumhuriyet Savcıh 
ğı bu raporla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Belediye Başkanve 
kili Sakarya Üniver
sitesi yerinde incele 
me yapmadı diyor. 
Bu raporla ilgi yargı 
süreci başlataca 
ğız.” şeklinde 
konuştu.
Osman Durdu, Afet 
Yönetmenliği’ni ve 
6306 sayılı Yasanın 
3. maddesinin “risk 
li yapılar hakkında 
gerçeğe aykırı 
olarak hazırlanacak 
raporları hazırlayan
ların” durumunu 
anlattığını, 7. made 
sine göre bu tür ra 
por düzenleyenlerin 
lisanslarının iptal 
edileceğini söyledi. 
Durdu açıklamasına 
şöyle devam etti: 
“Sakarya Üniversite 
sinin bizim tarafımız 
dan güvenirliği yok
tur. Belediye binası 
yıkım raporu adrese 
teslimdir.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E 
GEMLİK’TEN 20 
MİLYON LİRA

MHP İlçe Başkanı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
yazılı olarak bilgi 
edinme yasasına 

dayanarak 2005 
yılından bugüne 
kadar Gemlik 
Belediyesi’nden ne 
kadar para alındığını 
sorduklarını, çeşitli 
yazışmalar sonunda 
cevap verildiğini 
söyledi.
Durdu, Gemlik ilçe 
sinin su gelirlerinin 
2005 yılında 1 mil 
yon 228 bin lira 
iken, 2012 yılında 14 
milyon 590 bin lira 
ya yükseldiğini bu 
nun nasıl izah edile
ceğini sordu.
2010 yılında Büyük 
şehir Belediyesinin 
Ana Caddelerde 
otopark ücreti 
olarak 2012 yılına 
kadar Gemlik halkın
dan 7 bin 120 lira 
alındığını bunun 
gerçeği ifade 
etmediğini belirtti. 
“Biz bu rakamlara 
inanmıyoruz. Yanlış 
sa düzeltilsin.” dedi. 
Belediye Otobüsle 
rinden katkı payı 
olarak 2011 yılında 
248 bin 958 lira alın
mışken, 2012 yılında 
bu rakamın 34 bin 
533 liraya neden 
düştüğünü anlaya
madıklarını belirtti. 
Büyükşehir Belediye 
sinin Gemlik 
Belediyesi’nden 
aldığı diğer gelirleri 
belirttikten sonra, 
İller Bankası’ndan 
2012 yılında 5 mil 
yon 337 bin liranın 
da Büyükşehir’e 
ödendiğini söyledi. 
Osman Durdu, açık
lamalarına şöyle 
devam etti: 
“Buradan sesleni 
yorum. 8 yıllık süre 
de Büyükşehir Gem 
lik’e ne kadar hizmet

verdi, açıklasınlar.”

ARSA SATIŞININ 
PARASI NEREDE

MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Belediye’nin meclis 
karan olmadan sat
tığı arsanın parası 
nın nerelerde harcan 
dığını belirterek, 
“Zannediyorum ki 
Belediye’nin ciddi 
açığı var. Bu para 
nereye harcandı? 
Belediye’nin borçlan 
ne kadar?” dedi. 
Kapalı Pazar yerinin 
küçük tutulduğunu 
iddia eden Durdu, “2 
katlı bir pazar yeri 
yapılsaydı, daha çok 
esnaf gelir ve reka
bet ortamı doğardı” 
şeklinde konuştu. 
Terme Kaplıcası’nın 
Büyükşehir’ce 
yapılacağının 
söylendiğini, ama 
bugünü kadar ne 
olduğunun bilin
mediğini söyleyen 
Durdu, “Sözünüzü 
yerine getirin. Sizi 
sonuna kadar 
destekleriz” dedi. 
Balıkpazarı, Yeni 
Mahalle ve Halitpaşa 
Mahallesi kanalizas 
yonlarının, Avcı Aile 
Çay Bahçesi önün
den denize aktığını- 
belirterek, “Bu 
bölgede denizden 
lağım kokusu geli 
yor. Gemlik Körfezi’ 
ni foseptik çukuru 
yaptılar” dedi.
Durdu, “Hasanağa 
Koyu yüzülebilecek 
hale getirilmeli. Bele 
diye bunu gerçek
leştirmeli. Hasanağa 
Tesisleri Gemlik’e 
kazandırılmalı” dedi.
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Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Çakmak Gemlik’te sert çıktı 

Calmak“PmrwlerinlsatanK 
liraya verenleM'*İmS
Türkiye Sebzeciler, 
Meyveciler ve 
Pazarcılar Federas 
yonu Genel Başkanı 
Mehmet Çakmak, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’nda pazarcı 
esnafına yaptığı 
konuşmada, 
belediyeden yer 
alan, ancak 
pazarcılık yapma
yarak rant sağlamak 
için yerini satan 
veya kiraya veren 
esnafla mücadele 
edeceklerini söyledi. 
Gemlik Pazarcılar 
Demeği yöneticileri 
ve üyelerin katıldığı 
toplantıya, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
Türkiye Sebzeciler, 
Meyveciler ve 
Pazarcılar Federas 
yonu Başkanı 
Mehmet Çakmak, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan katıldı.
Federasyon Başkanı 
Mehmet Çakmak, 
Kapalı Pazar yerleri
ni ve pazarlar ilgili 
yeni yasanın TBMM 
den çıktığını, 
Cumhurbaşkanına 
onaya gittiğini hatır
latarak, şunları 
söyledi: “Bu yasa 

। uygulamaya kon
duğunda artık pazar 
cı esnafı yerlerini 
devredebilecek. 
Çocuklarına miras 
olarak bırakabilecek. 
Bizim pazarcı arka 
daşlanmızdan 
isteğimiz, belediye 
lerden aldığı yerleri 
rant olarak kullan
mamalarıdır.
Bu mesleği yapma 
yacak esnaf yerini 
Belediye’ye 
devretsin. Bu kişiler 
aradan çıksın gerçek 
esnaf kalsın.
Başkasına kiraya 
veren veya üzerinde

tutarak satanlarla 
mücadele edeceğiz.1' 
dedi.
Gemlik Sah Pazarı 
mn önemine deği
nen Mehmet Çak
mak, Gemlik Bele 
diyesi’nin Kapalı 
Pazar yeri konusun
daki çalışmalarını da 
eleştirdi.
Çakmak, “Belediye 
nin yaptırdığı Kapalı 
Pazar yeri projesini 
görmedik. Bizden bu 
projeyi gizemli 
tutuyorlar. Bu konu 
fulu kaldı.
Bursa’dan gelen 
esnaf olmazsa, 
Gemlik pazan olmaz. 
Konulanmızı 
Başkanla oturup 
konuşacağız. “ dedi.

ŞEFFAF PROJE 
İSTİYORUZ

Belediyenin kapalı 
pazar yeri projesinin 
şeffaf olması gerek 
tiğini söyleyen Çak

mak, “Benim 
esnafım günlük 
yaşar 4 metrekarelik 
bir tezgahın başında 
oturur. Gerçek Oda 
üyeleri ile yeni 
çatımız altında 
toplanalım. Yeni 
çıkacak yazıda bun
dan sonra belediye 
ler özel kuruluşlarla 
veya odalarla pazar 
yeri işletebilecekler. 
Bunu federasyon 
olarak biz sağladık. 
Belediye iştiraki 
yüzde 51 olacak 
kalanı özel sektöre 
veya odalar tarafın
dan kurulacak şirket 
tarafından işletile
cek. Bu bir olumlu 
gelişmedir." şek
linde konuştu. 
Türkiye’nin en 
pahalı pazar yerinin 
Gemlik pazarında 
olduğunu söyleyen 
Mehmet Çakmak, 
“Gemlik Belediyesi 
yasanın en üst 
sınırını kullanıyor.

Oysa Bursa da 
metrekareye 50 
kuruş olan en alt 
limit alınıyor. Bu 
fiyat aşağı çekilmeli" 
dedi.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbranim 
Talan ise sonuna 
kadar pazarcı 
esnafının yanında 
olduklarını, kapalı 
pazar yerini 
Mudanya’daki gibi 
Oda olarak pazarcı 
esnafıyla birlikte 
yapmak istediklerini, 
bu konuda Belediye 
Başkan vekilinden 
söz aldıklarını 
belirterek, “Banka 
müdürleriyle kredi 
konusunda anlaştık. 
Her arkadaşımıza 10 
bin lira kredi alıp, 
sorunu çözecektik. 
Pazar yerini iki katlı 
olarak modern bir 
şekilde yapacaktır. 
Ama maalesef buna 
engel olundu." dedi.

MHFden T.C.
operasyonu

Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesinde bulu
nan Manastır Aile 
Sağlığı Merkezi’nde 
bulunan TC Sağlık 
Bakanlığı tabelası 
mn değiştirilerek, 
başında TC bulun
mayan logo ve 
Sağlık Bakanlığı 
yazılı tabelaya 
geçilmesi, gün 
içinde Gemlik'te 
tepkilere neden 
oldu.
Öğle saatlerinde 
MHP ilçe Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Aşan, Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
özcanbaz ve yanı 

ELEMAN
CNC - CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MITSUBISHI VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL 

DOĞSAN MAKİNE
TEL: 0 224 586 00 58 

0 541 454 95 59

sıra parti ve Ocak 
Yönetimi temsilci
leri, Aile Sağlığı 
Merkezi’ne giderek, 
hazırlattırdıkları T.C. 
yazılı çıkartmayı, 
tabela da Sağlık 
Bakanlığı yazan 
bölümün üstüne 
taktılar.
Sonrasında açıkla
ma yapan MHP'liler, 
Bakanlığın Türkiye 
Cumhuriyeti'ni tem
sil eden T.C. yi atla
masının ve unut
masının inandırıcı 
olmadığına dikkat 
çekerek, tüm Gem 
lik halkını bu konu
da duyarlı olmaya 
davet ettiler.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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



13 Nisan 2013 Cumartesi Gemlik KErf ez Sayfa 6

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.T<m. 

GEMLİK 
Tçl : 0 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

KAYIP
Adıma bastır
mış olduğum 

Seri A 
5651-5700 sıra 

numaralı
1 cilt Sevk 
İrsaliyesi 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 
CEMALAPAK

Gemlik 
22978506896

GemlikKfrfez
■»■MİM

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUNOKUTUN

EZ M A T" “SUYUNU BOŞA | 
İp HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 1
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın ' '<

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta M M M 
İstiklal Caddesi Bora Sokak IE . h m MQ fiy
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK *

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Şanlıurialılar sıra gecesinde buluşlu
Gemlik Belediye 
si'nin 2013 Yılı 
Kültürel Etkinlikleri 
kapsamında Şanlı 
Urfalılar Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
ile ortaklaşa orga 
nize ettiği, Urfa'nın 
Düşman İşgalinden 
Kurtuluşu'nun 93. 
yıldönümü "Sıra 
Geceli" coşkulu 
kutlamaya dönüş 
tü. Manastır Kültür 
Merkezi'nde orga 
nize edilen geceye 
Kaymakam Cahit 
Işık'ın yanı sıra 
siyasi parti ve sivil 
toplum örgütü 
yöneticileri, Urfalı 
lar ve çok sayıda 
davetli katıldı. 
Türk Sinemasının 
ünlü ismi Eşref 
Kolçak'ın da yer 
aldığı organizas 
yonda Sıra Gecesi 
ilgi görürken, Ses 
Sanatçısı İbrahim 
Büyü kor uç'un

seslendirdiği 
şarkılar da geceye 
renk kattı. Urfa 
Yöresine özgü folk
lor oyunlarıyla gec
eye katılanları coş
turan Kurtuluş 
günü Kutlâma 
etkinlikleri ve Sıra 
Gecesi programı 
ayakta alkışlandı. 
Gecenin açış 
konuşmasını yapan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
"Farklılıklarımız 
Zenginliğimizdir" 
diye başladığı 
konuşmasında 
Gemlik'in koz

mopolit renkli 
yapısını anlattı.
Yılmaz, barış ve 
kardeşlik içersinde 
yapılan etkinliklerin 
Türkiye'ye ve 
Dünya'ya örnek 
teşkil ettiğini vur

guladı. Bir ay sonra 
Giritliler ile ortak
laşa bir organizas 
yon tertipleyecek
lerini ifade eden 
Refik Yılmaz, diğer 
yöresel derneklerle 
de işbirliği içinde 

etkinlikleri devam 
ettireceklerini 
müjdeledi.
Gemlik 

Şanlıurfahlar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği Başkan 
yardımcısı Ferit 
Silvan'da, Gemlik 
Belediyesi'nin 
sosyal ve kültürel 
anlamda derneklere 
verdiği desteğe 
teşekkür ederek, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a gecenin 
anısına plaket 
verdi. Derneğe 
önemli hizmetlerde 
bulunan yönetim 

kurulu üyesi 
Hüseyin Büyük 
oruç'a da plaket 
veren Silvan, Türk 
Polis Teşkilatının 
kuruluşunun 168. 
yıldönümünü de 
kutlayarak, emniyet 
mensubu Nafiz 
Aslan'a Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe adına 
çiçek takdim etti. 
Davetlilere çiğ 
köfte ve ayran 
dağıtılan gece, 
şarkılı türkülü 
sözlü sazlı 
başlayıp, sohbetle 
sona erdi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Emekline taaninaı miiidesi Mükellef sayısı yiizıle 4 arttı
Hükümet, gösterge 
rakamlannı yüksel
terek emeklilikte 
tazminatı artırıyor. 
Sendikalar da şark 
görevine teşvik için 
bakanlıkla bugün 
masaya oturacak. 
Hükümet ve 
sendikaların geçen 
yıl yaptığı toplu 
sözleşme 
görüşmelerinde 
uzlaşı sağlana
mayan ve halen 
Başbakanlıkla 
bekleyen tasarıya 
göre emeklilere 
ödenen tazminat 
gösterge rakamı 
artırılacak. Böylece 
emekli olurken alı
nan tazminat da 
yükselecek. Yeni 
düzenlemeyle 170 
bin sözleşmeli per
sonele yiyecek 
yardımı yapılacak. 
Ayrıca memurların 
bölge sınırı esas alı
narak yapılan sey
yar görev tazminatı 
ödemelerinde il 
sınırı esas alınacak. 
Hükümet, 2.5 mily
on memuru 
ilgilendiren 657 
sayılı Memur 
Yasası'nda da köklü 
değişikliklere gidiy
or. Bu çalışma sür
erken, sendikalar 
şark görevi için 
teşvik, maaşlarda 
ise iyileşme istedi. 
Hükümet ve 
sendikalar arasında 
geçen yıl anlaşma
zlık nedeniyle 
karara bağlana
mayan sosyal hak
larla ilgili çalışma 
da tamamlandı.
Memura "rotasyon" 
öngören yasa 
tasarısıyla birleştir
ilmesi planlanan 
çalışmada,

emeklilere ödenen 
tazminat gösterge 
rakamının artırıl
ması öngörüldü.

ROTASYON 
MASADA 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
memurlar yasasında 
köklü değişim 
öngören tasarı için 
bugün saat 14.30'da 
işçi ve işveren 
sendikalarıyla bir 
araya geliyor. Üçlü 
Danışma Kurulu 
toplantısında, 
kamuda rotasyon 
çalışması, müsteşar 
ve genel müdürlerin 
görev süresi, 
sözleşmeli ve geçici 
görevli personelin 
kadro durumu 
değerlendirilecek. 
Toplantıda, 
memurlara rotasy
onun nasıl yapıla
cağı ve kimleri kap
sayacağı konusu 
öncelikli gündem 
maddesini oluştu
ruyor.
'MAAŞLAR 
İYİLEŞTİRİLSİN' 
Çalışma 
Bakanlığı'nın hazır
ladığı 657 sayılı 
Yasa'da değişiklik 
öngören tasarıda, 
öğretmen, polis, 
doktor gibi meslek 
gruplarını kapsayan 

zorunlu Doğu 
hizmeti bütün 
çalışanları kapsaya
cak şekilde 
genişletiliyor. 
Bundan sonra her 
meslek grubundan 
memur bu bölgede 
3 yıl zorunlu hizmet 
yapacak. Rotasyona 
tepki gösteren 
sendikalar "Zorunlu 
değil teşvik edici 
olmalı. Rotasyon 
yerine maaşlarda 
özendiren düzen
leme yapılmalı" 
önerisi getirdi.

SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL 
BEKLEMEDE 
Sözleşmeli ve geçici 
personelin kadroya 
geçirilip geçir
ilmeyeceği konusu 
da değerlendirile
cek. Belediye 
çalışanlarının 
kadroya alınması 
konusunun 
netleşmesi bek
leniyor. Önceki 
Danışma Kurulu 
toplantısında Bakan 
Çelik, taşeron 
işçilere yönelik 
düzenlemeler 
konusunda 
sendikaların görüş
lerini istemişti. 
Bugün sosyal 
tarafların konuya 
ilişkin görüşleri 
değerlendirilecek.

Türkiye'de faal vergi 
mükellefi sayısı, 
Mart 2013 itibariyle 
9 milyon 514 bin 180 
olarak belirlenirken, 
vergi mükellefi 
sayısı geçen yılın 
aynı ayına göre yak
laşık yüzde 4 arttı. 
Gelir idaresi 
Başkanlığı Mart 
2013 itibariyle vergi 
mükelleflerine ilişkin 
istatistikleri yayım
ladı.
Buna göre, gelir, 
gelir stopaj, Gayri 
Menkul Sermaye 
Iradı (G.M.S.İ), basit 
usul, kurumlar ve 
katma değer vergisi 
faal mükellef sayısı 
Mart 2013'te 9 mil 
yon 514 bin 180 
olarak belirlendi. . 
Geçen yılın aynı 
döneminde faal 
mükellef sayısı 9 
milyon 143 bin 703 
olarak tespit 
edilmişti.
Geçen yıl Mart ayın

Kaçafc ı||an 2 hin 638 yaiancıya ceza
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
geçen yıl Türkiye'de 
kaçak çalıştığı tespit 
edilen 2 bin 638 
yabancıyla, izinsiz 
yabancı çalıştıran 
bin 330 iş yerine 
ceza kesti.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, MHP 
Ankara Milletvekili 
Özcan Yeniçeri'nin 
soru önergesine 
verdiği cevapta, 
Türkiye'de kaçak 
çalışan yabancılarla 
ilgili çeşitli kurumlar 
tarafından yayım
lanan tahmini

da 1 milyon 720 bin 
728 olan gelir ver
gisi mükelleflerinin 
sayısı 1 milyon 773 
bin 556'ya, gelir 
stopajı mükellef 
sayısı ise 2 milyon 
395 bin 570'den 2 
milyon 442 bin 838’e 
yükseldi. Kurumlar 
vergisi mükellef 
sayısı 664 bin 
652'den 660 bin 
703'e geriledi.
Katma değer vergisi 
faal mükellef sayısı 
2 milyon 304 bin 
784'ten 2 milyon 348 
bin 677'ye yükseldi.

rakamlar olduğunu 
ancak bakanlıkta 
herhangi bir sayısal 
veri bulunmadığını 
belirtti.
Çelik, denetim ele
manları ve kolluk 
kuvvetlerince kaçak 
çalıştıkları tespit 
edilen, çalışma ve iş 
kurumu il müdürlük
lerince haklarında 
idari para cezası 
uygulanan 
yabancılar ve iş 
veren sayısıyla, 
geçen yıl kaçak 
çalıştığı tespit 
edilen yabancıların 
uyruklarına göre 
dağılımına

G.M.S.İ faal mükellef 
sayısında son bir 
yıllık dönemde 240 
bin 14 artış 
kaydedildi. Buna 
göre geçen yılın 
Mart ayında 1 mil 
yon 352 bin 698 
olan G.M.S.İ faal 
mükellef sayısı, bu 
yılın Mart ayında 1 
milyon 592 bin 712 
olarak belirlendi. 
Basit usulde 
vergilendirilen faal 
mükellef sayısı ise 
son bir yılda 9 bin 
577 azalarak 695 bin 
694 oldu.

ilişkin rakamları 
verdi.
Çelik'in verdiği bil
giye göre, geçen yıl 
Türkiye'de izinsiz 
çalıştığı için 2 bin 
638 yabancıya ve 
bin 330 işverene 
idari para cezası 
verildi. Türkiye'de 
izinsiz çalıştığı belir
lenen ve para ceza
sına çarptırılan 
yabancı sayısı 
2005'te 443, 2006'da 
851, 2007'de bin 
979, 2008'de bin 
577, 2009'da bin 
308, 2010'da 2 bin 
287 ve 2011'de 2 bin 
885 oldu.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4547 

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)

Bil 

MAHMUT İLE 
MERYEM: 11:30- 
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Yeıi zalerler yeni statta yaşanacak
Bursaspor Teknik 
Direktörü Hikmet 
Karaman, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
birlikte gezdiği 
yeni stadyuma 
hayran kaldı. 
Tribünlerin her 
yerinden sahanın 
net bir şekilde 
görüldüğünü, seyir 
şevki yüksek 
maçlara elverişli 
bir stadyumun 
Bursa’ya 
kazandırıldığını 
belirten Karaman, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Altepe başta olmak 
üzere emeği geçen 
herkese teşekkür 
etti.
Bursaspor Teknik 
Direktörü Hikmet 
Karaman, 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
UEFA standart
larındaki 45 bin 
kişilik yeni 
stadyum inşaatını

gezdi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
birlikte inşaat 
alanına gelen 
Karaman, tribünleri 
gezip, stadyumun 
teknik özellikleri 
hakkında Başkan 
Altepe’den bilgi 
aldı. Stadyumun 
üst katının tama
men localarla 
çevreli olmasının 
çok güzel 
olduğunu belirten 
Karaman, 
"Tribünlerde her 
açıdan saha 
mükemmel 
görünüyor. Seyir 

zevki oldukça yük
sek bir stadyum 
olacak. İnşallah 
Bursaspor Avrupa 
kupası mücadelesi
ni bu stadyumda 
verecek. Böyle bir 
eseri Bursa’ya 
kazandıran 
Başkanımız Altepe 
başta olmak üzere 
emeği geçen 
herkesi kutluyo
rum" dedi.

Yeni zaferler 
burada yaşanacak

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de 
yaklaşık 180 bin 

metrekarelik inşaat 
alanı ile 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu dönem ha 
yata geçirilen en 
büyük tesis olma 
özelliği taşıyan 
stadyumda kaba 
inşaatın tamam
landığını, ince işçi
likler, cephe ve çatı 
kaplama işlerinin 
de hızla devam 
ettiğini söyledi. 
Stadyumun Bursa 
için en önemli anıt
sal yapılardan biri 
olduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe, "Çalışmalar 
hızla sürüyor. Bir 
taraftan cephe 
kaplamaları devam 
ederken, çatı ile 
ilgili parçaların 
montajına da 
başlandı.
Kısa zamanda 
inşaatı bitirip, 
Bursaspor’umuzun 
yeni zaferlerini bu 
stadyumda yaşa
masını istiyoruz" 
diye konuştu.

Haua sıcaklığı da 
anacak sağanak 

yağışlar da
Yurt genelinde 
yağışlar devam 
ederken hava sı 
çaktıkları artmaya 
devam edecek. 
Yurdun doğusun
daki yağışlar 
devam edecek, 
hava sıcaklığı 
kuzey ve iç kesim
lerde 1 ila 3 
derece artacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun doğusun
daki yağışlar 
devam ederken 
öğle saatlerinden 
sonra Marmara'nın 
doğusu, Batı 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun 
kuzeyi ile Adana, 
Osmaniye ve 
Kahramanmaraş 
çevrelerinin aralık
larla yağmur ve 
sağanak yağışlı 
geçmesi beklen! 
yor. Hava sıcak
lığının kuzey ve iç 

kesimlerde 1 ila 3 
derece artacağı 
tahmin ediliyor. 
Rüzgarın genellik
le güneyli, zaman
la İç Anadolu'da 
batı ve kuzeybatı 
yönlerden hafif, 
ara sıra orta 
kuvvette esmesi 
bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün 
son verilerine göre 
bölgelerde hava 
durumu şöyle ola
cak:
MARMARA: 

Parçalı ve az 
bulutlu, bugün 
(Perşembe) 
zamanla çok 
bulutlu, öğle saat
lerinden sonra 
KIrklareli, 
Tekirdağ, İstanbul, 
Bursa, Yalova, 
Kocaeli, Bilecik ve 
Sakarya 
çevrelerinin 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
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Bursa'da afcıl almaz 
smun girişimi

Bursa'da girdikleri tekstil fab
rikasının çelik kasasını çal
maya kalkan hırsızlar polis 
ekiplerine yakalandılar.

Haberi sayfa 3’de

hzmtfnlvıııtt
Gemlik Pazarcılar 
Yardımlaşma ve Daya 
niş m a Derneği üyeleri, 
yeni pazar yeri konusunda 
sorunlarını Federasyon 
Başkanı ve Belediye yetki 
İllerine anlattı. Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, 
“Gemlik Belediyesi’nin 
pazarcı esnafına sahip 
çıkmasını istiyoruz.” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Ali II ■ ııı

IMİllMİltellltl
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Bursa Valiliğine 12 
Nisan günü yazdığı 
dilekçe ile Belediye 
Başkanlığı görevine 
iade edilmesini 
yeniden istedi.
Güler, 12 Şubat ve 4 
Mart tarihlerinde 
Valiliğe başvurarak, 
göreve iadesini

istemişti. Güler, ye 
ni dilekçesinde “Ko 
nuyu yeterince anla 
tamadığım anlaşılı 
yor. Eğer, anlatabil 
şeydim, devletin 
valisi, devletin 
bakanı halen göre
vimden uzaklaştırıl
mama karar ver
mezdi, veremezdi” 
dedi. Sayfâ 4’de

Bir usulsüzlük daha...
Belediye Medisi’nde geçtiğimiz günlerde 

okunan, 2012 yılına ait Faaliyet Raporunda, 
atımlarda ve ihalelerde yapılan usulsüzlükleri 
sîzlerle paylaşmıştık.

Bu usulsüzlükler, gülüp geçilecek cinsten 
değil..

Rapor, yasa ve yönetmenliklere aykırı işlem
ler, kamuyu zarara uğratma gibi ciddi suçla
malar içeriyordu.

Dünkü, Bursa Hakimiyet Gazetesinde ise, 
Gemlik Belediyesi’nde yargı ve encümen 
karanna karşı, Başkan Yardımcısı Mehmet 
Çelik'in usulsüz keyfi bir uygulaması haber 
olarak yer alıyordu. Devamı sayfa 4’de

Bursa’daki evinden Salı günü çıkan genç kendini eski evlerinde astı

Kumla’da intihar
Bursa’daki evinden 
geçtiğimiz hafta Salı 
günü ayrılan, tüm 
aramalara karşın 
bulunamayan 
Hüseyin Özbalta(22) 
adlı genç, Küçük 
Kumla’da kullanma 
dıkları eski evlerinde 
kendini iple tavana 
asmış olarak bulun
du. Küçük Kumlah 
merhum Hüseyin 
özbalta, çocukları 
olmayınca, eşinin 
yakınlarından bir 
çocuğu evlatlık

edindi. Adını da 
Hüseyin koydu. 
Küçük Kumla’da 
mülkleri olan baba 
Hüseyin Özbalta, 
daha sonra Bursa’ya 
yerleşti. Bir süre 

önce askerlikten ter
his olan Hüseyin 
Özbalta, bilinmeyen 
nedenlerle Bursa da 
annesiyle birlikte 
yaşadıkları evden 
çıktı, bir daha geri 
dönmedi. Ailenin 
oğullarını her yerde 
aramasına karşın 
günlerce bulunama 
dı. Polis ve jandar 
maya da kayıp duyu
rusu yapıldı. Dün, 
Küçük Kumla Köy 
içindeki eski hamam 
arkasındaki kullanıl

mayan, eski eve 
gelen yakınları, Hüse 
yin Özbalta’nın bir 
odanın tavanına ince 
bir iple asılmış cese 
diyle karşılaştı.
Ceset Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırıldı. 
Cumhuriyet Savcısı 
nın isteği üzerine 
özbalta’nın cesedi 
Bursa Adli Tıp Kuru 
muna gönderildi.
Olayla ilgili soruştur
ma çok yönlü 
olarak başlatıldı.

http://www.semlikkorfezgazetesi.com
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Pazarcı esnafı sorunlarını anlam
Gemlik Pazarcılar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
üyeleri, yeni pazar 
yeri konusunda 
sorunlarını 
Federasyon Başkanı 
ve Belediye yetki 
tilerine anlattı.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’nda geçtiğimiz 
günlerde toplanan 
Gemlik Pazarcılar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
üyeleri, Gemlik 
Belediyesi’nce proje
si ve maketi yapılan 
Kapalı Pazar Yeri ile 
pazarcı esnafının 
sorunlarını dile 
getirirlerken, 
belediyeye borcu 
olan esnafın bu 
nedenle yer kayıt
larının silindiğini 
söyledi.
Türkiye Sebzeciler 
ve Meyveciler 
Federasyonu 
Başkanı Mehmet 
Çakmak, Belediye 
Başkanvekili 
Mehmet Çelik, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası

Başkanı İbrahim 
Talan ile biraraya 
gelen pazarcı esnafı
na seslenen Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan, “Gemlik 
pazarlarında tezgah 
açan pazarcı 
arkadaşlarımızın 
pazar yeri ve kapalı 
pazaryeri konusunda 
sıkıntıları var. 
Gemlik Sah Pazarı 
nın yerinin değişme 
sinden sonra 
dağıldı. Kapalı Pazar 
Yeri yapıldığında 
derlenip topar
lanacağız. Gemlik 
Belediyesi’nin 
pazarcı esnafına 
sah ipi çıkmasını

istiyoruz. Bursa’dan, 
Orhangazi’den gelen 
pazarcı esnafına da 
sahip çıkacağız.
Gemlik’te pazaryeri 
100-150 kişiyle 
olmaz. Burada 
toplanmamızın 
amacı, Federasyon 
Başkanımız ilçemize 
gelmişken, birlikte 
durum değerlendir 

mesi yapılabilmek 
içindi. Sîzler, istek
lerinizi ve sorun
larınızı belirtin. Yer 
kiralarının yüksek 
olması sorunuz var, 
bunları aşağıya 
çekebilir miyiz? 
Belediye Başkan 
Yardımcısı da 
aramızda iken 
görüşelim.” dedi.

YERLERİNİ 
SATIYORLAR

Belediye 
Başkanvekili 
Mehmet Çelik, pazar 
esnafına boş olan 
yerleri kura ile 
verdiklerini, ancak 
bu kişilerin bazıları 
belediyenin kendisi 
için tezgah açması 
için verilen yerleri 
kiraya verdiğini 
söyledi.
Pazar yerinin 
başkalarına devir 
hakkı olmadığını 
belirten Çelik, 
“Bazı pazarcı yerleri
ni satıyor ve bundan 
rant elde ediyor.” 
dedi.
Federasyon Başkanı 
Mehmet Çakmak ise 
Gemlik’te pazar yeri 
kiralarının fazla 
olduğunu, yasanın 
üzerinde para top
landığını, bu girişim- 
’ıerı sonucu aşağıya 
çektirdiklerini ancak, 
Türkiye’nin en yük
sek pazar yeri 
işgaiiye ücretinin

Gemlik’te alındığına 
dikkat çekti.
Pazarcılık yapmayan 
esnafın başkasına 
yerlerini kiralaması
na ve satmasına izin 
vermeyeceklerini 
belirten Çakmak, 
“Bunlarla mücadele 
edeceğiz” dedi. 
Gemlik Pazarcılar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Atilla 
Yağcıoğlu ise konuş
masında kapalı 
pazar yerinin pro
jelerini görme dik
lerini, yer işgaiiye 
kiralarının yeniden 
düzenlemesini iste
di.
“Yeni pazar yerinde 
dışarıda esnaf kalma 
malı. İki kapalı pazar 
yerinin olması işleri 
düşürür.
Borcundan dolayı 
yerleri elinden alınan 
esnafa bir şans daha 
verilmeli. Gemlik 
pazarı, ĞemTfkTi 
esnaf yanında çevre
den gelenlerle daha 
zenginleşir” dedi.

Nakliyeciler Derneği yöneticileri MHP’yi ziyaret etti

Nakliyecilerin destek arayışı sürüyor
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği, sektörün 
sorunlarını içeren 
destek ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
Geçtiğimiz hafta 
sonunda Milliyetçi 
Hareket Partisi İlçe 
Başkanlığını ziyaret 
eden Gemlik Nekliye 
çiler Derneği yöne
tim kurulu üyeleri, 
nakliyecilerin sorun
larını MHP İlçe Baş 
kanı Osman Durdu 
ve yönetim kurulu 
üyelerine anlattı. 
Gemlik Limanlarına 
yük getiren dünya 
devlerinden İtalyan 
MSC grubunun 
ortağı AsyaPort fir
masının Gemlik’e 
gelmesiyle, sektörde 
sorunlar yaşanmaya 
başlandığını söyle 
yen Nakliyeciler 
Derneği Başkanı 
Osman Sertaaslan, 
firmanın Gemlikli 
nakliyecilere verdik
leri yüklerin taşıma 

fiyatlarını piyasa 
değerlerinin altında 
tutarak, sektörü zora 
soktuklarını söyledi. 
Sertaslan, “Tüm giri 
şimlerimiz sonuç 
vermedi. Bir eylem 
planı ortaya koyma 
dan sorunlarımızı 
sivil toplum kuruluş 
lan ve siyasi parti 
lere anlatarak, 
sonunda Kaymakam 
lık, Belediye ve Hiçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ile Jandarma Komu 
tanlığına da götüre
ceğiz. Bu konuda 
yanımızda olmanızı 
bekliyoruz.” dedi

GEMLİK’İN 
NİMETLERİNDEN 
YARARLANMALIYIZ

MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu ise 
Gemlik’in değerle 
rinin giderek yitiril 
diğini, Körfez’de 
balığın bittiğini, 
sofralık zeytinin bit

mek üzere olduğu 
nu, deniziyle, balı 
ğıyla, zeytiniyle ön 
planda olan ilçenin 
artık liman kenti 
olduğuna dikkat 
çekti. Durdu, şöyle 
devam etti: 
“Deniz ve kara 
nakliyesi birbirleriyle 
ilintilidir. Gemlikli 
nakliyecilerin liman
larda söz sahibi 
olmaları gerekir. 
Umancılığın ve 
Sanayinin külfetini

Gemlikliler çekiyor. 
Nimetlerinden de 
yararlanmalıyız.
Gemlikli, TÜGSAŞ’ın 
özelleştirilmesinde 
seyirci kaldı.
Gemport’ta Beledi 
ye’nin yüzde 33 hiss
esi vardı, yüzde 13 
kaldı. İleride de ne 
olacağı belli değil. 
Burayı Yılfert A.Ş. 
satın aldı. Yılfert, 
Yıldırım Holdinge 
bağlı. Gemlik 
Gübre’nin ise

işletme ruhsatı yok. 
Siz kimsiniz?
Gemport yönetimin
den belediye başkan 
ve meclis üyesinin 
aldığı hakkı huzur 
ücretleri kesildi. 
Burası neresi?
Gemlik Belediye 
Başkanvekili kendi 
hakkını bile koruya 
mıyor.”
Gemlik’teki nakliye
cilik sektörü, Gemlik 
ağırlıklı nakliyecile 
rin ve kuruluşlarının 

olması gerektiğini 
söyleyen Durdu, 
Gemlik Belediye 
si’nin sattığı 60 
dönümlük arazinin . 
Nakliyecileri kiraya 
verilebileceğini 
ancak meclis kararı 
olmadan satıldığını 
söyledi.
Durdu, konuşmasın
da “MHP yi sahip 
çıkın sorunlarınızı 
hemen çözelim” 
dedi.
Nakliyeciler Derneği 
Başkan Yardımcısı 
Fehmi Arslan ise 
konuyu MSC Genel 
Müdürüne götüre
ceklerini, sivil top 
lum kuruluşlarından 
gerekli desteği 
alarak İzmir’e gidip 
konuyu görüştükten 
sonra hukuk çerçe 
vesinde haklarını 
aradıklarını belirtti. 
Osman Durdu, “Biz 
parti olarak sonuna 
kadar arkanızdayız” 
dedi.
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WııM alma mi insimi
Bursa’da girdikleri 
tekstil fabrikasının 
çelik kasasını çal
maya kalkan hırsı
zlar polis ekiplerine 
yakalandılar.
Polisin suçüstü 
yakaladığı 26 
yaşındaki D.A. fab
rikanın üçüncü 
katından aşağıya 
atlayarak ağır 
yaralanırken 20 
yaşındaki Z.S. ise 
gözaltına alındı. 
Olay, saat 05.30 
merkez Yıldırım 
ilçesi Şirinevler 
Mahallesi Ankara 
Caddesi üzerindeki 
bir tekstil fab
rikasında meydana 
geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, devriye gezen 
Asayiş Ekipler 
Amirliği’ne bağlı

îıHi a rtılıı lımı illi iııımlıı ııü
Bursa’da, takla atıp 
bariyerlere çarpan 
otomobilin 
sürücüsü kazayı 
burnu bile kana
madan atlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, Yenişe 
hir Havaalanı yol
unda meydana 
geldi. Y.B. idaresin
deki 16CLB 17 
plakalı otomobil, 
Bursa istikametine 
ilerlerken kontrol 
den çıktı. Takla 
atan otomobil

görevliler bir tekstil 
fabrikasından aşırı 
gürültü geldiği 
ihbarı aldı. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri muhasebe 
katında çelik kasayı 
parçalayan Z.S.(20) 
ve D.A.(26) ile göz 
göze geldi.
Balyoz sesleri 
nedeniyle polis 
ekiplerini fark 
etmeyen zanlılar 

bariyerlere çarptı. Y.B'ye yoldan
Otomobilden inen geçen sürücüler

kaçmak istedi. 
Daha önceden de 
çeşitli suçlardan 
kayıtları bulunan ve 
haklarında yakala
ma kararı olan D.A. 
binanın üçüncü kat 
penceresinden 
atlayıp kaçmak 
istedi. Üzerine 
atladığı klimanın 
yerinden çıkması 
ile dengesini 
kaybeden D.A., 

beton zemine 
düşerek ağır şek
ilde yaralandı. 112 
Acil Servis ekipleri 
tarafından ilk 
müdahalesi yapılan 
D.A. Şevket Yılmaz 
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Polis 
ekiplerini karşında 
görünce ne 
yapacağını şaşıran 
Z.S. ise suç aletleri 
olan eldiven ve iki 
adet balyoza ile 
gözaltına alındı. 
Hastaneye 
kaldırılan D.A.'nın 
sağlık durumu cid
diyetini koruduğu 
belirtilirken, polis 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

durarak ilk müda
haleyi yaptı.
Çevredekilerin 
ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri Y.B.’yi 
kontrol için 
Yenişehir Devlet 
Hastanesi’ne 
götürdü. Y.B.’nin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken, polis 
kazayla alakalı 
tahkikat başlattı

Kendisine 
dolandırıldığını 
söyleyen polise 

inanmadı

Bursa’da kendi
lerini polis olarak 
tanıtan telefon 
dolandırıcılarının 
tuzağına düşen 
kadın, 
dolandırıldığını 
söyleyen gerçek 
polise inanmadı. 
Polisin çabalarıyla 
ikna edilen kadın, 
107 bin TL 
dolandırılmaktan 
son anda kur
tarıldı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Santral Garaj böl
gesinde meydana 
geldi. Telefon 
dolandırıcıları, 
F.K.'yi arayarak, 
"Terör örgütü 
hesaptaki paranı 
bloke etti.
Bankada paran 
var mı?" dedi. F.K, 
sahte polise 
bankada 107 bin 
TL parası 
olduğunu söyledi. 
Dolandırıcılar, 
F.K'den parasını 
"Ev alacağım" 
diye çekip, 
bankanın önüne 

gelecek bir polise 
vermesini istedi. 
Dolandırıcıların 
dediğini yapan 
F.K, banka önünde 
beklemeye 
başladı. İhbar 
üzerine harekete 
geçen Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ile Yunus 
timleri kadının 
yanına geldi. 
Gerçek polise 
inanmayan F.K, 
parayı ev almak 
için çektiğini 
belirtti. Kadını 
ikna etmeyi 
başaran polis 
ekipleri, 
dolandırıcıları bek
lemeye başladı. 
Parayı kadından 
teslim almaya 
gelen zanlılar S.G. 
(35) ve C.A. (36) 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Emniyette ifadesi 
alınan zanlılar 
adliyeye sevk 
edildi.

MuMaralacaUısıMındaıilıijiriilıiB
Orhangazi’de, gece 
kulübünde çıkan 
alacak kavgası 
kanlı bitti.
Bilecik’in Osmaneli 
ilçesine bağlı 
Sarıyazı köyünün 
muhtarı, alacaklısı 
olduğu iddia edilen 
bir şahıs tarafından 
pompalı tüfekle 
vurularak öldürül 
dü. Olay sabaha 
karşı saat 05:00 
sıralarında Orhan 
gazi-lznik kara yolu 
üzerindeki Melekler 
Adası isimli gece 
kulübünde mey

dana geldi. Bilecik- 
Osmaneli’ye bağlı 
Sarıyazı köyü 
muhtarı Ali Yılmaz, 
İznik gölü sahilin
deki gece kulübüne 
eğlenmek için gitti. 
Bir süre sonra 
gece kulübüne 
muhtar Yılmaz’ın 
alacaklısı olduğu 
iddia edilen Celal 
K. geldi. Muhtar ile 
bir süre gece 
konuştuğu ileri 
sürülen Celal K, 
daha sonra dışarı 
çıkarak arabasında
ki pompalı tüfeği 

alarak yeniden 
gece kulübüne gi 
rerek Yılmaz’a 3 el 
ateş etti. Vücuduna 
isabet eden saç
malarla ağır yara 
lanan muhtar için 
ambulans çağrıldı. 
Kulübe gelen 
sağlık ekipleri Ali 
Yılmaz’ın hayatını 
kaybettiğini tespit 
etti. Zanlı Celal K. 
cinayetin ardından 
aracıyla firar etti. 
Eğlence mekanına 
gelen jandarma 
ekipleri işletme 
sahipleri ve

çalışanlarının ifade
sine başvurdu. Ali 
Yılmaz’ın cesedi 
savcının 
incelemesinin 
ardından Adli Tıp 
Kurumu’na 
kaldırıldı.
Katil zanlısı Celal 
K, 2 saat sonra 
İznik ilçesinde 
yakalanarak 
cinayet mahalline 
getirildi. Burada ilk 
ifadesi savcı 
tarafından alınan 
zanlının tüfeği 
çalılıklara attığı 
belirlendi.

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
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Güne Bakış Güler, flöreye iadesi için 
yeniden Valiliğe başvurduKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com
Bir usulsüzlük daha..

Şimdi haberi birlikte okuyalım: 
“Mülkiyeti Gemlik Belediyesi'ne ait olan 

ve Düğün Salonu olarak işletilen 
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Manastır 
Gazinosu hakkında, 31.10.2012 tarih ve 
E/782-2 sayılı kararla Belediye Encümeni 
tarafından yıkım karan alındı.

Kararın alınmasından sonra Düğün 
Salonu işletmecisi, Başkan Yardımcısı 
Çelik'e yazdığı dilekçe ile 24 Ocak 2014 
tarihine kadar işletmede yapılacak dü 
ğünlerin olduğunu ve vatandaşlann mağ
dur olmaması için kararın ertelenmesini 
istedi. Bunun üzerine yıkım karan 
Başkan Yardımcısı Çelik’in imzası ile 
ertelendi!”

Haber devamla, Encümen ve Bölge 
İdare Mahkemesi’nin yıkım karanna 
karşın, Mehmet Çelik’in yıkımı 01.11.2013 
tarihine kadar ertelediği belirtilerek, 
Çelik’in bu konuda açıklama yapmaktan 
kaçındığını vurguluyor.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz ise, 
yıkım konusunda 8 kişilik bir ekip 
görevlendirdiği, ancak görevin yerine 
getirilmemesi üzerine, soruşturma 
başlatığını söylüyor.

Görüyorsunuz değil mİ sevgili okuriar.
Belediyeyi yasalar, yargı kararlan hiçe 

sayılarak, keyfi yöneten bir yönetim var.
Bu kişiler, o koltuğa halkın oyuyla otur

madılar.
Kendi aralannda yapılan pazarlıklarla, 1 

oy vererek koltuklar ve mevkiler pay
laşıldı. Bizans oyunlanyla çıkara dayalı 
anlaşmalarla belediyede iktidar olundu.

Şimdi aralannda anlaşmazlıklar var.
Yaptıkları hukuksuzluklarla ayaklan 

dolanıyor.
Eski belediye binasını böyle yıktılar...
Çimtaş ve Borusan’a, 60 dönüm 

belediye arsasını Meclis kararı almadan 
ucuza sattılar..

Balıkçı Barınağı projesini hukuksuz 
değiştirdiler, İlçe Tanm Müdürlüğüne 
yapılan binayı, ‘Kıyı Kenar çizgisi içinde 
kalıyor’ diye yıktırdılar...

Bu konular yargıya taşındı.
Sevgili okuriar, 2. kez yapılan hukuksuz 

Belediye Başkanvekili seçimlerinde, 
"AKP adayı Refik Yılmaz’a oy kullan
madım” diyen, ama kullandığı sonunda 
belli olan, CHP’li üyenin ne karşılığında 
bu oyu kullandığını sorguladık hep.

Partilerine ihanet eden üç meclis üyesi, 
verdikleri 1 er oyun karşılığı mükafat
landırıldı.

Bu mükafatın siyasi literatürde ki adı 
RÜŞVET’tir.

BRÜTÜS’E NEREDE İŞ VERİLDİ?
CHP’nin Brütüs’ünü biliyorsunuz 

Kurşunlu da bir Akaryakıt İstasyonunda 
pompacıydı.

Brütüs bir süredir işinde çalışmıyor.
Bursa basının yazdığına göre, Brütüs’e 

Bursa Büyükşehir Belediyesin de görev 
verilmiş.

Brütüs’e ne görev verdiklerini açık
lasınlar da halk öğrensin.

Bu pazarlıkların ne olduğu eninde 
sonunda belli olacak. Saklayamazsınız.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, göreve iade
si için Bursa 
Valiliği’ne yeniden 
dilekçeyle başvur
du.
12 Nisan 2013 günü 
Bursa Valiliği’ne 
yeniden başvuran 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
dilekçesinde şu 
görüşe yer verdi: 
"12.02.2013 tarihli 
dilekçem ile 
konuyu izah edip 
görevime iademi 
talep etmiştim.
Hukuksuzluğu ve 
adaletsizliği açıkça 
anlatmıştım. Ancak 
dilekçemde konuyu 
yeterince anlata
madığım anlaşıl/ 
yor. Eğer anlata- 
bilseydim, 
Devletimin Valisi, 
Devletimin Bakanı 
halen daha göre
vimden uzaklaştırıl
mama karar ver
mezdi, veremezdi. 
Çünkü, 
Anayasamızın 10. 
Maddesi şöyledir. 
"Herkes, dil, ırk, 
renk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, 
mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin 
kanun önünde eşit
tir. Devlet organları 
ve idare makamları 
bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşit
lik ilkesine uygun 
olarak hareket 
etmek zorundadır." 
Alınan görevden 
uzaklaştırılma 
kararı evrensel 
hukukun ve 
hukukumuzun 
temel taşı olan 
EŞİTLİK ilkesine 
açıkça aykırıdır.” 
dedi.
Güler, Van-Edremit 
Belediye Başkanı 
Abdulkerim 
Sayan’ın ve Van 
Özalp Belediye 
Başkanı Murat 
Durmaz’ın “terör 
örgütü üyesi 
olmak” suçlarından 
tutuklandığını ve

14.6.2012 tarihinde 
içişleri Bakanı 
tarafından görevin
den uzaklaştırıldı 
ğım belirterek, Van 
5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin bu 
kişiler hakkında 
tahliye kararı ver
mesinden sonra iki 
Belediye Başkanı 
mn Valiliğinin olum
lu görüş vermesi 
üzerine, İçişleri 
Bakanı tarafından 
görevine iade edil 
diğini belirterek, şu 
görüşlere yer verdi: 
"Ancak, "terör örgü 
tü üyesi olmak" 
iddiası ile 
suçlanan, bu suç 
iddiası nedeni ile 
mahkemece tutuk 
lanan ve yaklaşık 7 
ay tutuklu kalıp son 
ra tahliye olan, Van- 
Edremit ve Özalp 
Belediye Başkanla 
rını 06.03.2013 tari
hinde görevlerine 
iade eden Bakanlık, 
bu karardan 2 gün 
sonra 08.03.2013 
tarihinde aldığı 
kararla, 1 gün dahi 
tutuklu kalmayan, 
aksine savcının 
tutuklama talebi 
suçun vasıf ve 
mahiyetinin 
değişme ihtimalinin 
yüksek olması ve 
delillerin toplanmış 
olması nedenleriy 
le" mahkemeler 
tarafından red
dedilen, sonuçla 
nan davaların 
tamamından beraat 
eden ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
olan şahsım 
görevden uzaklaş 
tırılmaya devam 
edilmiştir.” dedi.

Güler, dilekçesinde, 
Mardin Kızıltepe 
Belediye Başkanı 
Ferhat Türk’ün 26 
ay tutuklu kaldıktan 
sonra Bakanlıkça 
görevine iade 
edildiğini hatırlattı. 
Fatih Mehmet 
Güler, Anayasanın 
eşitlik ilkesini uy 
mayan bir başka 
kararın daha Van 
Belediye Başkanı 
Bekir Kaya’yı örnek 
gösterdi. Kaya’nın 
terör örgütüne üye 
olmaktan 294 gün 
tutuklu kalmasına 
karşın görevine 
iade edildiğine 
dikkat çekerek, 
"Van Belediye 
Başkanı hakkındaki 
suçlamalar da şah
sıma yapılan suçla
malardan daha 
ağırdır.” dedi.
Elazığ Belediye 
Başkam’mn ihaleye 
fesat karıştırdığı 
yargılandığı ve 
hüküm giydiğini, 
halen görevi başın
da olduğunu, 
Manisa Belediye 
Başkanının 55 yıl 
ile yargılandığını 
belirterek, 
"Şimdi bu şartlar 
altında düşün
meden edemiyo
rum. Ben niye göre
vimden uzak
laştırıldım ve halen 
uzaktayım ? Neden 
devletimin bakanı 
beni görevime iade 
etmiyor” diye 
sordu ve şöyle 
devam etti: 
"Kendi kendime 
soruyorum. Acaba, 
terör örgütüne üye 
olmak iddiası İle 
suçlan saydım

görevime iade mİ 
edilecektim?
Yoksa, Van, Mardin, 
Elazığ, Manisa, 
İzmir ve Bursa 
Valilerinin T.C. Dev 
leti Valisi olduğuna, 
İçişleri Bakanı'nı 
T.C. Devleti Bakanı 
olduğuna şüphe 
olmadığına göre, 
şahsım mı T.C. 
Vatandaşı değil ? 
Ya da, uzun süre 
tutuklu kalıp, sonra 
tahliye olsaydım 
görevime iade mi 
edilecektim?
Bu durumda suçum 
hiç tutuklanmamak 
mı? Bu gibi soru
lara bir tek mantıklı 
cevabım oluyor. 
Devletime kendimi 
yeterince anlatama 
dım. Eğer anlata- 
bilseydim şu anda 
bende diğer 
belediye başkanlan 
gibi görevimin 
başında olurdum.” 
dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz hakkında da 
birçok konuda 
savcılıkça soruştur
ma açıldığını 
belirten Güler, 
“Refik Yılmaz 
hakkında da en az 
7-8 değişik olayla 
ilgili "ihaleye fesat 
karıştırma" suçu 
işlediği iddiası ile 
ilgili Gemlik Cum 
huriyet B. Savcı lığı 
tarafından soruş
turma yürütülmek
tedir” diyerek, 
Belediye Meclisinin 
2012 yılı faaliyet 
raporlarını red 
ettiğini hatırlatarak, 
"Ne yazık ki, haksız 
ve hukuksuzca 
koltuğa konan 
böyle bir kişi, 
halkın iradesi ile 
seçilen şahsımdan 
daha uzun süre 
fiilen belediye 
başkanlığı yap
mıştır.” dedi 
Güler, değerlendir
menin bunların 
ışığında yapıl
masını isteyerek, 
Valilikten göreve 
iadesi için görüş 
bildirilmesini istedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Müteahhitler Demeği Federasyona katılma kararı aldı.

Mil İMİ1 Hİ Mı »Ilı
Meteorolojiden 

kuvvetli vağıs uvansı

Gemlik Müteahhitler 
Demeği 1. olağanüs 
tü Genel Kurul 
Toplantısı yapıldı. 
Asilhan İŞ 
Merkezi'ndeki 
Demek Merkezi’nde 
bir araya gelen 
müteahhitler, 
olağanüstü genel 
kurulda gündem 
maddelerini 
görüştüler.
Genel Kurul divanı 
seçimiyle başlayan 
toplantıda, Mustafa 
Yiğit Divan başkan
lığına, Gülşen Uslu 
ve Çetin Pehlivan 
kâtip üyeliğine 
getirildi.
41 Demek üyesinin 
katılımıyla gerçek
leşen Genel kurul 
Toplantısında üyelik 
aidatları görüşülerek 
oylandı.

AİDATLAR 
DÜŞÜRÜLDÜ

GMD'nin kuruluş 
sürecindeki mas
raflarının ödeme 
lerinin yapıldığı ve 
üye sayısının arttı 
ğım, bu nedenle ilk 
kuruluş döneminde 
belirlenen aidat mik
tarının yan yanya 
düşürülmesi oy bir

liğiyle kabul edildi.

Bir diğer gündem 
maddesinde İnşaat

Daha sonra, Müte 
ahhitler Konfederas 
yonu'nun Gemlik 
Müteahhitler ■ 
Derneği'ne gönder 
dikleri yazının oku
narak değerlendiril
di.
Müteahhitlerin, Oda 
kurma sürecinde 
federasyonun önem
li bir faktör olduğu 
nu bu nedenle 
GMD'nin de bu çatı 
altında bulunması 
gerektiği genel 
kurulca kabul 
gördü.
Federasyona katılım 
ve detaylı bilginin 
araştırılması için 
Yönetim Kurulu'nun 
yetkilendirilmesi oy 
birliği ile karara bağ
landı. 
GMD Başkanı Ham 
za Aygün, Yönetim 
Kurulu'nun araştır
ma sonrası üyelerin 
Genel Kurula çağrı 
larak bilgilendirme 
yapılacağını ve fe 
derasyon delegeleri 
nin seçimle belir
leneceğini söyledi.

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 
KONUŞULDU

1. Olağanüstü genel 
Kurulu'nda 6331 
sayılı iş sağlığı ve 
güvenliği kanunu da 
görüşüldü.
Dernek Yönetimi 
kanunun getirdiği 
sorumluluklar 
hakkında üyeleri bil
gilendirerek iş 
güvenliği firmalarıy
la yaptıkları görüş 
meleri paylaştılar. 
Gemlikli müteahhit
lerin yasaların 
getirdiği her türlü 
mevzuata hazır 
olmaları gerektiği 
GMD'nin hem ilgili 
yasayı hem de iş 
güvenliği sektörün 
de hizmet veren 
kuruluşları incele 
yerek üyelerine 
yardımcı olacaklarını 
belirttiler.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Hamza Aygün, Genel 
Kurul sonrası Yöne 
tim Kurulu adına 
üyelere hitaben yap
tığı konuşmada şun
ları söyledi: 
“GMD her geçen 
gün hem üye 
sayısıyla hem de 

etkinliği ile güçlen- 
mektedir. Üyeleri 
mize bu gücün oluş
masına katkı 
sağladıkları için çok 
teşekkür ediyoruz. 
İnşaat sektöründeki 
gelişmeler dikkate 
alındığında, yakın 
gelecekte Gemlikli 
müteahhitlerin daha 
da önemli bir ko 
numda olacağına 
inanmaktayız. 
Mesleğimiz hem 
şehircilik açısından, 
hem ticaret hayatına 
etkileri yönüyle hem 
de deprem riski olan 
bölgemizde insan 
hayatı açısından 
büyük önem arz 
etmektedir.
Sorumluluğumuzun 
idrakiyle işimizi 
kanunların ve ilmin 
gerektirdiği şekliyle 
yapmamız gerekiyor. 
GMD; meslektaş 
larımızın sorumlu
luklarını yerine 
getirmede en büyük 
destekçisi olmak 
için faaliyetlerini 
sürdürmektedir.
Birlik ve beraber
liğimizi muhafaza 
ederek Gemlik için 
her türlü güzel çalış
maya imza atmaya 
hazırız.” ,

Kuzeybatı kesim
lerde görülecek 
yağışların, öğle 
saatlerinden 
itibaren etkisini 
artırarak Çanakkale, 
Balıkesir, Bursa, 
Yalova, Kocaeli, 
Sakarya, Bilecik, 
Bolu, Düzce, 
Karabük ve 
Kastamonu'nun 
güney çevrelerinde 
yerel olarak 
kuvvetli olması 
bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun kuzeybatı 
kesimlerinde yerel 
yağış geçişlerinin 
görüleceği tahmin 
ediliyor. Marmara 
ve Batı Karadeniz'in 
batısı ile zamanla 
Kuzey ve İç Ege, 
Göller Yöresi, İç 
Anadolu'nun kuzey
batısı ile Amasya, 
Tökât ve Çöfüm 
çevrelerinde 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların, öğle

ELEMAN
CNC-CNC FREZE
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MITSUBISHI VE FANUC
TECRÜBESİ OLAN

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

DOĞSAN MAKİNE
TEL: 0 224 586 00 58

0 541 454 95 59

saatlerinden 
itibaren etkisini 
artırarak Çanakkale, 
Balıkesir, Bursa, 
Yalova, Kocaeli, 
Sakarya, Bilecik, 
Bolu, Düzce, 
Karabük ve 
Kastamonu'nun 
güney çevrelerinde 
yerel olarak 
kuvvetli olması 
bekleniyor. Sabah 
saatlerinde Orta ve 
Doğu Karadeniz 
kıyılarında sis 
görülecek.
Hava sıcaklığı, yur
dun kuzeybatı ke 
simlerinde yağışla 
birlikte 3 ila 5 
derece azalacağı, 
diğer kesimlerde 
önemli bir değişik
liğin olmayacağı 
tahmin ediliyor. 
Rüzgar ise genellik
le kuzey ve batı, bu 
akşam saatlerinde 
batı bölgelerde 
güneybatı yönler
den hafif ara sıra 
orta kuvvette, yağış 
alan yerlerde yağış 
anında kısa süreli 
olmak üzere 
kuvvetli esecek.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.T<m. 

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

KAYIP
Adıma bastır
mış olduğum 

Seri A 
5651-5700 sıra 

numaralı
1 cilt Sevk 
İrsaliyesi 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 
CEMAL APAK

Gemlik 
22978506896

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Tebaa ▲ «suyunu boşa ili HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyılnu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

KltUH İSYEBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 7990

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta| M fi(J M 
İstiklal Caddesi Bora Sokak I my m jII Ah 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin kent 
içi trafiğe kalıcı 
çözümler üretilen 
hizmetleri kap
samında BURBAK 
tarafından işletilen 
otoparklarda, 
vatandaşlardan ilk 
15 dakika için park 
ücreti alınmaya
cak.
Bursa’nın 
ulaşımını alternatif 
uygulamalarla 
rahatlatan 
Büyükşehir 
Belediyesi, her 
geçen gün kent 
merkezindeki 
trafiği de pratik 
çözümlerle daha 
modern bir hale 
kavuşturuyor. 
Vatandaşların her 
konuda olduğu 
gibi trafikte de 
sıkıntı yaşama
maları için çalış
malar yapıldığını 
kaydeden 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe, cad
delerdeki paralan
madan sorumlu 
olan BURBAK’ın 
yepyeni bir uygula
maya daha 
başladığını söyle
di. BursalIların 
sıkıntılarına kalıcı 
çözümler ürettik
lerini kaydeden 
Altepe, “Bursa’da 
ulaşıma önemli 
çalışmalarla nefes 
aldırmaya devam 
ediyoruz. BURBAK 
gözetiminde 
trafiğin yoğun 
olduğu noktalarda 
sürdürülen park- 
lanma uygula
masında, özellikle 
kısa süreli ve acil 

işi olan vatan
daşlarımıza 
kolaylık sağlamak 
amacıyla ilk 
15 dakika için 
ücret alınmayacak. 
Halkımızın mutlu
luğunu önemsi 
yoruz ve kimseyi 
mağdur etmeden 
hizmet vermeye 
devam ediyoruz” 
diye konuştu.
Başkan Altepe, 

araç trafiğinin 
yoğun olduğu 
caddelerdeki park- 
lanma kar
maşasının, yeni 
uygulamayla daha 
da pratik bir hal 
alacağını vurgu
ladı.

Sosyal medyanın 
iş verimini 
düşürmesi üzerine 
harekete geçen 
bilgi işlem uzman
ları, iş yerlerine 
takılacak fairvvall 
cihazı sayesinde 
patronların 
belirlediği saatler 
dışında çalışan
ların internete 
ulaşımını kısıtlayan 
sistem geliştirdi. 
Çalışanların 
patronlarının 
belirlediği saatler 
dışında internete 
giremeyeceğini 
söyleyen Kurumsal 
Satış Yöneticisi 
Cem Evcimen, 
"Çalışanların bant 
genişliğinin 
götüreceği sitelere 
ulaşmalarını, 
sosyal medyada 
kullanılan, özellikle 
video izlemelerin 
de kısıtlamalar ve 
filitremeler yapa 
rak, fairvvall 
sayesinde inter
nete erişimi birçok 

seviyede azaltmış 
oluyoruz" dedi. 
Sosyal medyaya 
erişimin sosyal bir 
hak olduğu için 
bazı işyerlerinde 
sıkıntılar yaşan 
dığına dikkat çe 
ken Evcimen, 
"Ama patronlar ve 
kamu kuramların
daki müdürler 
mesai saatleri 
içerisinde perso 
nelin işleriyle 
ilgilenmelerini 
istiyor. Kurduğu 
muz sistem saye 
sinde çay saatleri 
ve öğle molasında 
kullanıcılara sosyal 
medyayı açıyoruz" 
diye konuştu. 
Güvenlik seviyesi
ni arttırmak ve 
dolandırıcılığı önle
mek içinde kul
lanılan fairvvall sis
temini genelde dış 
ticarete açık olan 
işletmelerin kul
landığını söyleyen 
Evcimen, "Bu sis
temleri kullanıcı 

sayısı fazla olan 
işletmeler tercih 
ediyor. 50 ve üze 
rindeki kullanıcılı 
işletmelerde genel
likle ağırlıklı olarak 
kullanılıyor. Gü 
venlik duvarları 
dışarıdan gelen 
antivirüs ataklarını 
tamamen kısıtlıyor. 
İçeriye yapılan 
hacker saldırısını 
da tamamen etki
siz hale getirebil! 
yor. Genelde bak
tığımız zaman 
hackerlar fir
maların dışa açık 
portlarından 
içeriye ulaşmayı 
deniyor. Ulaştıkları 
takdirde içerideki 
verinin kalitesine 
göre işlemini 
gerçekleştiriyor. 
Hackerlar genelde 
içerideki veri 
tabanına ulaşıp 
muhasebe, çizim, 
katalog gibi ve 
rilere ulaşıp kripto- 
lama ile bir şifre 
altına alıyor.”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kapalı Çarşı da kiralar ateş pahası
Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü'nce 
(UNESCO) Dünya 
Mirası Listesine 
aday gösterilen, 
OsmanlI'nın 600 yıl
lık mirası Bursa 
Kapalı Çarşı ve 
Hanlar bölgesi, tari
hi dokusu ve kültü 
rel zenginliğinin 
yanı sıra alışveriş 
merkezleriyle 
yarışan ticari 
hareketliliği ve 20 
bin liraya varan 
dükkan kiralarıyla 
dikkati çekiyor 
Bursa Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Birliği 
Derneği (BTÇH) 
Başkanı Bülent 
Erginal, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 
Bursa'nın, fetihten 
sonra 14'üncü 
yüzyıldan itibaren 
han, bedesten ve 
hamamlarıyla 
OsmanlI'nın ilk 
ticaret merkezi 
olduğunu söyledi. 
Bölgedeki ekono 
mik hareketliliğin, 
içerik değiştirme

sine rağmen yüzyıl
lardır sürdüğünü 
belirten Erginal, 
bunun, insan özneli 
geleneksel alışver
işin devam etme
sine bağlı 
olduğunu ifade etti. 
Erginal, son yıllar
da hızlı göç ve 
artan ihtiyaçlar 
paralelinde alışver
iş merkezlerinin 
sayısının giderek 
arttığına dikkati 
çekerek, şöyle 
konuştu:"Bu bölge, 
hiçbir şeyle 
kıyaslanamayacak 
kadar güzel ve özel 
bir bölgedir. 
Dolayısıyla yüzyıl
lardır bunun devam 
etmesinin sebebi 
de özgün yapısıyla 
meydana çıkmak
tadır. İnsan özneli 

ticaret olduğu için 
bu hiçbir zaman 
kaybolmayacaktır 
ve devam edecek
tir. Alışveriş mer 
kezleri, modern 
alışveriş sınıfında 
faaliyetlerini 
sürdürüyor. Bizim 
ticaretimiz ise 
geleneksel Ahilik 
kültürünün en iyi 
yaşandığı, ticaretin 
yapıldığı bölgedir. 
Kıyaslama yapmak 
ne kadar doğru 
olur bilemiyorum 
ancak burasının 
tarihiyle kültürel ve 
sosyal yaşamıyla 
kendine has bir 
havası vardır. Bunu 
hiçbir şeyle 
mukayese ede
mezsiniz.” 
Erginal, Kapalı 
Çarşı'nın, modern 

alışveriş merkez
lerinden değerli 
olduğuna inandık
larını anlattı. Çarşı 
ile alışveriş mer 
kezlerindeki 
kiraların benzer 
olduğu bilgisini 
veren Erginal, şun
ları kaydetti: 
"Alışveriş merkez
lerinin günlük 
ziyaretçi sayısı 
bellidir fakat 
çarşımızın ziyaretçi 
sayısı günlük 800 
bin ile 1 milyon 
arasında değişir. 
Dolayısıyla bu 
hareketliliğin de bir 
yerlere yansıması 
olacaktır.
Dükkan kiraları 
metrekaresine, 
konumuna göre 
değişir. Bura da 
çarşı bölgesinden 
bahsediyoruz, 
sadece Kapalı 
Çarşı'yı kastetmi 
yoruz. Bakırcılar 
Çarşısı'nın başın
dan başlayıp 
Gökdere'ye kadar 
devam eden bu 
bölgede 3 bin 500 
iş yeri var.”

Hurda araç 
şahinlerine müjde

İsteyene nakit, 
isteyene vergi 
indirimi sağlayan 
teşvik paketi 
geliyor.
Başbakan Erdo 
ğan'ın açıklamaları 
ile gündeme gelen 
ve 20 yaşın üzerin 
deki araçların 
trafikten çek
ilmesini öngören 
teşvik paketinin 
ayrıntıları netleşti. 
Habere göre, 
ekonomi bürokra
sisi, hurda 
araçlarının trafik
ten çekilmesi 
amacıyla, vergi 
indirimi ve nakit 
desteğini içeren 
iki alternatif 
hazırladı.
Buna göre, hurda 

aracını verip 
yerine yeni araç 
almak isteyenlere, 
vergi indirimi 
getirilmesi öngörü 
lüyor. İkinci 
olarak, hurda 
aracını teslim 
edip bunun 
karşılığında nakit 
olarak ödeme 
yapılması gün
demde. Böylece, 
hurda araç sahip
lerine çift yönlü 
bir teşvik geti 
rilmesi söz 
konusu olacak. 
Alternatiflerle ilgili 
çalışmalar ise ay 
sonunda üç 
bakanın katılımı 
ile yapılacak 
hurda zirvesinde 
ele alınacak.

reklam
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Nezih Dimili lanra Dmanı'na 1000 fidan dikildi
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Gemlik'te 1989-1994 
yılları arasında 
belediye başkanlığı 
yapan merhum 
Nezih Dimili adına 
hatıra ormanı kurul
du. Gemlik 
Belediyesi' nin Sivil 
İnisiyatif Platformu 
ile işbirliği içinde 
Haydariye Köyü 
Ormanlık mevkiin 
de fidan dikimi 
yapılan Hatıra 
Ormanına 2 ve 5 
yaşlarında 1000 
adet fıstık çamı 
fidanı dikildi. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın ve geçtiğimiz 
yıl 10 Nisan'da yaşa 
mim yitiren Beledi 
ye eski Başkanı 
Nezih Dimili'nin 
oğulları Kaan ve 
Mert Dimili'nin de 
katıldığı Hatıra

Ormanı kurma 
organizasyonu ilgi 
gördü.
Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Belediye 
Meclis üyeleri, il 
genel meclisi 
üyeleri, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Kumla 
Ali Kütahya İlkoku
lu öğrenci ve öğret
menlerinin katıldığı 
Hatıra Ormanı 
Kurma töreninde 
duygusal anlarda 
yaşandı.
Törende konuşan 
Mert Dimili, Nezih 
Dimili gibi bir 
babanın evladı 
olmanın sorumlu
luğunu yaşadık
larını ve bunun 
bilincinde olduk
larını belirterek, 
babalarının vefatın

dan bu yana kendi
lerine her türlü des 
teği veren Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz'a teşekkür 
etti.
Hatıra Ormam’na 
katılanlara da teşek 
kürlerini sunan 
Kaan Dimili,

ormanın yaşatılma 
sı için de her türlü 
fedakarlığı sağlaya
caklarını kaydetti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, avukat 
bir meslektaş bü 
yükleri olarak Nezih 
Dimili'den büyük 
destek gördüklerini 
vurgulayarak, 
"Ondan çok şey

öğrendik. Ayrıca, 
Gemlik'e yaptığı 
hizmetler nedeniyle 
de kendisini 
saygıyla anıyoruz. 
Böylesi değerli bir 
insan adına Hatıra 
Ormanı kurmanın 
mutluluğunu 
yaşıyoruz. 
Nezih Dimili'nin 
ismini bu hatıra 
ormanı ile ölümsüz 

leştiriyoruz" dedi. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın'da, Nezih 
Dimili ile meslektaş 
olarak tanıştıklarını 
ve tecrübelerinden 
istifade etme şansı 
nı yakaladıklarını 
anlatarak, Hatıra 
Ormanında emeği 
geçen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik Sivil 
İnisiyatif Platformu 
üyeleri ve katılım
cıları tebrik etti. 
Çarşı Camii imamı 
Süleyman Yedek'in 
dualarıyla 1000 
adet fıstık çamı be 
lirlenen bölgeye 
dikildi.
Törende Nezih 
Dimili anısına 
katılımcılara pide 
ve ayran dağıtıldı.

DlııslararasıTarlhiKentKcstısıı'auEtiKoıiiiıhlarKaMiılı
Bursa merkez 
Osmangazi 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 8. 
Uluslararası Tarihi 
Kent Koşusu'nu 
erkeklerde 
Etiyopya'dan Chala 
Lelisa Debele ile 
bayanlarda vatan
daşı Chaltu Tafa 
Waka kazandı. 
Türkiye Atletizm 
Federasyonu'nun 
faaliyet takviminde 
yer alan Tarihi Kent 
Koşusu, sabah saat 
09.00'da tarihi 
surlar bölgesinde 
bulunan Saltanat 
Kapı'dan başladı. 
Osmangazi

Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
önce 15 kilometre
lik kent koşusunu 
başlattı, ardından 4 
kilometrelik halk 

koşusu gerçek
leştirildi.
Kent koşusunda 
30'u yabancı 800 
sporcu büyük 
mücadele verirken, 

halk koşusuna ise 
yaklaşık 4 bin kişi 
katıldı. Koşu, 
Muradiye Külliyesi, 
Atatürk Köşkü, 
Çekirge Meydanı, 
Kükürtlü Caddesi, 
Kaplıca Caddesi, 
Ipekiş Fabrikası, 
Altıparmak, 
Fomara, Haşim 
İş can Caddesi, 
Ordekli Hamamı, 
Gökdere Bulvarı, 
Irgandı Köprüsü, 
Kayhan Caddesi, 
Hanlar ve Hisar böl 
gesi güzergahını 
izleyerek, Fetih 
Kapısı'nda son 
buldu.
Kent koşusunda,

Etiyopya'dan Chala 
Lelisa Debele 43 
dakika 53 saniyeyle 
birinci olurken, aynı 
ülkeden Wabi 
Goytabi Teftiye 44 
dakika 31 saniyeyle 
ikinci, Kenya'dan 
Moses Too ise 45 
dakika 10 saniye ile 
üçüncü oldu. 
Bayanlarda ise 
EtiyopyalI Chaltu 
Tafa Waka 49 daki
ka ile altın madalya 
kazandı. Aynı ülke
den Selamie Getnet 
Kassa 49 saniye 7 
saniye ile ikinci, 
Kenya'dan Jascar 
Jemutaj Kanta 52 
dakika 10 saniye ile 

üçüncü geldi. Türk 
sporcu Burcu 
Büyükbezgin, 
52 dakika 39 saniye 
ile yarışmayı 
dördüncü sırada 
yer aldı. 
Bu arada, 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar'ın 
da katıldığı halk 
koşusunda 19 
-yaşındaki engelli 
Resul Zık'ın koltuk 
değnekleri ile koş
tuğu görüldü. Zık, 4 
kilometrelik 
mesafeyi koltuk 
değnekleriyle 48 
dakikada tamamla
mayı başardı
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Ticari kredilerde 'eş 
rızası* istenmesine 
ilişkin uygulamanın 
kaldırılması, esnaf 
ve ticaret kesiminde 
memnuniyetle karşı
landı.
Ankara Ticaret 
Odası (ATO) 
Başkanı Salih Bezci, 
düzenlemeyi 
yerinde bulduğunu 
belirterek, "İş 
adamlarımız işini 
kurtarırken eşini, 
eşini ikna ederken 
de işini kaybetme 
ikileminden kurtul
du" dedi. Şirketlere 
alınan veya işletme 
adına kefil olunan 
krediler için "eş 
rızası” istenmesinin 
ticareti yavaşlata
cağını ve iş 
adamlarını sıkıntıya 
sokacağını 
hükümete ilettikleri
ni belirten Bezci, 
kanunların amacının 
düzen, sağlayarak 
hayatı kolaylaştır
mak olduğunu 
söyledi.

Ticaretin olağan 
akışına uymadı

Bezci, şunları kay
detti: "Kanunlar, 
ticaret hayatını hız
landırmaya yönelik 
olmalıdır. Eşin rıza
sını alarak iş yap
mak ticaret hızını da 
yavaşlatacaktı.
Eşine bağlı bir iş 
temposu birçok iş 
adamı için kabus 
olabilirdi. İş 
adamımızın, bir 
banka kredisine 
kefil olacağı zaman, 
eşinin yazılı rızasını 
alması ticari hayatın 
olağan akışına 
uygun olmadığı

gibi, işi eve taşı
yarak aile içinde 
anlaşmazlıkların 
yaşanmasına da yol 
açacaktı." 

"Ticari hayatı 
aksatıyordu"

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, düzen
lemenin esnaf için 
yarattığı sorunları 
GUmrdk ve Ticaret 
Bakanlığına ilettik
lerini, kaldırılmış 
olmasından mem
nuniyet duyduk
larını ifade etti. 
Palandöken, şöyle 
konuştu: 
"Bu uygulama 
ticari hayatı 
aksatıyordu. Esnaf 
Kredi ve Kefalet 
kooperatiflerindeki 
kredi dosyaları 
birikmeye 
başlamıştı. Esnaf, 
kredi alamayınca 
tezgahları çalışamaz 
hale gelmişti. 
Yasanın yürürlüğe 
girmesi ile 

mesleki faaliyetlerle 
ilgili Hazine destekli 
esnaf kredisi kul
lanımlarında da eş 
rızası uygulaması 
kaldırılmış oldu." 

"Ailelerde 
huzursuzluk 
yaratıyordu"

OSTİM Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği (OSİAD) 
Başkanı Adnan 
Keskin de uygula
manın özellikle 
çok ortaklı şirketler 
açısından sıkıntı 
yarattığını, 
kaldırılmasını isa
betli bulduklarını 
belirtti.
Kredilerde eş rızası 
aranması nedeniyle 
ailelerde huzur 
kalmadığını ifâde 
eden Keskin, 
"Şiddetli 
geçimsizlik 
içerisinde olan 
ancak henüz 
boşanmamış aileler 
vardı. Böyle bir 
durumda eş rızası 
isteniyordu. Bu da 
direkt şirketlere 
yansıyordu" 
dedi.

Kamuda çalışana bİmo ııurılu!
Hükümet kamuda 
çalışanların hayatını 
değiştirecek devrim 
niteliğinde uygula
malar hayata 
geçirecek.
Hükümet, sanatçı
dan doktora, itfaiye
ciden köydeki 
öğretmene kadar 
geniş bir yelpazede 
çalışanların 
yaşamını değiştire
cek devrim 
niteliğinde uygula
malar hayata geçire
cek.
Memurların sosyal 
ve mali haklarını 
iyileştiren tasarıya 
göre, köydeki öğret
menin kirasını 
devlet ödeyecek, 
dini bayramda 
çalışan sağlıkçılara 
ek ödeme yapılacak, 
sözleşmeli tiyatro

Yeril pirinç 1 haflarta yiizrte 30 arttı
Türkiye Ziraatçılar 
Derneği (TZD) Genel 
Başkanı İbrahim 
Yetkin, yerli pirinç 
fiyatının 1 haftada 
yüzde 30 arttığını 
açıkladı. Yetkin, son 
günlerde yaşanan 
"GDO'lu pirinç 
tartışmalarına" 
ilişkin TZD Genel 
Merkezinde basın 
toplantısı düzenledi. 
Kamuoyunda 1 
hafta-10 gündür 
tartışılan GDO'lu pir
inçler hakkında 
birçok belirsizliğin 
olduğunu dile 
getiren Yetkin, 
gerek firmalardan 
gerekse de ilgili 
bakanlardan konuya 
ilişkin farklı açıkla
malar yapıldığını 
ifade etti. Söz konu

oyuncuları mesai 
alacak, itfaiyeciye 
yangın tazminatı 
ödenecek.

Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, dün 
Üçlü Danışma 
Kurulu toplantısında 
sendika başkanları 
ile bir araya geldi.
Toplantıda, 
sözleşmeli ve geçici 
görevli personelin 

su farklı açıklamalar 
nede niyle halkın 
kafasının iyice 
karıştığını belirten 
Yetkin, yetkililerden 
konuya ilişkin kap
samlı bir açıklama 
beklediklerini söyle
di. Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
rakamlarına göre, 
2012 yılında 
Türkiye'deki pirinç 
üretiminin 528 bin 
ton, tüketiminin ise 
600 bin ton 
olduğunu bildiren 
Yetkin, "Sektör için
den aldığımız bil
gilere göre ise 2012 
pirinç üretimi 45Ö 
bin ton, tüketim ise 
700 bin tondur. 
Piyasadaki 50 ila 
100 bin ton arasın
daki stok da dikkate 

kadro durumu, alt 
işverenlik ile kamu
da rotasyon çalış
ması değerlendirildi. 
Kurul, gelecek hafta 
yeniden toplanacak. 
Sosyal haklara 
dönük bu tasan, 
rotasyonla gündeme 
gelen 657 sayılı 
Memur Yasa 
Tasarısı, ile birleşti 
rilerek Meclis'e gön
derilecek.

alındığı takdirde her 
halükarda ülkem
izde pirinç açığı 
olduğu ortaya çık
maktadır" dedi 
İbrahim Yetkin, bu 
açığın ise çok 
rahatlıkla kapatılabi
leceğini vurgula
yarak, şunları kay
detti: "Pirinç üretim 
alanlarımızın 
genişliği düşünül 
düğünde, destek
leme yoluyla tüke
timin tamamen kar 
şılanması çok kolay
dır ama maalesef bu 
şekilde olmamak
tadır: Yabanci pir
incin ithal edilme 
sinin önemli bir 
şebebi ithal pirincin 
yerli pirince göre 
daha ucuz 
olmasıdır.”
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

_________ ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 
Papasını Akmls Seyahat 
METRO 
Aydın Turizm 
Süzar Turizm

K«mll Koç 81

HASTANELER
Devlet Mı 517 34 00

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ işletme I
Statyum I
Orm.Böl.Şef. I
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
Iş-KUR__________

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

Tomokıy Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

813 10 68
813 65 20
514 80 88

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

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

Md.

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
51d 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yanlkapı 
Yalova

256 77 84
644 30 60

(212) 516 12.12 
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlsar

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

_________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4548 

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)

İHIMI
İHI 

MAHMUT İLE
MERYEM: 11:30-

14:00-10:30- 
19:00-21:15

ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
10:15-10:30-20:30 
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-10:15- 

18:15-20:15

İIIHM
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önemli değildir..

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

■■Jv. • l$YERİ HERİflllĞI • PORTÖR MUAYENELERİ

fl ncnh • İ5GÜVEHİĞI UZMANLIĞI • İSE GİRİŞ RAPORU
OOSgD ju. • AĞIR VE TEHLİKELİ l$LER RAPORU

• ILKYARDIMIEGITIMI • PERİYODİK KONTROLLER
• RİSk ANALİZİ STEMEL l$ SAĞLIĞI VE
• ACİL DURUM ÇYLEM PLANI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA 
Tel 0 224 573 18 82-0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

hiçbir kazanç ve İş 
hayatınızdan daha

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

UU'fetorlffllCIiallMM: 
1 iârencharah

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Gıda 
Mühendisliği Bölümü labo- 
ratuvarında, "soxhalet" isimli 
yağ analiz cihazının patlaması 
sonucu bir yüksek lisans 
öğrencisi ağır yaralandı. 3’de

IsıltıreYılmaz'danıla 
aaklimilere destek sini

Bursa Büyükşehir Bele 
diyesi’ne bağlı BU SKİ 

tarafından geçtiğimiz 
aylarda ihalesi yapılan 
Çarşı Deresi 2. Etap 
yapım çalışmalanna 
başlanıyor. Aydoğdu 
Yapı Malzemeleri İnşaat 

Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi tarafından 
kazanılan ihale için dün 
müteahhit firma şantiye 
sini kurdu. Sayfa 4’de

Gemlik Nakliyeciler 
Derneği yöneticileri 
destek ziyaretlerini 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz ile

sürdürdüler. 1330 
istihdamh Gemlik 
Nakliyeciler Demeği 
Başkanı Osman Ser 
taslan, "En az 5 bin 
kişinin ekmek kapı 
siyiz.” dedi. 2’de

GiineBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çelişki...
Türkiye’de sanat ve edebiyatla uğraşanlar, 

her dönemde yazdıklanndan, yaptıkları sanat 
eserlerinden dolayı yaşadıktan dönemin yöne
timlerince beğenilmedikleri için hep cezalan 
dınlmışlardır.

Bu durumu Cumhuriyet öncesinde de, Cum 
huriyet döneminde de yaşanmıştır.

önceki gün dünyaca ünlü piyanist ve beste 
cimiz Fazlı Say, Ömer Hayyam’ın bir şiirini 
Tw'ıtter’ında paylaştığı için, kökten dinciler 
tarafından “Halkın benimsediği değerleri ale
nen aşağıladığı gerekçesiyle'yapılan şikayet 
üzerine açılan davada 10 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Türkiye ve AB bunu konuşuyor. 4’de

Denizlerıle av yasağı başladı
Su ürünleri kay
naklarının korun
ması, sürdürülebilir 
işletilmesinin 
sağlanması için, su 
ürünleri avcılığına 
ilişkin yükümlülük, 
sınırlama ve yasak
lan düzenleyen 
Ticari Amaçlı Su 
Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen, 3/1 
Numaralı Tebliğin 
12. maddesine göre; 
tüm denizlerimizde 
15 Nisan - 31 
Ağustos tarihleri 
arasında gırgır ağları 

ile su ürünleri 
avcılığı 
yasaklanmıştır. 
İlçe Tanm 

Hayvancılık ve Gıda 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
Yeni av sezonu 1 
Eylül tarihinde başla 
yacağı açıklandı. 
Yetkililer, Marmara 
Denizi'nde her türlü 
trol avcılığı ile birlik
te ığrıp, trata, tarla 
koz ve manyat gibi 
ağlarla avcılığın 
tamamen yasak 
olduğu belirtiler.

Fanyalı ve fanyasız, 
alttan büzülmeyen, 
mapa ve tel bulun
mayan alamana 
(voli) ağlan ile 
dönem boyunca 
avcılık yapılmasının 
ve Uzatma Ağlarıyla 
sardalya avcılığının 
serbest olduğu; 
ancak 22 metreden 
(12 kulaç) daha fazla 
derinliğe sahip ala
mana (voli) ağlarının 
da gırgır ağları gibi 
15 Nisan ile 31 
Ağustos tarihleri 
arasında yasak

olduğu bildirildi. 
Su Ürünleri kay
nakları üzerindeki 
aşın av baskısını 
azaltmak, 
balıkçıların reel gelir 
kaybını önlemek ve 
sürdürülebilir avcılık 
sağlamak amacıyla 
tüm balıkçılıkla 
uğraşan vatan- 
(faşlarımızın Su 
Ürünleri Kanunu, Su 
Ürünleri Yönetmeliği 
ve tebliğler çerçeve 
sinde hareket 
etmeleri gerektiği 
hatırlatıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Nakliyeciler 
Derneği yöneticileri 
destek ziyaretlerini 
Kaymakam Cahit Işık 
ve Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ilesürdürdüler.
Dün saat 15.oo de 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
eden Gemlik 
Nakliyeciler Derneği 
üyeleri ile Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, Esnaf 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlut Avcı, 
Şoförler Odası 
Başkanı Ayhan 
Gündoğdu da katıldı. 
Uluslararası firmala 
rın Gemlik’e gelen 
nakliyeci firmalarının 
fiyat kırarak maliyeti 
ne yük taşıtmak 
istemesi sonucu 
başlayan gerginliğin 
giderilmesi için, sivil 
toplum kuruluşları 
ve kamu kurumlan 
yöneticileri ile görüş 

melerini sürdüren 
Nakliyeciler Derneği 
yöneticileri, ziyaret
lerinin son noktasına 
geldiler.

BELEDİYE ZİYARETİ 
Gemlikli Nakliyeci 
ler, Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz'ı 
makamında ziyaret 
ederek sorunlarını 
anlattılar.
Kamuoyu oluşturma 
yönünde Gemlikli 
sivil toplum örgüt
lerini de arkasına 
alan Gemlikli 
Nakliyeciler, diyalog 
yollarını açık tuttuk
larını belirterek, 
uluslararası nakliye 
şirketleri genel mü 
düdüklerine mesaj 
gönderdiler. 1330 
istihdamlı Gemlik 
Nakliyeciler Derneği 
Başkanı Osman Ser 
taslan, "En az 5 bin 
kişinin ekmek kapı 
siyiz. Ancak fiyat 
kırma ve uluslararası 
şirketlerin Gemlik'te 
tercih edilmesi 
devam ederse, hep
imiz aç kalacağız"

diyerek gelinen 
durumun özetini 
yaptı.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, Belediye 
olarak nakliyecilerin 
arkasında olduklarını 
vurguladı.
Yılmaz, nakliyeci
lerin her türlü gir
işimine de destek 
olma sözü verdi. 
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği Başkanı 
Osman Sertaslan, 
kamuoyu desteğinin 
yanı sıra yaptırım 
gücü yüksek deste 
ğe de ihtiyaç duy
duklarını kaydetti. 
Nakliyecilerin sorun
larını iyi bildiğini 
anlatan GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
nakliyecilerin geldiği 
noktanın işsiz kalma 
ve açlık düzeyi 
olduğunu vurguladı. 
Gemlikli nakliyeci
lerin uluslararası fir
malarla rekabet şan
sının olmadığını, 
fiyat kırma politika 
lan karşısında da

lerin daha fazla mağ- Kaymakam Işık,

Uluslararası düzeyde olacağını belirterek,

nakliyecilerin sorun
larının giderilmesi 
için üzerine düşen 
her konuda yardımcı

dur edilmemesi için 
gerekli girişimleri 
başlatıp, destek ola
caklarını söyledi.

çaresiz kaldığını 
bildiren Kemal Akıt, 
"Bu büyük firmaların 
bölgeye bir faydaları 
yok. Vergilerini bile 
bölgeye vermiyorlar. 
Ancak, bir araya 
gelen nakliyeciler 
bizim evlatlarımız, 
bizim kardeşlerimiz. 
Onlara destek çık
malıyız. Belediyeden 
de bu konuda destek 
bekliyoruz" dedi 
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği Başkanı 
Osman Sertaslan'da, 
1330 istihdam, 1000 
adet tır, 1500'e yakın 
ekipman ve 5-6 bin 
kişinin ekmek kapısı 
olduklarını anlatarak, 
diyalog yollarım açık 
tuttuklarını ancak 
uluslar arası firma 
mn bu iyi niyete rağ
men sürekli fiyat 
kırdığını açıkladı. 
Gemlikli nakliyeci
lerin örgütlenmesi 
nin de önüne geçil 
meye çalışıldığını 
ifade eden Osman 
Sertaslan, "Gemlik 
Belediyesi, Kurum 
ve Kuruluşlar,

Milletvekilleri, siyasi 
partiler ve sivil 
toplum örgütleri 
yanımızda olsunlar. 
Biz ekmeğimizi 
kazanmak istiyoruz. 
Gebze’de yaşananlar 
gibi olaylar istemi 
yoruz. Biz sadece 
ekmeğimizin 
peşindeyiz" dedi. 
Gemlik Belediyesi 
olarak Gemlikli 
nakliyecilerin yanın
da olduklarını bildi 
ren Başkanvekili 
Refik Yılmaz'da, bu 
sektörden geçinen 
Gemlikli nakliyeci-

firmaların fiyat 
kırarak türlü manipü 
lasyonlarla hareket 
ederek Gemlikli 
nakliyecilerin ekme 
ğiyle oynamasını 
eleştiren Refik Yıl 
maz, "Tröst, Kar tel 
olmuş firmalardan 
daha saygılı duruş 
bekliyoruz. Gemlik

Belediyesi olarak 
Gemlikli nakliyeci
lerin yanındayız. 
Gerekli des teği ver
meyi sürdü receğiz" 
dedi 
KAYMAKAMDAN DA 
DESTEK 
Daha sonra 
Kaymakam Cahit 
Işık’ı makamında 
ziyaret eden 
Nakliyeciler Derneği 
üyeleri ve sivil 
toplum kuruluşları 
mn başkanlan, 
sorunlarını 
Kaymakam Cahit 
Işık’a anlattılar.

“Gemlik’te huzur ve 
iş yaşamının sürdü 
rülmesi gerekir. 
Bunun için herkes 
elinden ne geliyorsa 
yapmalıdır. Bunun 
için ben de sîzlere 
yardımcı olacağım. 
Sorunlarınızı ilgili 
makamlara iletelim.’ 
dedi.

Belediyeıle Hak is ile tonlu sözleşme imzalandı
Gemlik Belediyesi 
ile Hak Iş'e bağlı 
Hizmet İş Sendikası 
arasında devam 
eden Toplu İş Söz 
leşme Görüşmeleri 
tamamlandı.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Hizmet İş 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı Yaşar 
Yel arasında imza
lanan Toplu İş Söz 
leşmesi anlaşma 
metni 120 işçiyi 
kapsıyor.
Şube Sekreteri Arif 
Kelebek'in de katıldı 
ğı imza töreninde

konuşan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "İnsanı 
yaşat ki, devlet 
yaşasın" prensibini 
devam ettirdiklerini 
belirterek, "Gemlik 
Belediyesi İşçisiyle, 

memuruyla, İdari 
personeliy le bir 
bütündür. Toplu İş 
Sözleşme 
görüşmele rinde de 
imkânlarımız dâhi 
linde işçilerimize en 
İyi şartları sunmaya

çalıştık.
Buna katkı sundu 
ğumuz için çok 
mutluyuz.
Tüm İşçilerimize 
hayırlı uğurlu 
olsun" dedi. 
120 işçiyi ilgilendi 
ren Toplu iş Sözleş 
me görüşmelerinde 
en çok ücretler ara 
sındaki fark konu 
sunda çalıştıklarını 
belirten Hizmet İş 
Bursa Şube Başka 
m Yaşar Yel, "ücret 
ler arasındaki fark 
giderildi. İşçilerim
izin ücretlerine yüz 
de 10 ile yüzde 23 

arasında 
zam yapıl dı. 
Bir yıllık süreci kap
sayan Toplu İş Söz 
leşme görüşme leri 
bugünden itiba ren 
geçerlidir. Sosyal 
haklarda da kısmi 
iyileştirmeler yapıl 
dı. Yeni düzen 
lemeler getirildi.
Görüşme sürecinde - 
Belediye Başkanve 
kilimiz Refik Yılmaz 
ile bir sıkıntı 
yaşanmadı.
En kısa sürede 
görüşmeleri 
karara bağladık. 
Bu nedenle sevinç 

liyiz. Hayırlı uğurlu 
olsun" diye konuş
tu.
Toplu İş Sözleşme 
Görüşmeleri tasla 
ğım Belediye Baş 
kanvekili Refik Yıl 
maz ile birlikte 
imzalayan Yaşar 
Yel, işçilerin 
sendika temsilcileri
ni seç mek için 
önümüzde ki gün
lerde sandığa gide
ceğini de hatır
latarak, işyeri sen 
dika temsilciliği se 
çim sürecinin de 
başladığını ifade 
etti.



IJIJ'ıle tor tunç naflamal öğrenci ııaralı
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Gıda 
Mühendisliği 
Bölümü laboratu- 
varında, "soxhalet" 
isimli yağ analiz 
cihazının patlaması 
sonucu bir yüksek 
lisans öğrencisi 
ağır yaralandı. 
25 yaşındaki 
Hande ö.'nün 
tedavisinin, 
UÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi Yanık 
Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde üç 
gündür devam 
ettiği belirtildi.
İddiaya göre Hande 
Ö., laboratuvarda 
tek başına çalıştığı 
sırada, yağ analiz 
cihazında bir kıvıl
cım çaktı.
Kıvılcımın tahlil 
edilen "hekzan"

Bursa'tla leci kaza:3 yaralı
İznik karayolu 
üzerinde meydana 
gelen trafik kaza
sında henüz belir
lenemeyen bir 
sebeple kontrolden 
çıkan otomobil 
takla atıp zeytinliğe 
uçtu.
Kazada otomobilde 
bulunan sürücü, 
eşi ve bir yaşındaki 
oğulları yaralandı.
Yaralılar, Orhangazi 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kaza öğlen saat
lerinde İznik kara 
yolu, Iznik’e bağlı 
Çakırca köyü

'llllahBiziftvıriîiasın'Deıli,SalıahCiBaveteKurlıan(iitti
Osman gazi 
ilçesinde camcılık 
yapan bir kişi 
işyerinde 
öldürüldü. 
Geçtiğimiz gün
lerde umreden 
geldiği belirtilen 41 
yaşındaki Savaş 
Aygün'ün dün gece 
eşine 'Biz birbirim
izi çok seviyoruz, 
Allah bizi ayır
masın." dediği 
öğrenildi.
Yunuseli Mahalle 
si'nde saat 06.40

çözeltisine sıçra
masıyla patlama 
meydana geldi. 
Çıkan yangına ilk 
müdahaleyi, fakülte 
binasındaki diğer 
bölüm hocaları ve 
öğrenciler, 
söndürme ciha
zlarıyla yaptı.
Vücudunun bir 
bölümü yanan 
Hande Ö., yoğun 

yakınlarında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 
Adapazan’ndan 
Gemlik’teki yakın 

sıralarında 2 çocuk 
babası Savaş 
Aygün, işyerine 
gelen kimliği belir
siz üç kişi tarafın
dan göğüs kısmın
dan bıçakladı.
Ardından Aygün'ün 
boyun kısmına da 
sert cisimle 
vuran zanlılar, 
geldikleri araçla 
kaçtı. Sabah saat
lerinde dükka na 
gelen işyeri 
çalışanları, Ay 
gün'ün cansız 

bakım ünitesinde 
tedavi altına alındı. 
Olayın ardından 
ifadesine başvuru
lan Gıda 
Mühendisliği 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Utku 
Çopur'un, 
“Ben olay anında 
orada değildim. 
Nasıl oldu bilmiyo
rum.” dediği öğre

larını ziyaret için 
yola çıkan Haşan 
Güler (26) idaresin
deki 54 UC 190 oto
mobil, Iznik’e bağlı 
Çakırca köyü 

bedenini görünce 
polisi aradı. 
Savcının inceleme 
sinin ardından 
Savaş Aygün'ün 
cesedi Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıl 
dı. Zanlıların 
cinayetin ardından 
Aygün'ün kafasına 
poşet geçirdikleri 
ortaya çıktı. 
Polis çevredeki 
işyerlerinin güven
lik kameralarını 
inceledi. 
Görüntülerde,

nildi.
Çopur şunları 
söyledi:
“Bu son derece 
üzüntü verici bir 
olaydır. Kızımızın 
sağlığı da iyiye 
gidiyor, kısa sürede 
normal servise 
çıkacak.
Olay anında dışarı
daydım. 30 yıllık 
bölümde böyle bir 
olay ilk kez oldu. 
Yüksek lisans 
öğrencisi, 
yalnız başına 
çalışmıyordu.
Arkadaşları 
çıkmış, Hande de 
çevreyi temizleye 
yim diye laboratu
varda kalmış. 
Tam işini 
bitirdiğinde 
olay meydana 
gelmiş. ” 

yakınlarında henüz 
belirlenemeyen bir 
sebeple kontrolden 
çıkarak takla atarak 
zeytinliğe uçtu. 
Kazada otomobil 
sürücüsü Haşan 
Güler ile birlikte, 
eşi Fatma 
Güler (20) ve bir 
yaşındaki oğulları 
Taha Yasin yara
landı. Yaralılar 
ambulanslarla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak burada 
tedavi altına alındı. 
Jandarma ekipleri 
kaza ile ilgili soruş
turma başlattı.

zanlıların içeriye 
girmeleri ve 
araçla kaçmalarının 
net şekilde 
görüldüğü 
belirtildi.
Kamera görüntü
lerinde, cinayetin 
meydana geldiği 
işyerinin ışıklarının 
saat 04.48 sıraların
da yandığı 
bildirildi.
Acı haberi duyan 
Aygün'ün eşi 
gözyaşlarına 
boğuldu.

Taciz cinayetine 
müebbet 

hapis istemi

Bursa'da, kendisi
ni küçük yaştan 
beri taciz ettiğini 
öne sürdüğü pide 
ustasını bıçakla
yarak öldürdüğü 
iddia edilen genç 
hakkında müebbet 
hapis talebiyle 
dava açıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 28 
Ocak'ta merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaşpaşa 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Babasına ait fırın
da çalışan B.Ç. 
(18), aynı iş 
yerinde pide 
ustası olarak 
görev yapan 
C.B.'nin (54) lah
macun siparişi 
vermesi üzerine 
evine gitti. İddiaya 
göre ikili arasında 
'cinsel taciz’ iddi
asıyla tartışma 
başladı.
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
B.Ç., C.B.'yi

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

karnından bıçak
layıp öldürdükten 
sonra polise tes
lim oldu.
Sevk edildiği 
adli makamlarca 
tutuklanan
B.Ç. hakkındaki 

soruşturma 
tamamlandı. İddi
anamede, 12 
yaşından beri 
maktulün tehdit
leriyle cinsel 
ilişkiye zor
landığını ileri 
süren B.Ç., 
cinayeti olay günü 
yine maktulün cin
sel ilişki teklifinde 
bulunarak kendi
sine vurması üzer
ine işlediğini iddia 
etti. Tutuklu sanık 
B.Ç. hakkında, 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet 
hapis talebiyle 
dava açıldı. Sanık, 
önümüzdeki gün
lerde 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkacak.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com
Çelişki...

Tarih boyunca yazarlar, çizerler, heykel- 
traşlar, müzisyenler, sanatçılar yaptıkları 
eserlerden, dolayı başlarına gelmeyen 
kalmamıştır.
Pir Sultan Abdal’ın dan, Neyzen Tevfik’e, 

Namık Kemal’den, Sabahattin Ali’ye, 
Nazım Hikmet’ten, Haşan İzzettin Dinamo’ 
ya, Kemal Tahir'den, Yaşar Kemal’e, Fakir 
Baykurt’tan, Kemal Bilbaşar’a, Ataol 
Berhamoğlu’ndan, Ahmet Kaya’ya, Grup... 
dan Fazlı Say’a uzanan uzun bir liste var.

Bu sanatçılar düşüncelerinden dolayı 
hep cezaevlerinde ömür tükettiler.

Başbakan Erdoğan, 1999 yılında hapse 
mahkum edilmesine neden olan eylemi, 
Aralık 1997'de Siirt’te yaptığı bir konuşma
da, Ziya Gökalp'in 1912 yılında Balkan 
Savaşı için yazdığı Asker Duası'na ait şiir 
değil miydi?
“"Minareler süngü, kubbeler miğfer; 

Camiler kışlamız, mü'minler asker; Bu 
İlâhi ordu dinimi bekler; Allahu Ekber, 
Allahu Ekber."

Peki Fazlı Say Ömer hayyamın şiirini 
twitterde paylaşmış, nedenim Ömer 
Hayyam şiirinde...

"Irmaktan şaraplar akacak diyorsun, cen- 
net-i ala meyhane midir?”

Bunun karşılığı 10 ay hapis.
Cezası ertelendi..
Sevsinler böyle çelişkiyi...
Sevsinler böyle ileri demokrasiyi.

KANSER İLAÇLARI SORUNU
Edirne’de kanser hastası bir genç 

kızımızın ithal kanser ilaçlarını bulunma
ması üzerine kente gelen Şehircilik ve 
Kentçilik Bakanına yaklaşarak sorununu 
anlatması sırasında Bakanın hastanın 
yeleğinin cebine para koyması üzerine 
kanserli kızın feryadını televizyonlardan 
duyduk.

“Ben dilenci değilim”
Yüreğimiz burkuldu, gözlerimiz yaşardı..
Gerçekten, kanser hastaları doktorların 

yazdığı ithal ilaçlan bulmada büyük sıkıntı 
çekiyorlar.
Bir yakınımız genç oğlu Uludağ Üniver- 

site’nde kemateropi görüyor.
Her seferinde ilaç bulmakta zorluk yaşı 

yoriar..
Ya İstanbul’a gidip kuyruklarda bekliyor

lar, ya da Ankara Tabipler Birliğinin 
kapısını aşındırıyorlar.

Geçtiğimiz hafta doktoru hastaya 
“Deticine” adlı ilacı yazmış.

Gemlik’te de Bursa da da bulunamadı. 
İnternetten inceledim ilaç 52 lira.
Bursa Devlet Hastanesi kapısındaki 

ayakçılar bu tür ilaçları bulup getiriyorlar 
ve 4-5 katı yüksek fiyatla satıyorlar.

Bu ilaç yaptığımız araştırmada Türkiye 
de şu an yok. Firmalar ithal etmiyorlar. 
Kanser hastaları ilaç bulmada büyük 
sıkıntı yaşıyorlar. Bu olay bir gerçeğin gün 
ışığına çıkmasına vesile oldu. Biz, canlı 
olarak bunu Gemlik’te yaşıyoruz.

Bu soruna çare bulunmalı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlı BUSKİ tarafın
dan geçtiğimiz 
aylarda ihalesi 
yapılan Çarşı 
Deresi 2. Etap yapım 
çalışmalarına 
başlanıyor.
Aydoğdu Yapı Mal 
zemeleri İnşaat 
Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi 
tarafından 
kazanılan ihale için 
dün müteahhit firma
şantiyesini kurdu. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası önündeki boş 
alana kurulan şan
tiye barakaları ve iş 
makinaları getirildi. 
750 bin liraya 
kazanılan ihalenin 
180 günde tamam
lanacağını belirten 
şirket yetkilileri, 
İstiklal Caddesi’n 
den, denize kadar

olan bölümün dere 
içi beton düzen
lemesi ile çevre 
düzenlemesi yapıla
cak. İstiklal Caddesi 
ile PTT arasındaki 
bölümün dere 
kenarlarındaki 
ağaçların kesilme
den çalışmanın 
yapılması istenirken, 
bu bölgede bulunan 
belediyeye ait işyer

lerinden kalan ikisi 
de dün boşaltıldı. 
İşyerlerinin yıkılarak 
derenin denize 
doğru sol bölümü 
nün genişletileceği, 
ancak PTT ile denizi 
arasındaki bölümün 
kıvrım yapması 
nedeniyle bu bölü 
münde düzeltilmesi 
isteniyor.
inşaat çalışmalarına

başlanılması 
üzerine Hükümet 
Konağı karşısında 
bulunan balık satış 
yerleri ise yıkılacak. 
Bu işyerlerinin 
nereye taşınacağı 
şimdilik meçhul. 
Müteahhit firmanın 
ağaçlar konusunda 
belediyenin alacağı 
karan beklediği 
öğrenildi.

17 Nisan 2013 Saat: 14.00
Yer: Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı 
______ (Adliye Karsısı) GEMLİK
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Fehmi Aslan ve yönetimi'nin 2012 yılı hesapları ibra edildi.

66 Noftı Moiıılu Taşıyıcılar 
KttoeratifTıiı Mi lımroi muiiı

Sınırlı Sorumlu 66 
Nolu Gemlik Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi’nin 
yapılan mali genel 
kurul toplantısında 
Fehmi Aslan ve 
yönetiminin 
hesaplan ibra olarak 
güven tazeledi.
14 Nisan Cumartesi 
günü saat 11.oo de 
Kooperatif 
Lokalinde yapılan 
Genel Kurulda, 
çalışma ve hesap 
raporu okundu. 
Dönem Başkanı 
Fehmi Aslan, 
yönetimde bulun
dukları süre içinde 
koope ratifi daha 
ileri düze ye 
getirmek için gece 
gündüz çaldıklarını 
söyledi.
Aslan, "Kooperatifi 
aldığımızdaki 
ekonomik durumunu 
daha ileriye götür 
dük. Bu durum 
işlerin çoğalmasına 
yaradı. Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi sevkıyat 
yaptıran iş sahipleri

için güvenilir biri 
kurum 
olduğumuzu kanıt
ladık." dedi. 
Nakliyecilik sektö 
rünün içinde bun- 
duğu sorunları da 
anlatan Aslan, 
ortaklara destek
lerinden dolayı 
teşekkür etti. 
Çalışma raporunun 
aklanmasından 
sonra, rapor oyla
narak kabul edildi. 
2012 yılı bütçesi ve 
tahmini bütçeler 
okunarak kooperatif 
ortaklarınca ibra 
edildi.

S.S. Gemlik Motorlu 
Taşıyıcılar Koopera 
tifi, 2012 yılı Mali 
Kongresi tamam
lanırken, 2014 yılın
da seçimli kongre 
yapılacak.

Koperatif yönetimi: 
Fehmi Aslan 
(Başkan), Halim 
Duran (2. Başkan), 
Mustafa Şahinoğlu, 
Hüzeyin Ayrım'dan 
oluşuyor.

Turizm Haftası, Arap 
Turizminin Merkezî 

Bursa'daki 
Yürüyüşle Başladı

Türkiye çapında 
kutlanan 37.
Turizm Haftası, 
2013’te Arap 
turizminin ana 
destinasyonu 
seçilen Bursa'da 
yürü yüşle 
başlatıldı.
Turizm Haftası 
etkinlikleri, sabah 
saatlerinde 
Atatürk anıtına 
çelenk sunumu ile 
başladı. İlk vuruş 
futbol turnuvası 
ile devam eten 
etkinlik, 'Turizm 
Kortej Yürüyüşü' 
ile devam etti. 
Tophane Saltanat 
Kapıda başlayan 
yürüyüş, kapalı 
çarşıdan devam 
ederek Kozahan 
altı Ertuğrul Bey 
park alanına kadar 

devam etti. Mehter 
konserinin ardın
dan kılıç kalkan 
gösterisi ile 
devam eden kutla
malar, konuş
malarla devam 
etti.
Programda 
olmasına rağmen 
yağmur muhalefeti 
nedeniyle halk 
oyunları, Hacivat- 
Karagöz gösteri
leri, Olgunlaşma 
Enstitüsü defilesi, 
konser ve kokteyl 
programı ise 
yapılamadı. Açılış 
konuşmaları 
sırasında yağmur 
yağması ile birlik
te tören için alan
da bulunan pro
tokol ve öğrenciler 
çadırların altına 
alındı.

------------ V--------- ----------------------------------------------- —

Humi Cölcti çevresi pBnik alan cUcal
Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Bölgesindeki Çam
lık alanının yanı 
sıra Yeniköy 
girişindeki alanı 
Piknik Bölgesi 
yapan Gemlik 
Belediyesi, yeni 
piknik yerleri oluş
turmak için de kol
ları sıvadı.
Umurbey, Adliye, 
Güvenli, 
Engürücük ve 
Kurtul Köyleri 
Bölgesinde piknik 
alanı olabilecek 
arazileri Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, Fen İşleri 
Müdürü Ahmet 
Turan ve Park ve 
Bahçeler Müdürü 
Haşan Erdem ile 
birlikte gezen

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, doğa 
harikası olan Kurtul 
Göledi çevresini 
yaz aylarına kadar 
piknik alanı yap
mayı hedefledikleri
ni söyledi. 
Kurtul Gölet! 
çevresinde çehre 
düzenleme çalış
maları yapacak

larını vurgulayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, gölet çevre
sine ayrıca 
kamelyalar ve bar- 
beküler koyarak 
Gemlik ve Bursa 
halkının hizmetine 
sunacaklarını kay
detti. Gemlik'in 
büyüyen ve gelişen 
potansiyeli ve artan

nüfusuyla birlikte 
sayfiye alan ihti 
yacının da arttığını 
anlatan Refik 
Yılmaz, 
belediye olarak 
insanların 
hafta sonunu rahat 
ve huzurlu bir 
ortamda geçirecek
leri piknik alanı 
sayısını artırmayı 
düşündüklerini 
bildirdi. Refik 
Yılmaz, Kurtul 
Göledi piknik 
alanının yapımının 
ardından, çevre 
mahalle ve 
köylerdeki uygun 
alanların da tespit 
edilip, buralara da 
yeni piknik alanları 
yapacaklarını 
söyledi.

ELEMAN
CNC - CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MITSUBISHI VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

D0Ğ5AN MAKİNE
TEL: 0 224 586 00 58

0 541 454 95 59
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CBflL öğreBcileriÇanaklale'ııi gezdi
GCBAL öğercilerin 
den ilk gurup 
Gemlik Belediye 
since Çanakkale'ye 
götürüldü.
Çanakkale Gezile 
rinde sıra Lise 
öğrencilerinde 
Gemlik Belediyesi 
geçen yıl başlat
mış olduğu Çanak 
kale gezilerini hız 
kesmeden devam 
ettiriyor.
Çeşitli sivil toplum 
kuruluşları ve 
vatandaşlardan 
sonra her hafta 
Cuma günleri 
ilçemizdeki lise 
öğrencilerinden 
gruplar 
Çanakkale'ye 
götürülecek. 
Öğrencileri yönelik 
düzenlenen 
Çanakkale gezi
lerinin ilki 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinden 36 
öğrenci Tarih 
öğretmeni Şuayb

bir kez daha rah
met ve minnetle 
andılar.
Şehitlik ve anıtları 
buyuk bir hürmetle

gezisi kültürel 
hizmetinden dolayı 
son derece men- 
nun olduklarını 
belirten GCBAL

Serdaroğlu sorum
luluğunda hafta 
sonu gerçekleştiril
di. Çanakkale tarihi 
yarımadasında

rehber eşliğinde 
Kilitbahir kalesi, 
Mecidiye şehitliği, 
Ariburnu ,Anzak 
koyu, 57. Alay 
Şehitliği ve anıtı, 
Mehmetçiğe saygı 
anıtı ve Çanakkale 
Şehitleri abidesi 
gibi anıt ve şehit
likleri gezen öğren
ciler şehitlerimizi 

gezen öğrenciler 
her bölgede 
rehberlerin anlat
tıklarını da dikkatle 
dinlediler. Cuma 
günü saat 24.00'te 
başlayan 
Çanakkale gezisi 
cumartesi günü 
akşamı sona erdi. 
Gemlik Belediyesi 
nin Çanakkale

öğrencileri 'Tarihçi 
Yavuz Bahadıroğlu 
konferansı, Safa 
hat kitabı hediyesi 
ve ardından 
Çanakkele gezisi 
kültürel hizmet
lerinden dolayı 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz'a 
teşekkür ettiler.

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİR A.Ş. 
Yeni Yalova Yolu 3. Km.

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

MM
«Ellll'll ili t İnil SİHSf G12 ETE Si ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SERHAN ISIK'A
Tam 2 senedir 

hayatımı 
anlamlandıran 

kusursuz aşkın için; 
sana binlerce teşekkür 

sevgilim. z
Verdiğin en doğru kararsın sen........

Birlikte sonsuza....
GÜLÇİN NOCA

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

KpiMfKO
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:3ffl GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0,224) 513 35 95

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

M:S0KHGEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Gemlik 
Belediyesi'nin İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor 
Müdürlüğü ile 
ortaklaşa düzen
lediği ve bu yıl 
üçüncüsü yapılan 
Okul Spor 
Şenlikleri sürüyor. 
Şenlikler kap
samında 18 okul
dan 400 öğrencinin 
katıldığı Masa 
Tenisi Turnuvası 
büyük bir coşkuyla 
tamamlandı. İmam

Hatip Spor 
Salonu’nda yapılan 
şenliklerde diğer 
branşlarda olduğu 
gibi katılan tüm 
öğrenciler şampi 
yon ilan edildiler. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Mehmet Duran ve 
Ak Parti ilçe

Başkanı Necdet 
Yılmaz'ın katıldığı 
final töreni de 
büyük ilgi gördü. 
Ödül töreni 
öncesinde de 
Kaymakam Cahit 
Işık önce Ahmet 
Adil Tunç ile daha 
sonra da Refik 
Yılmaz ile 5'er daki
ka gösteri maçı a 
yaptı. Gemlikli 
öğrenci ve genç
lerin sporu seven, 
spora yatırım 
yapan ve tesisleş 
me hamlesi başla
tan bir Belediye

Başkanına sahip 
oldukları için şanslı 
olduklarını vurgu
layan Cahit Işık, 
Milli Eğitim ile 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürlüğünü 
de organizasyonlar 
konusunda kutladı. 
Ödül töreninden 
sonra toplu 
fotoğraf çekimi 
yapıldı.
Okul Spor 
Şenlikleri başka 
branşlarda da 
düzenlenen etkin
likler ile devam 
ediyor.

Sayfa 7

Obezite ile mücaflele 
semineri yapılılı

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
obezite semineri 
düzenlendi. 
Seminere konuş
macı olarak Toplum 
Ruh Sağlığı 
Merkezi Müdürlüğü 
Sağlık Memuru 
Güven Sönmez ve 
Ebe Perihan

fflJM ABONE OLDUNUZ W?
ttıılrlı lıı ılntı IİTUİ f llltlll

Özdemir katıldı. 
Öğretmen ve 
Kursiyerlerin 
dikkatli dinlediği 
obezite seminer 
büyük ilgi 
görürken, semi
nerde obezite 
nedenleri, obezite 
ile mücadelede 
neler yapılması 
gerektiği anlatıldı.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Belediyespor Bursa’ji temsil edecelı 2-0

Seyfettin Şekersöz

U 14 Yaş Ligi 
grubunu ilk sırada 
tamamlayarak 
büyük başarı gös 
teren Gemlik 
Belediyespor 
Bursa'yı il dışında 
Türkiye Şampiyo 
naşı 1. kademe 
maçlarında temsil 
etme hakkını 
kazandı.
Belediyespor takımı 
son oynadığı maçta 
da rakibi Kestel 
Belediyespor 
karşısında üstün 
bir oyun sergile 
yerek sahadan 2-0 
galip ayrılarak play 
off gurubunu da ilk 
sırada bitirdi. 
Gemlik Belediye 
spor'un 3 maçta 7 
puan topladığı B 
grubunda vize alan 
ikinci takım ise 4 
puanla Yolspor 
oldu.
Demirtaş sahasında 
futbolcu ailelerinin 
desteğiyle maça 
hızlı başlayan ve 
oyunu rakip alana 
yıkan Gemlik 
Belediyespor, 9. 
dakikada öne geçti. 
Muratcan'ın sağdan 

getirip altı pasa 
kestiği topa 
ayağının içiyle çok 
güzel vuran Fatih 
kalecinin sağından 
fileleri hava
landırarak takımını 
1-0 öne geçiren 
golü attı.
Golle rahatlayan ve 
daha organize atak
lar düzenleyen 
Gemlik Belediye 
spor karşısında 
Kestel 
Belediyespor uzun 
toplarla pozisyon 
bulmaya çalıştı. 
Dakikalar 24'ü gös
terdiğinde ceza 
alanı dışında topla 
buluşan Emre Akif 
yaklaşık 20 metre
den kaleye gön
derdiği şut kaleci 
nin üstünden ağlar
la buluşarak Gemlik 
Belediyespor'u 2-0 
öne geçirdi ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıya skor 
avantajıyla fazla 
atak futbol sergile
meyen Gemlik 
Belediyespor 
karşısında rakip 
Kestel Belediye 
spor daha atak 
oynamaya başladı. 
Savunmanın gol

izni vermediği maçı 
Gemlik 
Belediyespor 2-0 
rahat kazanarak 
play offtan çıkmayı 
başardı.

SAHA : Demirtaş 
HAKEMLER :
Muhsin Şahin 7, 
Osman Aslan 7, 
Halil Özer 7,

GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Mustafa 5, Tarık 5, 
Furkan 5, 
(Muhammed 2) 
Batuhan 5, Ali 6, 
Emre Akif 7,

Muratcan 6, Onur 5, 
(Coşkun 1) Fatih 6, 
Adem 5, (Berkay 2) 
Oğuz 5,

KESTEL 
BELEDİYESPOR : 
İzzet 2, (Resul 4) 
Ulaş 5, Veli 5, 
Furkan 5, Vahap 5, 
Salihcan 5, Burak 4, 
(Berkant 3) Harun 
4, (Mustafa 2) Zahid 
3, (Erdem 3) Ensar 
5, Emirhan 4, 
GOLLER : Dk. 9. 
Fatih, Dk. 24. Emre 
Akif, (Gemlik 
Belediyespor)
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İMllMIMlIllllllM Otomobil kanunu geliyor
Cep telefonu ve 
internet borcum 
otomatik olarak 
ödeniyor, borcum 
yok diyorsanız 
dikkat!..
Bankaya otomatik 
ödeme emri verm
enize rağmen fatu
ranız ödenmemiş 
hatta ödenmeyen 
borçlar nedeni ile 
icralık olmuş ola
bilirsiniz.
Faturalarını 
otomatik ödeme tal
imatı ile ödeyenler 
www.sikayetvar.com 
’a gönderdikleri 
şikayetlerinde cep 
telefonu fatu
ralarının öden
memesinden dolayı 
zor günler yaşadık
larını şikayet ederek 
otomatik ödeme 
talimatı verenlerin 
ödemeleri takip 
etmeleri konu 
sunda uyardılar. 
Cep telefonu ve 
internet faturanızı 
ödemek için 
otomatik ödeme tal
imatı verdiyseniz 
dikkat. Otomatik 
ödeme îalirrıatına 
rağmen icra bildiri
mi alan cep telefonu 
kullanıcıları ne 
yapacağını şaşırdı. 
Yaşadıktan şoku 
şikayetlerinde şöyle 
bildirdiler: 
“8 ay önce 12 ay 
taahhütlü olarak 
gsm operatöründen 
mobii internet 
aldım. Otomatik 
ödeme talimatı 
verdim, ödeme ayın 
18’inde yapılıyordu. 
Fiyat 35 TL sabit. 5 
ay otomatik çekiyor 
parayı, banka 
hesabımda para 
olmasına rağmen

6’ncı ayı çekmiyor 
ve diğer ay 
otomatik ödemeden 
çıkarıyor. Yurt dışın
da çıktığım için tele
fonum kapalı kaldı, 
geldiğimde aradım 
ve 3 fatura +taah- 
hütte belirtilen fiyat 
+ İcra takibi 400 TL 
civan borç 
çıkardılar. Aradım, 
hatalı banka dediler, 
bankadan dokü
manlarımı aldım, 
para olmasına rağ
men çekilmediği 
fark edildi. Tekrar 
ardım ve verdikleri 
cevap; takip etsey- 
diniz, oldu. Takip 
edemediğimden 
otomatik ödeme 
verdim dedim.” 
Avukattan Gelen 
Mesaj Şok Etti 
“Gsm operatörü 
tarafından icraya 
verildim. Otomatik 
ödeme talimatında 
olan borcum öden
memiş ve benim de 
gözümden kaçmış. 
Borcumu kabul 
ediyorum, itirazım 
yok ama en azından 
icra öncesinde bir 
uyarı bildiri veya 
başka bir şey gön

derseydiniz. 
Avukatın icra 
mesajını gördüm. 
Artık dersimi 
aldım.” 
Hattınızı İptal 
Ettirdiyseniz Dikkat! 
“Kullanmış 
olduğum hattımı 
iptali ettirdim. 
Öncesinde tarafıma 
düzenlenen fatu
ralar otomatik 
ödeme talimatı ile 
çekiliyordu. Aradan 
geçen 2 yıl 
içerisinde tarafıma 
bildiride bulunmak
sızın yasal takip 
sürecine uğramış. 
Hiçbir hizmet 
almadığım halde 
tarafıma 580TL borç 
çıkarılmış. Hattımın 
iptali için başvuru
mu yaptım. 
Otomatik ödeme 
talimatım var. 
Hiçbir şekilde tarafı
ma bildiri yapıl
mamıştır. Konu ile 
ilgili çağrı merkez
leri ile görüştüm. 
İptal işlemi yaptığım 
bayiinin kap
atıldığını söylediler. 
Tarafıma yapılmış 
yasal takip işlemini 
lütfen geri çekin.”

Türkiye'de otomobil 
pazarına çekidüzen 
geliyor. Her 
isteyen Türkiye'ye 

otomobil getirip 
satamayacak. 
Türkiye'de üretim 
yetkisi verilen şir
ketlerin dışında üre
tim ve satış olmaya
cak. Lüks araçlara 
ise kota geliyor. 
Başbakanlık otomo
bil yasası çıkarmak 
üzere harekete 
geçti.
Oto piyasasına çeki 
düzen vermek için 
otomobil yasası 
çıkartılmasının 
ardından Türkiye'de 
üretim yapacak 
firma sayısı belir
lenecek. Bu fir
maların ürettiği 
araçların dışında 
araç satılamayacak. 
Lüks otolara ise 
kota getiriliyor

MEVCUT DURUM 
TAM KARMAŞA

Türkiye'de üretim 
yapan beş otomobil 
firması onun yak
laşık iki katı da itha
latçı firmanın 
piyasaya sürdüğü 
yirmi markanın farklı 
modeli satılıyor. 
Araçların standart
larını firmalar 
belirliyor. 
Bu da otomobillerin 
fiyatlarını oluşturuy
or. Ancak üretimde 
her firma kendi 
standardını kendisi 
belirliyor. Bu da tam 
bir karmaşa yaşan
masına neden olu

yor. Hükümet bu 
karmaşanın önüne 
geçmek, fiyatları 
düşürüp standartları 
yükseltmek için 
çalışma başlattı. Bu 
amaçla özel bir fir
maya araştırma yap
tırıldı. Firmanın ön 
raporu 
Başbakanlığa ulaştı. 
İlk etapta 
Başbakan'ın da 
beğendiği bu 
raporun anahatlan 
önümüzde günlerde 
uygulamaya konula
cak.

OTOMOBİL YASASI 
ÇIKARTILACAK

Buna göre 
önümüzdeki 
günlerde meclisten 
geçirilecek yasa ile 
Türkiye'de otomobil 
üretimine standart 
getirilecek. Bu stan
dartlarla otomobil 
üretecek şirketlerin 
sayısı dörde veya 
beşe indirilip ithalat 
da yasaklanacak. 
Yani Türkiye'de oto

mobil satmak 
isteyen bir firma 
Türkiye'de üretim 
yapmak zorunda 
olacak. Belli bir yıl 
üretim izni alan fir
malar, ürettikleri 
araçlarla Türkiye'nin 
otomobil ihtiyacını 
karşılayacaklar.

ÜRETİM AVANTAJI 
VATANDAŞA 
YARAYACAK

Firmaların üretim 
standartları yasa ile 
belirlendiği, rekabet 
yapacağı firmalar 
azaldığı için fiyat 
ucuzlayacak. Kalite 
artacak.
Yedek parçada 
yaşanan karmaşa 
ortadan kalkacak. 
İthalat yasak
lanacağı için üretim 
yapan firmanın 
pazarı büyüyecek. 
2012'de yaklaşık % 
10 düşüşle 777 bin 
oto satan Türkiye'de 
üretim yapan fir
maların pazan 
büyüyecek.

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 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
Yonlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94ıvı 

L 
i
K

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMUK

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R
DENİZ UÇAĞI «13 06 13
Pegosuo Atanta Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzor Turizm 612 1O 72
Kanberoğfu-EsadM 614 46 49
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç________ 612 O1 63

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

n Devlet Heetaneel S17 34 OO
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Safi.OceAı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrfc. 514 80 88

BELEDİYED
F

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

m.
R

TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

I Manastır Taksi 517 33 94
1 Aktmn Petrel „„ „ y,

MAR-PET a13 30 33
Tuncay Oto gaz 013 16 46
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4549 

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)

EİKSİMİİ
■İKİ 

MAHMUT İLE 

MERYEM: 11:30- 
14:00-16:30- 
10:00-21:15 

ÇANAKKALE YOLUN 

SONU: 11:30-14.-00- 
16:15-18:30-20:30 
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15

■ııın

http://www.sikayetvar.com
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Gemlik’te 12-13-14- 
15 Nisan tarihlerinde 
oynanacak olan 
Voleybol Bayanlar 
3.Lig Terfi mü 
sabakaları için 
ilçemize gelen 
kardeş takımımız 
Haydarpaşa Lisesi 
Spor Kulübü sporcu
ları Gemlik’te ağır
landı.
Voleybol Şube 
Sorumlusu Yalçın 
Mimir, Efsane 
Antrenör Enver 
Göçener ve 
Sporcular Pelin 
Burcu Daştan, 
Şeyma Kaya, Merve 
Uzun, Belinda Çamlı, 
Dilara Topbaşh, 
Dilara Ece Fırat, 
Rabia Yeğen, Tuğçe 
Turfan, Şeydanur 
Saat’ten oluşan 
kafile ile Gücümspor 
Kulübü ve

Çotanakspor Kulübü 
tarafından organize 
edilen hoş geldin 
yemeğinde bir araya 
geldik.
Samimi bir ortamda 
geçen yemekte, Türk 
sporu ve voleybol 

hakkında keyifli bir 
sohbet gerçekleşti. 
İlerleyen zamanlarda 
her iki kulübün 
katkılarıyla gerçek
leştirebilecek proje 
ler üzerinde karşılıklı 
olarak fikir ahş-ve 

rişinde bulunuldu. 
Haydarpaşa Lisesi 
Spor Kulübü 
Voleybol Şube 
Sorumlusu Yalçın 
Mimir, “Gücümspor 
ve Çotanakspor 
kulüplerine

Gemlik’te bulun
duğumuz süre 
içerisinde bize karşı 
gösterdikleri ilgiden 
dolayı teşekkür 
ederiz. Umarım 
oynayacağımız mü 
sabakalarda iyi 

sonuçlar alıp 3. Lig’e 
çıkabiliriz.” açıkla
masında bulundu. 
Gücümspor Kulübü 
olarak kardeş takımı 
Haydarpaşa Lisesi 
Spor Kulübü’ne 
başarılar diledi.

‘Gemlik Körfez’ www. g e m I i kko rf ezg azetes i. com

MILTON
L.DÜĞÜN SALONU .

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 Ihym 
8ah.ne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar

Sürpriz gösteriler



•’TO
hiçbir kazanç ve İş 

hayatınızdan daha

• PORTÖR MUAYENELERİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

• I $E Gİ Rl$ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ l$LER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL l$ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

p • •. L 5 W ,
İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

hgünsebşMsoy
• İŞYERİ HEKİMLİĞİ ‘

osab • ^güvenliği uzmanliği 
. y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
/ nisan zuij çarşamoa www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

İncepatroRMiıııgılürftsonra 
eminolmakicin ismegeiai
Bursa'da çalıştığı cam imala ha ne 
sinde parası için 41 yaşındaki 
Savaş Aygün'ü iki arkadaşı ile 
öldüren 18 yaşındaki M.A.'nın, 
cinayet sonrası patronunun öiüp 
ölmediğinden emin olmak için 
kıyafetlerini değiştirip hiç bir şey 
olmamış gibi işyerine geldi. 3’de

Turan Alkış’tan ödül yönetmeliği açıklaması

80 M W İlil İlil
Gürden Köy 

Enstitüleri etkinliği
Gemlik Belediye spor 
Kulübü Başkanı Turhan 
Alkış, Gemlik Belediye 
Meclisince kabul edilen 
Amatör Kulüpler Yardım ve 
Ödül Yönetmenliği gereği 
Rusya’dan altın maldalya 
kazanarak ülkemezi ve 
ilçemizi başarıyla temsil 
eden jodocumuz Semanur 
Erdoğan’ın 10 bin lira para 
ile ödüllendirileceğini 
söyledi. Haberi sayfa 8’de

Köy Enstitülerinin 
73. kuruluş 
yıldönümü CHP İlçe 
Örgütü tarafından 
etkinliklerle kut
lanacak.
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanlığında 17 
Nisan saat 14.oo 
yapılacak olan 
toplantıda, Emekli 
Tarih Öğretmeni 
Ürer Konak ve 
Emekli Edebiyat 
Öğretmeni Erhan

İzgi, Köy 
Enstitülerinin kuru
luşu ve tarihçesi 
konusunda 
yapacağı sunumdan 
sonra, Arifiye Köy 
Enstitüsünden 
mezun olan Emekli 
Öğretmen İsmail 
Oğuz Şimşek ile 
aynı okuldan mezun 
olan Emekli Öğret
men İbrahim 
Özdemir, köy 
enstitüsü yaşan
tılarını anlatacaklar.

GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlikli Nakliyeciler Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret ederek sorunlarını anlattı

HiıniM
Kapkara havalan hiç sevemedim 
Bahar yağıştan, sanki kış ayı hissini veriyor. 
Havanın kapkara bulutlarla kaplanması ise 

içime kasvet...
Böyle havalan hiç sevmedim.
Böyle havalar, bir musibetin habercisi gibi 

gelir bana..
Öyle de oldu.
Doğu komşumuz İran'da 7.8 şiddetinde dep 

rem meydana geldi.
ABD’nin Boston kentinde düzenlenen mara

tonun bitiş saatinde, 2 patlama meydana geldi.
Ölenler var, ABD şokta..
ikiz kulelerin vurulmasından sonra dünya 

devi yeni şoku yaşıyor. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Nakliyeciler 
Derneği yöneticileri 
son ziyaretlerinden 
birini CHP ilçe 
yöneticilerine yaptı. 
Dernek Başkanı 
Osman Sertaslan ve 
yönetim kurulu

üyeleri nakliye sek
töründe ilçede 
yaşanan sorunları 
CHP’lilerfe pay
laştılar.
Gemlikli nakliyeci
lerin alacağı her 
türlü karara CHP

olarak destek ola
caklarını söyleyen 
Sertaslan, "Gemlikli 
nakliyecilere destek 
olmak için ne gereki 
yorsa yapacağız” 
dedi.
Haberi sayfa 4’de

1KP Siyaset 
akademisi 
Gemlilt’te 
acılnıer

Adalet ve Kalkın 
ma Partisi Siyaset 
Akademisi Gem 
lik’te açılacak.
7 Nisan - 6 Hazi 
ran 2013 tarihleri 
arasında açılacak 
olan Siyaset 
Akademisi’nde 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Doç. Dr. Arif 
Özsağır, ilk konuş 
macılar olacak.
Haberi syf 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dilek TAŞPINAR
Köy Enstitüleri bir aydınlanma yavaşıydıGürhan ÇETİNKAYA 

Kültürel değişim...
Kendisiyle, ailesiyle toplumuyla iç içe ve 

ilgili, ayakları kendi topraklarına basan, 
ulusal değerleri ve milli kültürü özüm
semiş ancak dünyayı bilen, dünyadaki 
gelişmeleri takip eden ve çağdaş değerleri 
iyi okuyan bir genç... Atatürk’ün 
Cumhuriyeti emanet ettiği genç...

Kuşkusuz var.
Ancak giderek sayıları azalıyor.
Etken çok...
Eğitim... 
Medya... 
Kültürel emperyalizmin saldırgan tutu

mu...
Kültürü bir toplumu diğerlerinden farklı 

kılan değerler bütünü ve hayatı algılama 
biçimi olarak tanımlıyor sözlükler

Bilim ve teknoloji evrensel ama kültür 
ulusal...

Kültürler birbirlerinden besleniyor, bir
birlerinden etkileniyor.

Ancak etkilenme, aynileşme, kopya 
haline gelmeye dönüştüğü zaman yozlaş
ma ve sonuçta yok olma süreci başlıyor.

Kültürün asli karakteri olan çekirdek 
unsurlar sabit kaldıkça kültürde kolay 
kolay yozlaşma olmaz.

Kültürel yozlaşma sonucu bugün 
gençler ne yazık ki büyük çapta renksiz, 
ruhsuz, şiirsiz bir dünyada yaşı yor.

Aristo, asırlarca önce “En bedbaht mil
let, kaleleri ayakta iken kültürü ve ahlâkı 
harabe olan millettir” demişti.

Kültürel yozlaşma beraberinde tabii 
olarak kültürün ve ahlâkın harap olmasını 
getiriyor.

Kültür emperyalizmine malzeme olma
mak elbette dünyaya antenlerin kapatıl
ması, değişen zaman ve şartlara göre 
kültürel olarak değişime direnmek anlamı
na gelmez.

Kitle iletişim araçlarının baş döndü rücü 
bir hızla geliştiği dünyamızda, özü koru
mak şartıyla, değişim, çağdaş dünyayla 
rekabet etmenin vazgeçilmez koşulu...

Bugün kültürel yaşamın yozlaşmasına 
sahip olan kitle iletişim araçları aslında 
son derecede yararlı... Önemli olan onları 
iyiye ve güzele kanalize etmek. Tersi 
yapıldığında ise bugünkü tablo ortaya 
çıkıyor. Ulusal yayın yapan gazete ve tele
vizyonların çoğu, kültürel yaşamın 
taşıyıcı, öğretici, eğlendirici, düşündürücü 
unsurları olmaları gerekirken ne yazık ki, 
kültürel yozlaşmanın en büyük nedeni 
oluyorlar.

Şiddet, müstehcenlik, karamsarlık aşıla
ma, özenti yaratma, yanıltıcı reklâmlarla 
tüketimi arttırma, yazılı kültürden uzak
laştırma, gibi mahzurları olan yayınlar 
çoğunlukta...

Toplum birçok çirkinliğe ve yanlışlığa 
alıştırılıyor.

Televizyonlar yurdun en ücra köşesinde 
yaşayan doğru dürüst beslenemeyen, 
giyinemeyen yurttaşlara janjanlı bir dünya 
sunuyor. Bir yandan varlıklı, kolay kazanıp 
kolay harcayan insanların eğlence adı 
altında akla hayale gelmedik çılgınlıkları 
ve bunların magazin haberleri adı altında 
teşhir edilmesi; öte yandan kızgın güneşin 
altında veya karın, buzun üstünde tütünle, 
pamukla, zeytinle, kerevizle uğraşan 
ancak alnının terinin karşılığını alamayan 
insanımız...

Türkiye’nin tüm kuramlarıyla vakit 
geçirmeden bu açmazdan kurtulması 
gerek...

Bağımsızlık... Egemenlik...
Demokrasi ancak çağdaş ve ne istediğini 

bilen, düşünen, sorgulayan toplumlarda 
yeşeriyor ve yaşıyor.

17 Nisan Köy Enstitüle 
linin kuruluş yıldönümü

Köy Enstitülerinin 
temelleri 1935 lerde 
atılmış,17 Nisan 1940 
tarihinde yasal olarak 
kurulmuştur.

Her kuruluş dönemine 
göre değerlendirilme
lidir.

Köy Enstitüleri zama 
mn en ileri düzeyde 
eğitim şekliydi.

Eğitim Enstitüleri Tek 
Parti yönetimi tarafın
dan oluşturulduğu ve 
katkı sız CHP kurumu 
olduğu konusunda 
eleştirilmektedir.

Oysa o dönemde nüfu 
sunun çoğunluğunu 
köyde yaşayanların 
oluşturduğu bir ülkede 
uygulanabilecek en 
mantıklı ve verimli bir 
eğitim modeli idi.

Nitekim öyle de oldu, 
kısa süre de büyük 
başarı elde edildi.

Eğitim içinde üretim, 
üretim içinde eğitim 
sağlıyordu.

Enstitüler, köy çocuk

larını Atatürk devrim- 
lerinin toplumsal yapısı 
nı kurmak üzere yetişti 
rillyorlardı. özgür 
düşüncenin kıvılcımları 
Köy Enstitüleriyle atıl 
mıştı.

Yetiştirdiği insanların, 
aynı dönemde aynı siya 
sal iktidarın güdümünde 
kurulan diğer eğitim 
kurumlarından yetişen
lere göre demokrasiye 
daha inançlı, bilimsel 
düşünüşe daha çok 
önem veren, güzel sanat 
lara karşı daha duyarlı, 
toplumsal sorunların 
çözümünde daha istekli 
olmaları bize bu kurum
la rın ne kadar yerinde 
eği tim verdiklerini 
kanıtlı yor. Bugün bile 
yaşayan köy enstitüleri 
mezunlarının konuş
malarını dinlediği nizde 
hayli ileri yaşlarına rağ
men, heyecanlarının 
hala devam ettiğini 
gözlemliyoruz.

Onlar 'Biz orada hayatı 
öğrendik, öğretmen 
olup hayatı öğrettik

çocuklara'diyorlar.
İmkansızlıklar İçinde 

kurulan Enstitüler, 
köyün kalkınmasını, bil
inçli üretimi sağlamış ve 
eğitimli köy gençlerinin 
ortaya çıkmasına fırsat 
vermiş kuramlardır. 
Devam ettirile bilselerdi 
belki bugün kü köyden 
kente göçü önler köy
lerin yerinde gelişmesi
ni sağlar, tarım ve hay
vancılığın bilimsel yapıl
masını ve hiçbir gıda 
maddesinin dışarıdan 
alınmamasını sağlardı. 
Köy Enstitüleri 
'Kalkınmacı Eğitim 
Modeli'ni oluşturuyordu. 
Bu model başarıya 
ulaşsaydı, köylünün 
kaderi değişecek, köyler 
çağdaşlaşacaktı ve 
baskıcı feodal yapıdan 
kurtulacak verimli birim
ler haline dönüşecekti. 
Töre can almayacak, 
terör başbelası olmaya
caktı.

Köy Enstitülerini 
yeniden, aynı ruhla 
kurmak mümkün 
değildir. Ancak bugünkü 
ezberci eğitim 
düşünüldüğünde, belki 
de eğitime çeki düzen 
verme konusunda 
topluma ışık tutabilir. 
Bizler, bugünkü test 
bazlı -sınav maratonlu, 
4+4+4 sistemli bozuk 
sistemi düşündüğümüz 

de,eğitimde mutlaka eni 
bir dönem açmanın 
gerektiğine inanıyoruz. 
Öğretmen yetiştiren 
kurumların da yetersiz 
olduğunu, öğretmen
liğin sadece üniversite 
eğitimi ile elde 
edilemediğini düşünü 
yor, köy enstitüleri 
örneğinden yarar
lanılarak daha etkin iş 
ya pabilen, sorunlarla 
baş edebilen öğretmen
ler yetiştirmenin yolunu 
aramak ve bulmak ge 
rektiğini düşünüyoruz. 
Bulmanın da çok zor 
olmadığına inanıyoruz.

Eğitimin unutulduğu, 
sadece ezberci öğre
timin hüküm sürdüğü 
bugünkü eğitim sistemi
nin topluma, düşünen, 
çalışkan, birikimli, pratik 
insanlar yetiştir mekten 
uzak olduğuna inanıyor 
ve buna DUR demenin 
günü geldiğini ve hatta 
geç kalındığını bir kez 
daha haykırıyoruz..

Köy Enstitüleri bu ülke 
için bir aydınlanma idi.

Onları kapatmaları, 
eğitime, bilime ve aydın
lanmaya yapılan en 
büyük darbeydi!

Bunun sorumluları her 
kimse nedeni şimdi 
daha çok anlaşılıyor ki; 
bu döneme hazırlık 
taaaa o zamanlardan 
planlanmıştı.

3NAK (Emekli Cföretmanl) 
ıt Öğretmeni) _

f/fgaag^^S^arıvla Onur Konuklan:

17 Nisan 2013 Saat: 14.00
Yer: Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı 

(Adliye Karsısı) GEMLİK _____ _
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İBl'İIIIIİStell|llillllllll|IW
Mustafakemalpaşa’ 
da güvenlik güç
lerinin uyuşturucu 
tacirlerine yönelik 
eş zamanlı düzen
lediği operasyon 
nefes kesti.
Sabahın erken 
saatlerinde 12 ayrı 
adrese düzenlenen 
baskında 13 şahıs 
yakalandı.
KOM Şube Mü dür- 
lüğü, Narkotik 
Suçlar Büro 
Amirliği ve Muşta 
fakemalpaşa İlçe 
Emniyet Amirliği 
görevlilerince, 
Bursa genelinde 
uyuşturucu madde 
ticareti yapan şahıs 
veya şahısların 
tespiti ve yakalan
masına yönelik

Önce patronunu öldürdü, sonra
emin olmak için işyerine geldi

Bursa'da çalıştığı 
cam imalathane 
sinde parası için 41 
yaşındaki Savaş 
Aygün'ü iki 
arkadaşı ile 
öldüren 18 yaşın
daki M.A.'nın, 
cinayet sonrası 
patronunun ölüp 
ölmediğinden emin 
olmak için kıyafet
lerini değiştirip hiç 
bir şey olmamış 
gibi işyerine 
geldiği; öldüğün
den emin olduktan 
sonra ayrıldığı 
ortaya çıktı.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Yunuseli 
Mahallesi'nde otu
ran evli ve 2 çocuk 
babası Savaş 
Aygün, her gün 
olduğu gibi dün 
sabah da namaz 
kıldıktan sonra 
kardeşi Taha 
Aygün ile birlikte 
aynı mahallede 
işlettikleri cam 

। imalathanesine 
geldi. Aygün, bura
da kimliği belirsiz 3 
kişi tarafından altı 
yerinden bıçak
lanıp, başına levye 
ile vurularak 
öldürüldü.

yapılan istihbar! 
çalışmalar net
icesinde, bugün 
sabaha karşı eş 
zamanlı operasyon 
düzenlendi.
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde Hamza 
bey, Yeni Dere, 
Dere, Orta, 
Züferbey, Şerifiye,

Cinayet sonrası 
katil zanlıları 
Aygün'ün otomo
bilinin torpido 
gözünde bulunan 
ve içersinde bin 
500 lira ile cep tele
fonu olan çantayı 
alıp kaçtılar.
Sabah çalışanların 
işe gelmesiyle 
ortaya çıkan 
cinayet sonrası 
polis, güvenlik 
kameralarını da 
izleyerek katil zan
lısı olarak işyerinde 
çalışan M.A. ile 18 
yaşlarındaki suç 
arkadaşları M.D. ile 
M.Y.'yi Merkez 
Nilüfer llçesi'ndeki 
bir evde yakaladı. 
Suçlarını kabul 
eden zanlılar, pa

Atariye, Selimiye, 
Çırpan, Lalaşahin, 
Şehmüftü mahal
leleri ile Yahntaş 
beldesinde 12 farklı 
adrese eş zamanlı 
gerçekleştirilen 
operasyon sonu
cunda 13 şüpheli 
şahıs yakalandı. 
Operasyonla ilgili 

raları ve cinayette 
kullandıkları suç 
aletlerini sakladık
ları boş arazi 
güvenlik 
görevlilerine gös
terdiler.

CİNAYET ÖNCESİ 
İKİ GÜNLÜĞÜNE 
EV KİRALADILAR 
Patronu Savaş 
Aygün'ü parası için 
iki arkadaşı ile 
öldüren M.A.'nın, 
cinayetten önce 
arkadaşlarıyla bir
likte Görükle 
Mahallesi'nde iki 
günlüğüne bir ev 
kiraladığı ortaya 
çıktı. Olay sonrası 
arkadaşlarıyla bir
likte kiraladıkları 
eve gidip kıyafet- 

bir şahsin ise halen 
cezaevinde olduğu 
bildirildi.

KAPILAR KOÇ 
BOYNUZUYLA 
KIRILDI 
Özel harekat ekip
lerinin koç 
boynuzuyla kırdığı 
kapılardan evlere 
giren ekipler, 
şüpheli şahısların 
adreslerinde 103 
gram esrar, 1.3 
gram bonzai, 1 adet 
el yapımı 7.65 mm. 
çapında tabanca, 
bu tabancaya ait 1 
adet şarjör ve 4 
adet MKE yapımı 
fişek ele geçirdi. 
Yakalanan 13 
şüpheli adliyeye 
sevk edildi.

lerini değiştiren 
M.A.'ın daha sonra 
patronunun ölüp 
ölmediğinden emin 
olmak için işyerine 
geldiği; onun 
öldüğünden emin 
olduktan sonra 
tekrar 
arkadaşlarının 
yanına gittiği belir
tildi.
Bu arada, Savaş 
Aygün'ün, cinayet 
zanlısı M.A.'yı çok 
sevdiği, defalarca 
şirkete ait arabayı 
izinsiz olarak alıp 
gitmesine rağmen 
kendisini affettiği, 
paraya ihtiyacı 
olduğu için de 
M.A.'nın iki 
ağabeyini işe aldığı 
öğrenildi.
öte yandan Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulamaları 
devam eden M.A. 
ile sebze halinde 
işçi olarak çalışan 
M.D. ve demir 
doğrama atö
lyesinde usta 
olarak görev 
yapan M.Y., 
ifadelerinin ardın
dan adliyeye 
çıkartılacaklar.

Telefonla 5 Bin Ura 
Dolandırılın

Bütün uyarılara 
rağmen telefon 
dolandırıcıları 
kandırmaya 
devam ediyor. 
Karacabey'de 75 
yaşındaki bir 
vatandaş 5 bin 
lirasını dolan 
dırıcılara kaptırdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, sabah saat
lerinde Uluabat 
Kuş Cenneti 
sahibi Mustafa 
Bilgiç'i arayan 
telefon 
dolandırıcılar, 
banka hesabından 
terör örgütüne 
para aktarıldığını 
söyledi. Gizli bir 
operasyon yürüt
tüklerini anlatan 
dolandırıcılar, kim
seye bir şey 
demeden ve işlem 
tamamlanana 
kadar telefonunu 
kapatmadan 
verdikleri hesaba 
havale yapmasını 
istediler. Gizli bir 
işi olduğunu 
söyleyerek evden 
ayrılan Bilgiç, özel 
bir bankadan 5 bin 
lira havale yaptı. 
Banka görevlisinin 
şüphelenerek

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

kime havale yap
tığını sormasına 
karşın kardeşine 
para gönderdiğini 
söyleyen Bilgiç, 
dolandırıldığını 
kısa süre sonra 
anladı. Durumu 
polise bildiren 
Mustafa Bilgiç'le 
birlikte bankaya 
giden polis ekibi, 
havalenin 
Adana'daki bir 
kredi kartı hesabı
na geçtiği bilgisini 
aldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken, 
yetkililer, hiçbir 
operasyon için 
vatandaştan para 
istenmesinin söz 
konusu olmadığını 
hatırlatarak, 
dolandırıcıların 
tuzağına dikkat 
çekti. Öte yandan, 
39 yıldır faaliyet 
gösteren Uluabat 
Kuş Cenneti'ni 
kısa bir süre önce 
satılığa çıkaran 
doğa dostu 
Mustafa Bilgiç, 
uzun yıllardır 
verdiği mücade
leyle basında yer 
almıştı.

Gemlik Körfez wiiiiw.aBmllKkorfBZBazetesl.com
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Kapkara havaları hiç sevemedim
Bir yanda doğal afetler, öte yanda insan 

eliyle yaratılan felaketler.
Dünyanın dört bir köşesinde acı var.
Kimse bu duruma bana ne diyemiyor.
İç sorunlar, dış baskılar, açlık, hastalık, 

ekonomik sıkıntılar ard arda...
Dönüyorum ülkeme, iktidar 40 yıldır süren 

savaşı durdurmak için barış diyor.
Ama inandırıcı olamıyor.
Üzüntü verici değil mi?
Barış söylemi gündeme gelmeden, asarım 

keserim diyorlardı, birden Barış meleği 
kesildiler.

Vatandaş, yapılan gizli pazarlıklar nede 
niyle güven duymuyor..

Şeffaflık anyor.
Barış derken, başkanlık sistemini araya 

sokuşturuyorlar.
Türklüklerinden neredeyse utanç duyacak

lar.
Anayasa’dan Türklük sözünü çıkarmak 

istiyorlar...
Cumhuriyete başkaldıran cani bugün tutuk

lu bulunduğu adadan barışı yönetiyor.
Ulus, yenilmişliğin ezikliğinde..
Bunu hazmedemiyor.
Bir yandan barış isteniyor, öte yandan 

ayrışma yaşanıyor.
Sizin anlayacağınız, sapla saman karışmış- 

durumda.
Televizyon ekranlannda birbirleriyle sava 

şan, parlemento çatısı altında bile barışı bula 
mayan siyasiler, bu ülkeye nasıl barış getire
cekler?

Başbakan, Bahçeli’nin sert muhalefetine 
karşı, 12 yıl önceki hükümetin uygulamaları 
nedeniyle şantaj yapıyor.

Kendi Belediye Başkanlığı dönemindeki 
soruşturma dosyalarından hiç söz etmiyor.

Dokunulmazlıkların kalkmasına neden karşı 
çıkıyor?

BDP ve kürtlerle Barış, MHP ve CHP ile 
sayaşl

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, şaşmamak 
mümkün değil.

Savaş bitmeli, ama barışı istenirken samimi 
olmalı..

Savaştan Türk de, kürt de bir şey kazandır
madığı ortada..

Yıllardır akan kan durmalı ama gerçekçi de 
olmalı.

PKK’nın silahlarını bırakıp elini kolunu sal
layarak yurt dışına çıkmasını düşünmek 
saflık olur.

Başbakan silahları bıraksınlar, gömsünler, 
yurt dışına çıksınlar diyor.

Sonrasını söylemiyor.
Bunun sonrası ne olacak.
Bu bilinmek isteniyor.
Kafalardaki şüpheler sürdükçe barış kolay 

gelmez.
Bu günlerde havalar hep kararmış durum

da.
Ben bu havalan hiç sevmedim.
Böyle havalarda banş gelmez.
Banş gülleri, günlük güneşlik, açık ve şef

faf havalarda açar...

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Siyaset 
Akademisi Gemlik’te 
açılacak.
AKP Siyaset 
Akademisinin açılışı 
nedeniyle ilçenin 
ana caddelerinde 
Başbakan ve AKP 
Genel Başkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
fotoğraflarının da 
bulunduğu duyuru 
pankartları asıldı. 
Öğrenildiğine göre, 
17 Nisan - 6 Haziran 
2013 tarihleri arasın
da açılacak olan 
Siyaset 
Akademisi’nde 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Şükrü Şenol Ortaokulu öğrencileri Mart ayında yapılan Ortak sınavda 
başarılı olunca öğretmenlerinden hediyeler aldılar

29 Mart 2013 tari
hinde yapılan ortak 
sınavda derece alan 
Şükrü Şenol 
Ortaokulu öğrenci
lerine, okul yönetimi 
tarafından hediyeler 
verildi.
Geçtiğimiz günlerde 
Okul bahçesinde 
dereceye giren 
öğrencilere 
armağanları Okul 
Müdürü Mehmet 
Yavuz ve öğret
meleri tarafından 
verildi.
Ortak sınavlarda 
başarı kazanan 
öğrenciler şunlar: 
8. sınıflar Birincisi: 
Edanur ÖZER, 
İkincisi Mehmet 
Batuhan AB AY, 
Üçüncü : Nurettin 
Fatih Akkın. 
7. sınıflar birincisi 
Gökçe ÜNAL,

Recep Aitepe, Doç. 
Dr. Arif özsağır, ilk 
konuşmacılar ola
cak.
AKP siyaset 
Akademisinde lider
lik ve konuşma, 
siyasal etik, 
demokrasi ve insan 
hakları, yerel yöne
timler, dış politika,

İkincisi: Yasemin 
Efe
Üçüncü: Mustafa 
Arslantürk 
6. sınıflar;
Birinci: Feyzanur 
KÜLEKÇİ,
İkinci: Emine Gülçin

AK PARTİ 
SİYASET 
AKADEMİSİ

Türkiye’nin toplum
sal yapısı, 
kentleşme sorunları 
ve mevzuatı, başarı 
ve motivasyon 
konularında uzman 
kişilerce dersler ve 
rilecek. 8 hafta 
süren dersler 
sonunda yapılacak 
sınavda ilk 3 e

ÜNAL, 
Üçüncü: Büşra Elif 
BEYAZ.
5. sınıflar;
Birinci: Ezgi EMİR, 
İkinci: Alper BEYAZ, 
Üçüncü: 
Sudenaz UYSAL.

girenlere Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
sertifikaları verilerek 
ödüllendirilecek. 
AKP siyaset Akade 
misine katılan eski 
AKP ilçe Başkanla 
rından Oktay 
Kahveci sınavlarda 
Türkiye birincisi gel
erek Başbakanın 
elinden Ankara’da 
düzenlenen bir 
törende ödül almıştı. 
Siyaset Akademi 
si’nde derslerde yüz 
de 70 devamlılık ara 
nıyor. Siyaset Akade 
misine memurlar ve 
isteyenler 
katılabiliyor.

Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
törende yaptığı kon- 
ruşmada derece 
giren öğrencileri 
kutladı.

ABONE OLDUNUZ MU?
■wmil‘iı>l|iıw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TrliA X “SUYUNU BOŞAİr HIR ® HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için sia de kafalın
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Gemlikli Nakliyeciler Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret ederek sorunlarını anlattı

Mıttre Mııı lam M
Gemlik Nakliyeciler 
Demeği yöneticileri 
son ziyaretlerinden 
birini CHP ilçe 
yöneticilerine yaptı. 
Dernek Başkanı 
Osman Sertaslan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri nakliye sek
töründe ilçede 
yaşanan sorunları 
CHP’lilerle pay
laştılar.
Nakliyeciler Derneği 
Yöneticileri 
CHP’yi ziyaret
lerinde öncelikle 
Gemlik'in girişinde 
bulunan Asya-Port 
konteynerlerine 
değindiler.
Nakliyeciler Derneği 
Başkanı Osman 
Sertaslan, “Orada 
bulunan konteyner- 
ler boş. Bu sebepten 
en fazla iki kat 
olarak sıralanmalı 
fakat buna rağmen 4 
kat sıralanmış. Sert 
bir fırtınada olabile
cekleri düşünmek 
bile istemiyoruz. 
Sıkıntımız büyük. 
Bizler 1000 araç, 
1300 ekipmanla 1600 
kişinin ekmek 
yemesini sağlıyoruz. 
Asya Port'un kara 
nakliye işini yaptığı 
MSC firması merke 
ze İtalya Genova da 
bulunan dev bir 
firma. Diğer büyük 
firmalar ile yaptıkları 
rekabet Gemlik'te 
bulunan nakliye fir-

SIHHİ

»smalarına da zarar 
veriyor. Bizler üzüm 
yemek istiyoruz. 
Amacımız bağcıyı 
dövmek değil. İlk 
olarak Gemlik'te 
bulunan odalar ve 
siyasi partileri yanı 
mızda görmek isti 
yoruz. Hep beraber 
Belediye Başkanlığı, 
Kaymakamlık ve 
Jandarma"ya gidip 
derdimizi anlatmak 
istiyoruz. Sonraki 
adımımız firmanın 
İzmir'de bulunan 
yöneticilerini ziyaret 
olacak." dedi.

”CHP ne gerekiyorsa 
yapacağız"
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise haksız rekabet 
koşulları ile başla 
yan uygulamaların 
Gemlikli nakliyeci
lerin de büyük fir
maların emrinde 
çalışmayı

amaçladığım belirtti. 
Gemlikli nakliyeci
lerin alacağı her 
türlü karara CHP 
olarak destek ola
caklarını söyleyen 
Sertaslan, "Gemlikli 
nakliyecilere destek 
olmak için ne gereki 
yorsa yapacağız. 
Kapitalist sistemin, 
yoğun baskısı altın
da,güçlünün 
güçsüzü ezdiği bir 
yaşamda sermaye 
guruplarının bir 
araya gelerek, birlik
te mücadele etmesi
ni canı gönülden 
destekliyoruz.
Biz, ideolojik anlam
da örgütlü yaşamın 
her alanda çok 
önemli olduğunu her 
yerde anlatıyoruz. 
Bizlerin hep birlikte

"hayır" dediğimiz 
şeylere hiçbir idare 
nin "evet" deme şan 
sı yoktur. Gemlik'te, 
halen planlanmış bir 
depo alanı yoktur ve 
çalışması da 
olmamıştır. Gemlik 
yıllar geçtikçe daha 
da çirkinleşmeye, 
halkın hak etmediği 
şekilde yapılanmaya 
devam etmektedir. 
Gemlik lojistik üstü 
ilan edilmiş ve tüm 
kapitalist sistemin 
gözü ilçemizin 
üzerindedir.
Hep birlikte örgütlü 
bir şekil de hareket 
edip kaza nacağız. 
Sizin kazan dığınız 
bu başarı diğer 
meslek gurup larına 
da örnek olacaktır." 
dedi.

SP; "Hedef önce 
Belediyelerde

iktidar”

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Divan 
Toplantısı ilçe 
Başkanı Sedat 
Özmen başkan
lığında Gürsu 
Belediye Meclis 
Üyesi Salih 
Kocatepe’nin 
katılımı gerçek
leştirildi. 
Mahalle ve Köy 
temsilcilerinin 
hazır bulunduğu 
toplantı, Birim, 
Mahalle ve Köy 
Başkanlarının 
raporlarının alın
ması ile başladı. 
İlçe Başkanı 
Özmen,değer
lendirme konuş
masında, neden 
faizci kapitalist 
sistemin yerine 
faizsiz Adil Düzen 
kurulması gerek
tiği konusuna 
analattı.

ELEMAN
CNC - CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MITSUBISHI VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

DOĞSAN MAKİNE
TEL: 0 224 586 00 58 

0 541 454 95 59

“Fakirden alıp 
mutlu azınlığa para 
aktarmak demek 
olan faiz, bu sis
temde sen de 
çalışıyorum, 
çalışıyorum neden 
elimde para 
kalmıyor diye kara 
kara düşünürsün. 
Çare belli temelde 
birbirleri ile aynı 
olan partiler gide
cek Saadet Partisi 
gelecek." dedi. 
Gürsu Belediye 
Meclis üyesi 
Salih Kocatepe ise 
Milli Görüş 
Belediyeciliği 
hakkında 
toplantıya 
katılanlara bilgiler 
verdi.
Saadet Partinin 
iktidara geleme- 
siyle sorunların 
biteceğini 
söyledi.

iaılül l ıı tamir iı rsa'ıta seni mı

Gemlikli ressamlar
dan Babür Balcı, 
Mehtap Kızıltan ve 
Nimet Güleç, Bursa

Tayyare Kültür 
Merkezi Sami Güner 
Galerisinde,; karma 
resim sergisi açtı.

Ressamlar sergiye 
yirmişer resimle 
katıldılar.llk günden 
izleyicilerin

beğenisini kazanan 
sergi, 20 Nisan 
akşamına kadar açık 
kalacak.
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H Eylül Oriaoiulu Bursa Bilim Senliğinae
Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Büyükşehir 
Belediyesi İşbirliği 
İle Düzenlenen 
"Bilim Şenliği’ne 
11 Eylül Ortaokulu 
Öğrencileri 
Matematik, Fen ve 
Teknoloji, Tekno 
loji ve Tasarım 
dalında Bilim Şen 
liğine rekor bir 
katılımla destek 
verdiler.
Konuyla ilgili açık
lama yapan Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş; Daha önce
ki yıllarda da bu 
tür projelere katıl 
dıklarım belirterek, 
finale kadar yük
seldiklerini söyle
di. Bu yıl 
Matematik dalında 
6, Fen ve Teknoloji 
dalında 3, Teknolo 
ji ve Tasarım dalın
da 7 olmak üzere 
toplamda 16 pro
jeyle katıldıklarını 
belirtti. Katılımdaki

amaçlarının 
"Geleceğin Küçük 
Mucitlerine İleriki 
Yaşlarda Bilim Ada 
mı Olma Yolunu 
Açmaktır" dedi. 
Bilim Şenliğine 
katılan Matematik 
Öğretmenleri 
Hayriye Cırıtcı 
Erdal'ı, Yüksel 
Karataş'ı, Fen ve 
Teknoloji Öğret
menleri Ömer 
Koçak'ı, Teknoloji 
ve Tasarım Öğret
menleri Hülya 
Taylan'ı ve İlke

Meşe Ayazkök'ü ve 
öğrencileri kut
layan Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, 
öğrencilerimize bu 
projelerde rehber
lik yaptıkları ve bu 
tür etkinliklerde 
öğrencilere öz 
güven kazandırdık
larından dolayı 
öğretmenlerimizi 
ve bu projeye 
emek veren öğren
cilerimizi kutluyo
rum diyerek, 
öğretmenlerimize 
ve öğrencilerimize 

okul olarak her 
türlü desteği 
vereceklerini 
söyledi.
Okulumuzda öğren 
çilerimizin akade 
mik başarılarının 
arttırılması yanı 
sıra sosyal, 
kültürel ve sportif 
faaliyetlerde de 
başarılı çalış
maların yapıldığını 
belirten Akbaş, 
"Bu tür projelerle 
de öğrencilerimize 
fırsat tanımalıyız” 
dedi

GemffltKSrfeı
(EiLlrlı lıı tünü ılntl uzınıl

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.T<m.

GEMLİK 
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUYUN

Yılın İlk Turist Gemisi MuüaıiMa'ıia
Mudanya’da yılın ilk 
turist gemisi geldi. 
Bahama bayraklı 
Minerva isimli lüks 
kurvaziyer turist 
gemisi, 239 yol
cusuyla Bursa'nın 
Mudanya iskelesine 
yanaştı.
Yunanistan'dan 
başlayan 15 günlük 
"Bahar 2013" turuna 
çıkan gemide Ingiliz, 
Alman, Fransız, 
Kanada, ve 
AvustralyalI 239 tur
ist bulunuyor. Gemi, 
saat 6.20 sıralarında 
Mudanya iskelesine 
yanaştı. 134 metre 
uzunluğundaki 12 
bin 500 grostonluk

turist gemisi, 
Gemport limanından 
gelen römor körler 
eşliğinde iskeleye 
yanaşabildi.
Havanın yağmurlu 
olması sebebiyle tur
istlerin Bursa gezisi 
iptal edilirken, yolcu
lar iskelede 
bekleyen otobüslerle 
Mudanya ilçe merke 
zini gezdi. Mütareke 
Evi'nin bulunduğu

meydana otobüsler
le gelen turistler, 
müzenin restoras 
yonda olması dola 
yısıyla binayı dışarı
dan inceledi. Daha 
sonra Giritli 
Mahallesi, Mütareke 
ve Halitpaşa Mahalle 
si'ndeki eski Rum 
evlerinin olduğu 
sokakları gezen tu 
ristler bol bol resim 
çekti

KAYIP
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan almış olduğumuz 

0584510 numaralı FORM A Belgemiz 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞ. AMBALAJ 
NAKLİYAT İTH. İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta| . M |](j ÛO 
İstiklal Caddesi Bora Sokak I Kİ. ı] İn üö ÖU 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ¥ W ¥
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17 Nisan Köy Enstitüleri
Ulusal Kurtuluş 

Savaşından sonra 
kurulan genç Türki 
ye Cumhuriyeti, 
öncelikle halkının 
bilinç düzeyini yük
seltmeyi amaç edin
di. Çünkü cumhuri 
yetin ilk yıllarında 
halkın % 6'sı okuma 
yazma biliyor, % 
94'ü bilmiyordu.

Nüfusun büyük bir 
kısmı köylerde 
yaşıyor ve geçimini 
tarımdan sağlıyor
du. İşte bu köylü 
kitlesini eğitmek ve 
aydınlığa kavuştur
mak gerekliydi.

Atatürk devrim- 
lerinin özünde 
halkçılık, çağdaşlık 
ve ulusal bağımsı
zlık yatmaktaydı. 
Bu felsefenin işler
lik kazanması için 
Cumhuriyet yöneti
mi köylüyü yani 
halkı kucaklamalıy- 
dı.

Ancak bu 
dönemde eğitilmiş 
insan sayımız öyle
sine azdı ki parmak
la sayılacak

kadardı.
İl ve ilçelerde halk 

evleri, köylerde 
halk odaları açıla 
rak işe başlandı. 
Bunlar yeterli değil
di, Millet mektepleri 
devreye sokuldu. 
Amaç, ülkede 
okuma yazma 
bilmeyen kalma
malıydı. Bu alanda 
emekleri geçen 
Mustafa Necati'yi ve 
Saffet Arıkan'ı saygı 
ve rahmetle anıyo
rum.

Eğitim çalışmaları 
durmadan ilerliyor
du. Eğitim imecesi 
bütün aydınları, 
yurtseverleri sar
mıştı. İsmet İnönü 
bu aşamada büyük 
destek sağlıyordu. 
Haşan âh yücel ve 
İsmail Hakkı 
Tonguç önder
liğinde sürdürülen 
eğitim seferberliği 
büyük ivme 
kazanıyordu. Geceli 
gündüzlü durmak
sızın bir çalışma 
sürüyordu.

Köylü lakaplı

Tonguç bu çalış
maya hayatı pahası
na gönül vermişti. 
Türk toplumuna has 
bir eğitim sistemi 
kurmanın peşindey
di.

Yanında dostu 
Sabahattin 
Eyuboğlu da vardı. 
Aydınlar bir 
dayanışma içindey
diler. Pek çok proje 
üretiliyordu; sonun
da askerliğini çavuş 
ve onbaşı olarak 
yapanlardan yarar
lanma yoluna gidil
di. Bunlara eğitmen 
adı verildi 6 aylık 
bir eğitimden geçi 
rilerek köylere gön
derildi.

İyi sonuçlar alını 
yordu.
Asıi proje "Köy 

Enstitüleri" proje- 
siydi. Alt yapı çalış
maları tamamlan
mak üzereydi.

Bu okulları öğret
men ve öğrenciler 
kendileri yapacak, 
devlete külfet yarat
mayacaklardı.
Köylü çocukları alı

nacak, bu çocuklar 
eğitilip tekrar 
köylere gönderile
cekti. 17 Nisan 1940 
'ta çıkarılan bir 
yasayla okullar res
men kurulmuş oldu.

Zamanla 
Türkiye'hin 21 böl
gesinde ortaçağın 
karanlığını aydın
lığa dönüştüren bir 
ateş yakıldı. 
Köylüye hem 
okuma yazma hem 
de pek çok sanat 
öğretiliyordu. 
Köylülere demirci
lik, marangozluk, 
arıcılık, tarım, hay
vancılık vb. konu
larda destek 
sağlanıyordu. Kısa 
zamanda bu okullar 
köylünün gözbe
beği oldu. 
Cumhuriyet 
Türkiye'sinde bir 
kalkınma, çağ
daşlaşma hamlesi 
başlamıştı. 
Köylümüz mutluydu 
ve yüzü gülüyordu; 
Atatürk'ün istediği 
gibi milletin efen
disi olmaya 
başlamıştı.

Ülkede bu 
gelişmeler binlerini 
tedirgin etti.

Toprak sahipleri 
ve bazı politikacılar 
huzursuz olmaya 
başladı. Çıkarları 
bozuluyor, nüfuzları 
yok olu yordu. Bir 
an önce bunun

önüne geçilmeliydi.
Bu okulları ve 

öğretmenleri 
kötülemeye, bun
lara iftira atmaya 
başladılar. Bu 
okullarda yetişen 
öğrencilere ve 
öğretmenlere din
siz, komünist ve 
namussuz demek
ten kendilerini ala
madılar.
Söylenenlerin 
hiçbiri gerçek değil
di.

1946 seçimlerinde 
CHP oy kaybetti. 
Partinin sağ kanadı 
yönetime egemen
di. R. Peker, Ş. Sirer 
muhalif grupla 
işbirliğine gitti.

Bu okulların ka 
patılması konusun
da ilk adımlar atıldı. 
İsmet İnönü gelişen 
olayları önleyemedi.

Tonguç görevden 
alındı, ardından bu 
okulların yönetici 
ve öğretmenleri 
değiştirildi. 1947 de 
çıkarılan bir yasayla 
köylerde görev 
yapan enstitülü 
öğretmenlerin 
kurumlarıyla ilişki
leri kesildi. 1947- 
1948 eğitim -öğre
tim yılında Yüksek 
köy enstitüleri ka 
patıldı.

DP 1950 'de ikti
dara geldiğinde işi 
kolaylaştı. Okulların 
önce adı değişti

daha sonra 
çıkarılan bir yasayla 
1954'te okullar res
men yok edildi.

Köy ağaları 
muradına erdi. 
ABD'nin istekleri 
gerçekleşti.

Bu okullar kapatıl
masaydı, bu gün 
okulsuz köy, öğret
mensiz öğrenci 
olmayacaktı. 
Köylerden kente 
göç duracak, 
kentler 
köylüleşmeyecekti.

Köylünün yazgısı 
değişecek, okuma 
yazma bilmeyen 
milyonlarca 
insanımızdan söz 
etmeyecektik.

Düşünen, sorgu
layan, üreten birey 
yetiştirecektik.

Bizi aldatan, 
kandıran, sırtımız
dan geçinen poli
tikacılar olma 
yacaktı.

Ulusumuz birile 
rine el açmayacak, 
milyarlarca dolar 
dış borca girmeye
cekti.

Milyonlarca 
üniversite bitirmiş 
işsizimiz olmaya
caktı.

Ne yazık ki bu 
güzelim bahar 
çiçeklerini kendi 
ellerimizle 
kopardık!

Ne kadar üzülsek 
boş!
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ü 16 Play-Ofi kuraları çekildi
Seyfettin Şekersöz

16 takımın 2 grupta 
mücadele edeceği 
maçların takvimi 
Bursa Amatör spor 
kulüpleri 
Federasyonu'nda 
yapıldı.
6. grupta birinci 
olarak maçlarını 
tamamlayan Gemlik 
Belediyespor'da 
kura çekimine 
takımın deneyimli 
hocası Haydar Yiğit 
katıldı.
Kura çekimine 
BASKF Başkanı 
Cemal Vardar, 
Futbol İl Temsilcisi 
Osman Kılıç ve 
kulüplerin temsilci
leri katıldı.
Bütün takımlara

play-off maçlarında 
başarı dileyen 
Cemal Vardar, 
"Fikstür bütün 
takımlarımıza hayır
lı olsun. Buradan 
Türkiye 
Şampiyonası ’na 
gidecek takım
larımız belli 
olacak. Orada da 
Bursa'ya yakışır 
mücadeleler 
yapacağımıza 
inanıyorum ve 
bütün takımlarımıza 
başarılar diliyorum" 
dedi.
Sekizerli 2 grupta 
16 takımın mücade 
le edeceği play-off 
maçlarında Gemlik 
Beiediyespor B 
grubunda yer 
alırken rakipleri B.

Nilüfersppr A.Ş.
Yolspor, İng. 
Kurtuluşspor, 
Zaferspor,

Boschspor, 
Componentaspor 
ve B. Güvenspor 
oldu.

Tek devreli lig 
usulü oynanacak 
play off maçlarında 
Gemlik

Beiediyespor ilk 
maçını 
Boschspor ile 
yapacak.

Turan Alkışlan ödül yönetmeliği açıklaması

Belediye'ıien Semanur’a 10 İlin lira iMiil
Gemlik Belediye 
spor Kulübü 
Başkanı Turhan 
Alkış, Gemlik 
Belediye Meclisince 
kabul edilen 
Amatör Kulüpler 
Yardım ve Ödül 
Yönetmenliği 
gereği Rusya’dan 
altın maldalya kaza
narak ülkemezi ve 
ilçemizi başarıyla 
temsil eden jodocu- 
muz Semanur 
Erdoğan’ın 10 bin 
lira para ile ödül
lendirileceğini 
söyledi.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı 
Alkış, yaptığı açık
lamada şunları 
söyledi: 
“Gemlik'teki genç 
ve dinamik nüfus 
yapısını göz 
önünde bulundur
duğumuzda sporun 
tabana yayılmasını 
ve her branşta 
sporcu yetiştire 
bileceğimiz inancı 
bizleri haklı çıkar

mıştır. 15 yaşındaki 
sporcumuz Sema 
nur Erdoğan'ın 
Rusya'da düzenle
nen turnuvada 
Avrupa Şampiyonu 
olması Gemlik spor 
camiasına ve 
kulübümüze hayırlı 
olsun.

YETENEKLİ 
GENÇLER 
SPORA 
YÖNELTİLECEK 
Sporda başarıya 

ulaşmanın gerek
leri, sıhhatli ve 
modern tesisler, 
kurumsallaşmış 
spor kulüpleri ve 
programlı çalış
malar yapmaktır. 
Yetenekli gençler
imizi tespit edip, 
bunları spora yön
lendirmek aynı 
zamanda gençle 
rimize fiziksel 
kazananlarının 
yanında psikolojik 
ve sosyolojik yön

den, İletişim, sosyal 
leşme, saygı görme 
-gösterme gibi bir
likte yaşama ve iş 
yapma becerilerini 
kazandırmak, külü 
bümüzün temel 
amacıdır.
Yetenekli gençleri 
m izi sporun 
evrensel boyutların
daki sevgi, barış, 
kardeşlik, fair-play 
dürüst ve ahlaklı 
davranma ilkelerine 
bağlı gençler olarak 

ülkemiz sporuna 
kazandırmaktır. 
Gemlik Belediye 
Meclisi olarak 
hazırlayıp uygula
maya koyduğumuz, 
amatör kulüplere 
yönelik ödül ve 
yardım yönetmeliği 
belediye yönetimi 
olarak spor ve 
sporcumuza 
verdiğimiz somut 
bir destektir. 
Bu yönetmeliğin 
hazırlanıp, uygula
maya konulmasın
da emeği geçen 
tüm meclis üyeleri 
mîze ve belediye 
çalışanlarına 
kulübümüz adına 
teşekkür ederim. 
Bu yönetmelikteki 
amacımız başarıyı 
tatmin edici şekilde 
ödüllendirmek ve 
sonraki yarışmalar
da, yetenekli genç
lerimizi 
özendirmektir.

10 BİN LİRA 
ÖDÜL VERİLECEK 
Avrupa Şampiyonu 

sporcumuz bu 
yönetmelik 
sayesinde 
Gemlik 
Belediyesi'nden 10 
bin lira ödülü hak 
etmiştir.
Tabii ki buradaki en 
güzel ödül Gemlik 
halkının takdiri ve 
sevgisidir.
Maddi ödüller ise 
spor yaşamlarını 
zor şartlarda 
yürüten gençleri 
mizin spor 
kalitelerini yükselt
mek için yardımcı 
olmaktır.
Bundan sonra 
Semanur Erdoğan 
ve antrenörü İsmail 
Yıldız judo milli 
takımımızda 
Gemlik ve 
Türkiye'yi en iyi 
şekilde temsil 
edecektir.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü olarak 
özverili ve fair-play 
çalışmalarımız 
devam edecektir.” 
dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
■ffliıiJinn.mnuıHHiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA A “sH^AMBr-ŞA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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EngelliyakınıolanmenıurlarıliM
Ticari davalarının da 
aralarında bulun
duğu hukuk uyuş
mazlıklarının "ara 
buluculuk" yoluyla 
çözülmesini 
öngören düzen
leme, haziran ayın
da yürürlüğe gire
cek.
iş dünyasını 
ilgilendiren 
davaların kısa 
sürede sonuç
landırılması açısın
dan önem taşıyan 
yöntemi değer
lendiren Avukat 
Gizem Tan, ABD'de 
bir dönem "arabulu
cu" olarak görev 
yaptığını söyledi. 
Sistemin, mahkeme 
dışında alternatif bir 
çözüm yolu sun
duğunu, ticari uyuş
mazlıkların da uygu
lamanın kapsamına 
girdiğini belirten 
Tan, "Mesela sizin 
bir şirketiniz var. 
Başka şirketten 10 
lira alacağınız var. 
Diğer şirket çok zor 
durumda, borcunu 
ödeyemiyor ama 
uzlaşmak istiyor. 
Mahkemeye gitmek
tense arabulucu 
önünde bunu tatlıya 
bağlayacaklar" dedi. 
Tan, mahkeme 
sürecinin söz 
konusu sisteme 
göre daha masraflı 
ve uzun olduğunu 
savunarak, yargının 
iş yükünün azala
cağını ifade etti. 
Gizem Tan, 
"Taraflar daha az 
para ödeyeceği için 
para ve emek tasar
rufu olacak.
İnsanlar duruşma 
yerine arabuluculuk

seanslarını bekleye
cek. Uyuşmazlıklar 
daha kısa sürede 
çözülebilecek" diye 
konuştu.

Düzenleme neler 
getiriyor?
TBMM'de geçen yıl 
kabul edilen Hukuk 
Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk 
Kanunu ile getirilen 
"arabuluculuk" sis
temi, yabancılık 
unsuru taşıyanlar 
da dahil olmak 
üzere ancak 
tarafların üzerinde 
sefoesıçe tasarruf 
edebilecekleri iş 
veya işlemlerden 
doğan "özel hukuk 
uyuşmazlıklarının 
çözümlenmesinde" 
uygulanacak.
Taraflar, arabulu
cuya başvurma, 
süreci devam 
ettirme, sonuç
landırma veya 
bu süreçten 
vazgeçme konu
larında serbest 
olacak.
Arabulucu, 
tarafların her biri 
ile ayrı ayrı veya 
birlikte görüşebile

cek ve iletişim kura
bilecek. Taraflar bu 
görüşmelere vekil
leri aracılığıyla da 
katılabilecekler.
Ticari işletme 
hukuku (ticari 
alacak davaları), 
çevre hukuku 
uyuşmazlıkları, 
doktor-hasta uyuş
mazlıkları, miras 
hukuku, tapu uyuş
mazlıkları ve aile içi 
şiddet iddiasını içer
meyen velayet ya 
da nafaka 
taleplerine 
ilişkin uyuşmazlık
lar, spöf fiüfcüfcü, 
borsa, işçi-işveren 
uyuşmazlıkları 
ile tüketici hukukun
dan doğan 
uyuşmazlıklar için 
bu yönteme başvu
rulabilecek.
Kamu hukuku 
uyuşmazlıklarının 
yanı sıra nesebin 
düzeltilmesi, 
iflas, tanıma ve 

babalık, boşanma 
davaları gibi 
hakim kararının 
gerekli olduğu 
davalarda arabulu
cuya başvurulama 
yacak.

Asgari yüzde 50 
engelli eşi, çocuğu, 
annesi, babası veya 
kardeşi olanlar tayin 
hakkına kavuşuyor. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 
önemli bir yasa 
taslağı hazırladı. 
Diğer bakanlıkların 
görüşüne sunulan 
taslak, engellilere 
yönelik pek çok 
düzenleme içeriyor. 
'Özürlüler Yasası'nın 
ismini 'Engelliler 
Yasası* olarak 
değiştiren taslak, 
engelli yakını olan 
memurların tayin 
konusunu düzenliy
or. Her kurumun 
kendi içinde farklılık 
gösteren tayin 
düzenlemelerine 
standart getiriliyor.

BİR DEFAYA 
MAHSUS 
Asgari yüzde 50 
engele sahip olanlar 
ile yüzde 50 engelin 
yanı sıra bakıma 
muhtaç eşi, çocuğu, 
annesi, babası veya 
kardeşi bulunan 
memurlar da tayin

Düşüş Kuyumcuya Yaradı
Altın fiyatlarındaki 
düşüşle ilgili çeşitli 
yorumlar gelmeye 
devam ederken, bu 
duruma en çok 
kuyumcular 
sevindi. Fiyatların 
düşmesi ile ilgili 
temennisini, "Daha 
da gerilesin." şek
linde dile getiren 
İstanbul 
Kuyumcular Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Alaattin 
Kameroğlu, "Fiyatlar

hakkına sahip ola
cak. Haberine göre; 
Bu durumda olan 
memurlar, 
bir defaya mahsus 
olmak üzere talepte 
bulunduğu yere 
atanabilecek. 
Taslakla, bugüne 
kadar 1600 cc motor 
hacmine sahip 
araçları Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV) ödemeden 
edinebilen 
engellilerin alabile
ceği araçlarda 'dizel 
motor' seçeneği de 
getiriliyor. Buna 
göre engelliler, 1900 
cc motor hacmine 
sahip dizel araçları 
da ÖTV ödemeden 
alabilecek.

gerilesin ki yaz 
döneminde herkes 
takı alsın. Biz şu an 
bekle-gör anlayışın
dayız. Ama bu duru
mun bize olumlu 
etki edeceğinin 
şuurundayız.
Satışlarımızın en az 
yüzde 10 artmasını 
bekliyoruz." dedi. 
Altının fiyatlarındaki 
artışın; elinde külçe 
altını, cumhuriyet 
altını ve altın 
madeni olanlara

EZİYET EDENE 
KAPATMA 
Taslağa göre; 
yaşlılara eziyet 
eden huzurevlerine 
kilit vurulacak. 
Özel huzurevleri ya 
da bakımevlerinde 
kalanlara tehdit, 
baskı, fiziksel, 
cinsel, tıbbi, 
psikolojik veya 
ekonomik açıdan 
zarar verecek her 
türlü tutum ve 
davranış rapor 
edilecek. Bu şekilde 
eziyet ettiği tespit 
edilen kurumlar, 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
tarafından anında 
kapatılacak.

yaradığına işaret 
eden İstanbul 
Kuyumcular Odası 
Başkanı Kameroğlu 
fiyatlardaki düşüşle 
ilgili, "Bu durum 
kuyumcuların zaran- 
nadır. 2008’den 
2011'e dek altın fi 
yatları tırmandı şu 
an onun doygun 
hale geldiğini ve in 
diğini görüyoruz. O 
dönem altın 'güvenli 
yatırım olarak 
görülüyordu.”

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

VAPUR-FERİBOT

GEREKLİ TELEFONLAR BESNİ BAİRELER
u 
E 
M

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfua Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.
MalU PZıhlm Mi'irl

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

■ KAYMAKAMLIKL 
i

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

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

K ULAŞIM 513 15 07

m
 50

 1 OEMIZ UÇAĞI
Pegasus Akmis Seyahat
METRO
Aydın Turizm
SOzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anrtur
Kamil Koç ___________

613 65 13
614 63 62
513 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 45 49

612 O1 63

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66H HASTANELER

nam Egııım mu o
İŞ-KUR

B 
E

Devlet Haataneal 
Sahil Dev. Kast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 58
613 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 06TAKSİLER__________ BUSKİ

H 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

İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı İşi. 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

DENİZ OTOBÜSÜ

HMEMHİIGemlik Körfez

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
Yani Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akça gaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Beyse Petrol__________ 51» O1 o»

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4550 

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)

■■ 

MAHMUT İLE 
MERYEM: 11:36- 

14:00-10:30- 
19:00-21:15 

ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
16:15-18:36-20:30 
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15
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Genç Satrançcı Balıkesir Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvadan kupayla döndü.

İli fren satrançta hirinciliğe doymuyor
Satranç'ta ard arda 
şampiyonluklar 
kazanan genç 
yetenek Ali Eren 
Aydın, Balıkesir 
Burhaniye 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
Turnuvada da 
şampiyon olarak bir 
büyük başarıya 
daha imza attı. 
Gemlik Belediye 
Spor'a bağlı olarak 
çalışmalarını 
sürdüren Ali Eren 
Aydın'ın, Gelecekte 
Dünyanın sayılı 
satranç ustalarından 
biri olacağına 
inanılıyor.
Antrenörü Selçuk 
Aydın'la birlikte 
Gemlik Belediye

Spor'a kupasıyla 
gelen Ali Eren, 
Kulüp Başkanı 
Turan Alkış'a turnu
vanın detaylarından

ve gelecekteki 
hedeflerinden bah
setti.
Gemlik 
Belediyespor Klüp

Başkanı Turan 
Alkış; "Burhaniye 
Belediyesi'nin 
düzenlediği 
Burhaniye Atatürk

Kupası Satranç 
Şenliği Müsabaka 
larında Gemlik Bele 
diye Spor Külü 
bü'nün sporcusu Ali 
Eren Aydın yapılan 
satranç turnuvasın
da B kategorisinde 
1. olarak başarısına 
bir yenisini daha 
eklemiştir.
6-16 yaş grubu 
çocuklarımızın bil
gisayar başından 
kaldırılıp spora yön
lendiren ve 
sosyalleşmesine 
katkı koyan satranç 
sporunu Gemlik 
Belediye Spor 
Kulübü olarak çok 
önemsiyoruz. 
Çocuklarımızı bil
gisayar başından

kaldıramayan anne 
ve babalar hiç 
şikâyetçi olmasınlar. 
Çocuklarımızı külü 
bümüz çatısı altında 
satranç oynamaya 
davet ediyoruz. 
Burhaniye'de 
gerçekleşen Atatürk 
Kupası Turnuvası'n 
da 1. olan sporcu 
muz Ali Eren Aydın 
ve antrenörümüz 
Selçuk Aydın'ı 
kulübümüz 
yönetim kurulu 
adına tebrik ederiz" 
şeklinde konuşarak, 
Ali Eren Aydın'ın 
daha iyi yerlere 
gelmesi için kulüp 
olarak özel ilgi 
göstereceklerini de 
belirtti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

İnternetten Cnn/ı Ityın 
Sahne - Işıhyösferisi 
Servis ve ekipmanlar

Siirpriz gösteri/er

MILTON
< DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Meşrubat 
Çerez

Piyanist
Saten Sandalye Giydirme 
NikahMosası

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

> İŞE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

• İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
osab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 
. y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

günsel «en soy
0 PORTÖR MUAYENELERİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha

18 Nisan 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr 
■ı . ■

Miiseı 
Iperasnıımi: 3 lözalu 
İznik’te, polisin gerçek
leştirdiği operasyonda çok 
sayıda tarihi eser ile el yapımı 
2 adet silah ele geçirilirken, 3 
kişi gözaltına alındı. Syf 3’de

Cumhuriyet Halk Partisi Köy Enstitülerinin açılışının 73. yıldönümü nedeniyle anma günü düzenledi

MılilMMIiııııMat"
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü, 
Köy Enstitülerinin kuruluşunun 73. 
yıldönümü nedeniyle, parti ilçe lokalin 
de anma günü düzenledi. Anma 
gününde konuşah CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, “Bizier, eğitim tari
himizin bu önemli detayını ve kapan
ma nedenlerini gelecek nesillere anlat
malıyız ki; tarihten ders çıkararak, 
sonraki sürece bakabilsinler" dedi. 
Anma gününde, Emekli Öğretmenler 
Ürer Konak, Erhan Izgi birer konuşma 
yaptı. Haberi sayfa 2’de

PTT önünden başlayan düzenleme çalışmalarında 
çıkan hafriyatı atacak yer bulunmuyor 

Çarşı Deresi nin 
hafriyatlan sorun oldu

Uzun zamandır düzenleme çalışmalarının 
yapılmasının beklendiği Çarşı Deresi, Mer 
kez Camii yanı ile deniz arasındaki 3.bölüm 
düzenleme çalışma lanna dün başlandı. 4’de

GiineBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gül suyu
Önceki gün, televizyonların ana haber bültenle 

rinde, Kutlu Doğum Haftası kutlamalarının yapıl 
dığı Bitlis’te, polisin panzer ile halkın ve binaların 
üzerine gülsuyu sıktığını gördük.

Vali ve Emniyet Müdürü ise halka gül dağıttılar.
Biliyorsunuz, aylar önceye kadar, Türkiye'nin 

kurtarılmış bölgesi olan doğu illerimizde polisi 
mize pusu kuruluyor, sokaklarda çocuklara taş 
attırılıyordu, karakollar kurşunlanıyordu..

Ülkede barış havasına, gül suyu ilave edildi.
Polise gül suyu sıkılması fikrini veren bürokratı 

terfi ettirmeli.
Valiyse bakan, emniyet müdürüyse vali yap

malı.
Benim Gemlikli yöneticilere de bir önerim var.
İçinde fare kaynayan Çarşı Deresi ve çevresine 

Barış adına gülsuyu sıksınlar, belki vatandaş 
rahat eder.

Bu mübarek günlerde sevapda İşlerler. 4’de

Çarşı Deresi’nde yuvalanan sivrisineklerle, Büyükşehir

Çarşı Deresı’nın 
üzerinin açılmasından 
sonra, dere içindeki 
durgun suda yuvalanan 
sivrisi neklerle 
mücadele edemeyen 
Büyük şehir 
Belediyesi’nin imdadına 
kırlangıç kuşları yetişti. 
Esnaf, sivrisineklerle 
başa çıkamadığımız bir 
an da, yüzlerce kır
langıç kuşu, sivrisinek
leri yemeğe başladığın
dan beri, biraz da olsa 
rahat ettik." dediler.
Haberi sayfa 4’de______

HIM 
imaMü 
hrsıacıhır
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından Emlak 
Danışmanlığı 
Kursu açılıyor. 
Kursta, Harita, 
Tapu. Hukuk, 
Halkla İlişkiler, 
Şehir Planlaması, 
Emlak Danışman 
lığı ana başlıktan 
altında 20 şer 
saat olarak 
eğitim verilecek 
Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyet Halk Partisi Köy Enstitülerinin açılışının 73. yıldönümü nedeniyle anma günü düzenledi

Sertaslan, “Kiiu Enstitüleri halHı hiren >e üretici ^apu"

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü, Köy 
Enstitüleri’nin kuru
luşunun 73. yılını 
anma programı ilçe 
Lokalinde yapıldı. 
Anma Programına, 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
CHP'li Belediye 
Meclis Üyeleri, 
Kadın Kolları ve 
Gençlik Kollarının 
yanı sıra, CHP'li 
üyeler de katıldı. 
Emekli Tarih öğret
meni Ürer Konak, 
Emekli Türkçe 
öğretmeni Erhan 

zgi katılırken, 
konuk konuşmacı 
olarak da Köy 
Enstitüleri mezunu 
smail Oğuz Şimşek 

. ve İbrahim Özdemir 
katıldı.

MARSHALL 
YARDIMLARI KÖY 
ESTİTÜLERİNİ 
KAPATTIRDI

Köy Enstitülerin 
kuruluşu, amaçları 
ve kapatılmasının 
konularını emekli 
Tarih öğretmeni 
Ürer Konak anlattı. 
Konak, "Bir ülkenin 
eğitim politikaları 
sık sık değişme 
meli. Ancak, çağa 
uygun eklemeler 
yapılmalı, fakat kök
ten değişiklik olma
malı. Olursa bu 
kuşaklar arasında 
kopukluğa neden 
olur. Avrupa da 
Rönesans sonrası, 
kilisenin etkisi, 
eğitimden çıkarıldı. 
Biz de ise bu uygu
lama ancak 1923 
yılında yapılabildi. 
OsmanlI da o 
dönemde caminin 
kaç minaresi olmalı, 
Edirne odunu mu 
daha iyi yanar, 
İstanbul odunu 
mu? şeklinde tartış
malar yapılı yordu. 
Padişah 3. Mustafa 
bugün Almanya'nın

kökenini oluşturan 
Prusya Kralına 
yazdığı mektubun
da, nasıl bu kadar 
geliştiğini sorması 
nın yanı sıra "Kâhin 
/erinizden varsa 
bize de gönderin" 
demekteydi.
Prusya Kralı Frede 
rick ise "Benim 3 
kâhinim vardır.
1- Tarih okumak ve 
tarihten dersler 
çıkarmak.
2- Hazırlıklı ve plan
lı olmak.
3- Hâzineyi dolu tu 
tarak yeniliklere 
açık olmak" ceva 
bini vermiştir. Ne 
yazık ki Avrupa 
bilim ve tekniğe 
dayalı bilim adam 
lan yetiştirirken, biz 
bunlarla meşgul 
dük.
Atatürk'ün öngö 
rüsü burada ortaya 
çıkıyor.
16 Temmuz 1921 
yılında savaşın en 
önemli günlerini 
geçiriyor olmasına 
rağmen, Ankara’da 
Maarif Kongresi’ni 
toplayarak, eğitime 
önem verilmesini 
istemiştir.
Kurtuluş Savaşı 
sonrasında müthiş 
bir atılım hamlesi 
yapılmıştır.
Savaş sonrası sade 
ce 1.5 milyon oku 
ma yazma bilen 
vatandaşımız vardı. 
Halktan her T kişi
den ancak biri oku 
ma yazma bilirken, 
kadınlar arasında %

95 civarı okuma 
yazma bilmeyen 
insanımız vardı. 
Köy Enstitüleri de, 
köylerdeki bu 
nüfusu baz almış, 
sadece okuma 
yazma anlamında 
değil, pek çok alan
da vatandaşlarımızı 
eğitmiştir. 
Fakat Marshall 
yardımları olarak 
bilinen yardımların 
ilk şartlarından biri 
bu Enstitülerin 
kapanmasıdır" şek
linde konuştu.

ÖĞRETMEN 
KÖYDE İMAMA 
YENİLDİ

Konuşmacı Emekli 
Edebiyat Öğretmeni 
Erhan İzgi ise, Köy 
Enstitülerin kapan
ma nedenlerine 
değinirken, yaşa 
nan süreçteki 
önemli detayları 
anlattı.
Köy Enstitülerinin 
feodal ağalık düze
nine karşı halkı 
bilinçlendirdiğini 
belirten İzgi: 
"O dönemde 40 bin 
köyden, 35 binin de 
okul yoktu." dedi. 
Izgi'nin Köy Enstitü 
terinin kapanması 
ile ilgili en dikkat 
çeken cümlesi ise 
"Günümüzde öğret
men İmama Yenildi" 
oldu. İnan Tamer 
İse cümlenin, 
"Günümüzde öğret
men, İmama 
yendirildi" olarak 

ifade edilmesinin 
daha doğru ola
cağını söyledi.

RÂDYÖLÜ 
DECCAL 
ÖĞRETMEN 
Kendisi de Köy 
Enstitüsü mezunu 
olduğunu söyleyen 
İsmail Oğuz 
Şimşek, ilk atandığı 
Afyon'un dağ 
köyünde başından 
geçenleri ve muhtar 
ve halkın tama 
minin okuma yazma 
bilmediğini hatırla 
tarak, "O günlerde 
aldığım radyodan 
dolayı köy halkı 
beni deccal san
mıştı" sözleri ile 
dönemi ve köy 
enstitülerinin önemi 
ni açıkladı.
Arifiye Köy 
Enstitüsü’nden 
mezun olan Emekli 
ilkokul Öğretmeni 
İbrahim Özdemir de 
başından geçen 
anılarını anlattı.

SERTASLAN 
TARİHTEN DERS 
ÇIKARALIM

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ise yaptığı konuş
mada, "Benim 
yaşıtlarım köy 
enstitülerini çoğun
lukla duymadan 
yetişiyor. Benim 
köy enstitülerini 
tanımam 17-18 
yaşlarımda kendi 
yaptığım araştırma 
lara dayanıyor.

Bizler, eğitim tarihi 
mizin bu önemli 
detayını ve kapan
ma sebeplerini 
gelecek nesillere 
aktarmalıyız ki, ta 
rihten dersler çıka 
rarak, sonraki süre 
ce bakabilsinler. 
Bu nedenle bu gün 
bozulan eğitim sis
temine karşı müca 
deleye en baştan 
başlanılmalıdır" 
dedi.
Sertaslan'a göre 
Köy Enstitülerinin 
kapanma nedenleri 
şunlar:
“- Köy enstitüleri ile 
birlikle, yüz yıllardır 
biriken feodal 
toplumun üretim ve 
toplumsal yaşam 
biçimi ortadan kalk
maya başlamıştır. 
- Köy Enstitüleri ile 
birlikte, bilimsel ve 
felsefi anlamda, 
gerçek laik eğitim 
başlamıştır.
- Tarıma dayalı feo
dal toprak rejimi 
değişmiş ve toprak 
ağaları kendilerini 
tehdit altında his
setmeye başlamış 
lardır
- Kırsal kesimde 
aydınlanmaya 
başlayan halk, birey 
olma ve özerk sşç- 
men olma nitelikleri 
ne kavuşacağının 
belirtilerini göster
meye başlamıştır. 
- Köylü, yüzyıllar 
ötesinden gelen 
toprak ağalarına 
bağımlılıktan 
koparak, ekonomik 

anlamda birey ve 
üretici olmanın 
dönüşümünü algıla
maya başlamıştır. 
- Sanayi için son 
derece gerekli olan 
eğitimli ve nitelikli 
iş gücünü oluştur
maya başlamıştır. 
- Birey olmanın 
yarattığı ivme ile 
birlikte sanatta, 
edebiyatta, 
bilimde, teknolojide 
ve daha birçok 
alanda geleceğe 
yönelik olumlu bek
lentiler oluşmuştur. 
- Atatürk'ün özle 
diği gerçek demok 
ratik toplum ve 
kültür için kurumsal 
altyapı oluşmaya 
başlamıştır.
- Türk Aile Tipi, 
yeni çağın 
özelliklerine uygun 
olarak büyük 
ataerkil aileden, 
demokratik çekir 
dek aile tipine 
dönüşmenin belirti
lerini göstermeye 
başlamıştır.
- Yüzyıllardır süren 
ezberci eğitim, yeri
ni analitik düşünen 
ve sorgulayan bire 
yi yetiştiren demok 
ratik ve üretici 
eğitime bırak
mıştır." 
Anma programı so 
nunda İsmail Oğuz 
Şimşek ve İbrahim 
özdemir'e CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ile İnan 
Tamer tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.
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»i [ser Oterasnonu: î gözaltı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, polisin 
gerçekleştirdiği 
operasyonda çok 
sayıda tarihi eser 
ile el yapımı 2 adet 
silah ele geçir
ilirken, 3 kişi 
gözaltına alındı. 
İznik Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği 
ekipleri, Mustafa 
Kemal Paşa 
Mahallesi'nde 
Ş.G'nin (61) evinde 
çok sayıda tarihi 
eser bulunduğu 
ihbarını aldı. Bahse 
konu adrese 
yapılan baskında, 
Ş.G. ile birlikte ahcı

Bursalali taciz cinaııetimle sol ifadeler
BURSA’da, ablası 
ile cinsel ilişkiye 
girdikten sonra 
şantaj yaptığı öne 
sürülen oto yedek 
parçacı, 33 yaşın
daki İlker Karan’ı 
pompalı tüfekle 
öldürdüğü iddiasıy
la tutuklanan 22 
yaşındaki Hüseyin 
Ocakbaşı, cinayeti 
üstlenen ablası 25 
yaşındaki A.O ile 
cinayete yardım 
ettiği iddia edilen 
enişteleri 33 yaşın
daki Mehmet 
Tuncel hakkında 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı soruştur
mayı tamamladı. 
Sanıklardan 
Hüseyin ve Aslıhan 
O. ile Mehmet 
Tuncel hakkında 
'Tasarlayarak adam 
öldürmek’, tutuk
suz sanık baba 
Haşan Ocakbaşı 
için ise 'Cinayete 
azmettirmek’ 
suçlarından ağır* 
taştırılmış ömür 
boyu hapis cezası 
istemiyle dava 
açıldı.
Bursa’da oto yedek 
parçası ticareti 
yapan İlker Karan’a 
ait mağazada 
muhasebe görevlisi 
Aslıhan O., iddiaya 
göre Karan’ın zor
lamasıyla cinsel 
İlişkiye girdikten

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgaietesl.com

oldukları iddia 
edilen O.Ş. (36) ve 
H. K. (46) gözaltına 
alındı. Ş.G'nin evin
de yapılan aramada 
2 adet el yapımı 
ruhsatsız silah, 
bunlara ait 

sonra işyerinden 
ayrılarak bir tekstil 
atölyesinde çalış
maya başladı. İlker 
Karan, kendisinden 
ayrılmak istediğini 
söyleyen Aslıhan 
O.’ya elinde girdik
leri ilişki sırasında 
çekilen görüntüler 
olduğunu söyley
erek tehdit etti. 
Genç kız, kendisine 
şantaj ve tehditte 
bulunup 
dövdüğünü öne 
sürdüğü İlker 
Karan hakkında 
Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 
dava açınca, kendi
sine telefon 
açıldığında gelmek 
üzere koruma tah
sis edildi.

Mehmet Tuncel, 
baldızını taciz eden 
İlker Karan İle 
buluştu. Karan İle 
birlikte otomobille 
gezip, alkol alan 
Tuncel daha sonra 
Karan’dan kendisi
ni baldızının evinin 
olduğu merkez

50 adet mermi, 39 
adet av tüfeği 
fişeği, tarihi değere 
sahip 27 adet 
madeni para, 12 
adet kösteki i saat, 
8 bin 500 
adet madeni renkli

Osmangazi İlçe- 
si’ne bağlı 
Küçükbalıklı 
Mahallesi’nde 
bırakmasını istedi. 
Evden çıkan 
Aslıhan ve elinde 
pompalı tüfek bulu
nan kardeşi 
Hüseyin Ocakbaşı 
otomobilinin yanı
na geldi. Eli silahlı 
genç, tüfekle 
Karan’a iki el ateş 
ederek öldürürken, 
cesedini ablası ve 
eniştesinin de 
yardımıyla aracın 
arka koltuğuna 
koydu. Tüfeği araç 
içersinde bırakan 3 
kişi olay yerinden 
ayrılıp evlerine 
girdi. 155’i arayan 
Aslıhan O., İlker 
Karan’ı vurduğunu 
belirterek söyley
erek, polislere tes
lim oldu. Cinayet 
masası ekipleri 
daha sonra Aslıhan 
ile birlikte kardeşi 
Hüseyin, babası 
Haşan O. İle enişte
si Mehmet Tuncel’I 
de gözaltına aldı.

takı taşı, 11 adet 
yüzük, 9 adet saç 
tokası, 13 adet 
broş, 203 adet şekil 
ve desenlerde 
metal parçaları, 2 
adet Osmanh 
tuğrası, eski el yaz
ması 3 adet Kur'an- 
ı Kerim bulundu. 
Alıcı oldukları iddia 
edilen O.Ş. ve H.K. 
ifadelerinin ardın
dan serbest 
kalırken, polis, 
Ş.G. hakkında 
6136. ve 2863.
Kanunlara muhale
fet suçlarından 
işlem yaptı. Ş.G. 
adi iyeye sevk 
edildi.

Ad üyeye sevk 
edilen sanıklardan 
Haşan O., savcılık 
tarafından serbest 
bırakılırken diğer 
üç sanık ise tutuk
landı.

ÖMÜR BOYU 
AĞIRLAŞTIRILMIŞ 
HAPİS CEZALARI 
İSTENİYOR 
Olayla ilgili Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
yürütülen soruştur
ma tamamlandı. 
Savcılık, tutuklu 3 
sanık ile tutuksuz 
Haşan 
Ocakbaşı’nın 
verdiği ifadelerin 
çelişkili olduğuna 
dikkat çekti. 
Savcılık, Hüseyin 
ve Aslıhan 
Ocakbaşı kardeşler 
ile enişteleri 
Mehmet Tuncel 
hakkında 
'Tasarlayarak adam 
öldürmek’, tutuk
suz sanık Haşan 
Ocakbaşı için de 
’Cinayate azmet
tirmek’ suçundan 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası 
istemiyle dava açtı. 
3’ü tutuklu, 4 sanık
lı davayla İlgili 
yargılamaya 
önümüzdeki gün
lerde Bursa 2’nci 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
başlanacak.

Bursa’da feci kazal olii

Bursa'nın İznik 
meydana gelen 
trafik kazasında 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Kaza, Iznik- 
Orhangazi kara 
yolunun 11. kilo
metresinde mey
dana geldi.
İznik'ten 
Orhangazi 
istikametine giden 
10 NV 148 plakalı 
aracın sürücüsü 
İdris Kayan (41), 
yağmur sebebiyle

ııü Mimamca kestiler

İnegöl’de, su 
kuyusuna düşen 2 
aylık gebe inek 
için itfaiye erleri 
seferber oldu. 
Kuyudan çıkarılan 
inek, ölüm riski 
bulunması üzerine 
itfaiye eri tarafın
dan kesildi.
Olay, Eski Sırnaz 
köyü yolu Küme 
evler mevkiinde 
meydana geldi. 
Bünyamin Doğan, 
evinin çevresinde 
hayvanlarını otlat
maya başladı.
O sırada büyükbaş 
hayvanlarından 
biri, komşu Haşan 
Keskin'in 
bahçesinde otla
maya başladı. 
Otlayan gebe bir 
İnek, Keskin'in 
evinin bahçesinde
ki üstü açık olan 5 
metre derinliğinde
ki su kuyusuna 

kayganlaşan yolda 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betti.
Savrulan araç 
ağaçlara çarparak 
durdu. Ağır 
yaralanan Kayan, 
112 ekiplerince 
İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı 
sürücü yapılan 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

düştü.lneğin 
sahibi Bünyamin 
Doğan, kuyu içine 
düşen hayvanı 
görünce durumu 
itfaiyeye bildirdi. 
"Kuyuya çocuk 
düştü" ihbarını 
alan itfaiye arama 
kurtarma ekipleri 
hemen bölgeye 
intikal etti. Ekipler, 
kuyuda çocuk yer
ine inek olduğunu 
görünce şaşırdı. 
Yanlış ihbar üzer
ine itfaiye ekipleri 
Fen İşleri 
Müdürlüğü'nden 
kepçe istedi. 
Kepçe, ineğin 
içinde sıkışarak 
mahsur kaldığı 
betonarme kuyu
nun yan kısmını 
kırdı. İneğe zarar 
vermemek için 
dikkatli bir şekilde 
yapılan çalışmalar 
nefes kesti.

http://www.gemllkkorfezgaietesl.com
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Gülsuyu...
Gül suyunun diğer parfümlerden 

farkı, mistik bir koku olmasıdır.
Ölümlerde, doğumlarda, sünnet ve 

evlenme törenlerinden sonra, katım- 
cılara lavanta değil, gül suyu dökülür.

Bu bizim geleneğimizdir.
O nedenle, gül suyunun bir anlamda 

dinsel kutsallığı da vardır.
Dinsel bir obje olarak kullanılır.
Durup dururken kimseye gül suyu 

ikram edilmez.
Ama, pis kokan kentleri temizlemek 

ve mis gibi gül suyu ile yıkamak veya 
gül suyu serpmek bence Belediyelerin 
görevi olmalı.

Bilhassa AKP’li belediyelerin...
Bitlis’ten sonra, Gemlik’te de buna 

acilen başlanmalı...
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 

içinde buna yer verilmeli.
Hatta... bugünlere sık sık kutlanan 

Kurtuluş günleri gibi, gelecekte kutlan
ması mutlaka gerekli olan Bitlis’in, 
Hakkari’nin, Diyarbakır’ın, Tatvan’ın, 
bil’umum doğu illerimizin ve de diğer 
illerimizin kurtuluş günlerinde, kapalı 
spor salonlarında, hal kın üzerine 
belediye itfaiyesi ile püskürtmeli gül 
suyunu...

Bunun Barışa da faydası olacağından 
kuşkunuz olmasın.
Her derde devadır gül suyu...
Ne demişler:
“Elemtere fiş, kem gözlere fiş” 
Aman nazar değmesin.

AVCI KUŞLAR...

Çarşı Deresinde beklenen çalışmalar 
başladı.

Esnaf ve çevrede oturan vatandaşlar 
sanınm rahat edecekler.

Müteahhit firma, işin 180 günde 
tamamlanacağını söyledi.

Halk, farelerden ve pis koku ile 
sivrisineklerden kurtulacak.

Aylardır çekilen çile sona erecek.
Dün, benim küçük oğlan Özgür ile 

birlikte, Çarşı Deresi’nde kırlangıç 
kuşlarının sivri sinekleri nasıl avladık- 
lannı seyrettik.

Kırlangıçların ne kadar marifetli 
kuşlar olduğuna ilk kez tanıklık ettim.

Size de tavsiye ederim...
Bu sahneleri bir daha göremezsiniz.
Mutlaka 5 dakikanızı ayırıp, derenin 

içi bozulmadan marifetli avcı kır
langıçları gözleyin..

Mikrop yuvası olan dere içindeki sivri 
sineklerle insanların nasıl başa çıka
madı ğını, ama becerikli kuşların 
sivrisineklere aman vermediğini 
görün.

Hatta cep telefonlarınızla, fotoğraf 
makinalannızla bu sahneleri belgeleyin 
diyorum.

Yapın bu İşi, size İyi seyirlik malzeme 
çıkar.

PTT önünden başlayan düzenleme çalışmalarında çıkan hafriyatı atacak yer bulunmuyor

İnsi Mı Mnmn anııMı
Uzun zamandır 
düzenleme çalış
malarının yapıl
masının beklendiği 
Çarşı Deresi, Merkez 
Camii yanı ile deniz 
arasındaki 3.bölüm 
düzenleme çalışma 
larına dün başlandı. 
Aydoğdu İnşaat, 
Yapı Malzemeleri 
Ltd. Şti. nin Büyük 
şehir Belediyesi’ne 
bağlı BUSKİ'nin 
açtığı ihaleyi kazan
masından sonra, 
müteahhit firma yer 
teslimi alarak, maki- 
na parkurunu 
Ticaret ve Sanayi 
Odası önüne kur
muştu.
Dün, çalışmalara 
PTT önündeki köprü 
yanından Hükümet 
Konağı örtüne kadar 
olan bölümde yan 
duvarları genişletme 
çalışmalarına baş 
landı.
Dere kenarlarından 
çıkan hafriyatlar

Gemlik’in resmi 
döküm yeri olmama 
sı nedeniyle yol 
kenarına bırakılmaya 
başlandı.

GÖRÜŞME 
YAPILIYOR 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
ile Gemlik ilçe sınır
larında Aydınlar A.Ş.

ve Zeki Kaptan 
İnşaat, Hafriyat Ltd. 
Şti. firmasının ruh
satı bulunduğu 
öğrenildi.
Müteahhit firma yet 
kilileri, hafriyat 
dökülecek alan 
konusunda sıkıntı 
yaşadıklarını, ruh
satı bulunan fir
malarla görüşme

yaptıklarını 
belirterek, “Anlaşma 
yaptığımız takdirde, 
çıkan hafriyatları bu 
alanlara dökeceğiz. 
Zaman kaybetmek 
istemediğimiz için 
şimdilik çıkan hafri 
yatı yol kenarlanna 
bırakıyoruz. En kısa 
zamanda kaldıra
cağız” dediler.

Çarşı Deresi’nde yuvalanan sivrisineklerle, Büyükşehir 
başa çıkamayınca, kırlangıçlar imdada yetişti

Avcı kuşlar işbaşında
Çarşı Deresi’nin üzerinin açılmasın
dan sonra, dere içindeki durgun 
suda yuvalanan sivrisi neklerle 
mücadele edemeyen Büyük şehir 
Belediyesi’nin imdadına kırlangıç 
kuşları yetişti.
Çevre esnafının yakınmalarına 
neden olan pis koku ve zararlı hay
vanlar ile son aylarda çoğa lan 
sivrisinekler, kim şeye kapı pencere 
açtırmaz olmuştu.
AVCI KUŞLAR GÖREVDE 
Sivrisineklerin larva döneminden 
sonra uçmaya başlaması, bilhassa 
Çarşı Dere si çevresindeki iş yerleri
ni etkilemişti. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Çevre Temizlik ilaçla
ma ekiplerinin, zaman 
zaman yaptığı ilaçla ma, işe yara
mamıştı. Esnaf, “İlaçlama ekipleri 
suya ilaç sıkamadığı için, bina lan 
ve çevreyi ilaç ladı. Bu ise, sivrisi 
neklerin daha da ço ğalmasına 
neden oldu. Sivrisineklerle başa 
çıkamadığımız bir anda, yüzlerce kır
langıç kuşu, dere üzerinde pike 
uçuşlar yaparak sivrisinekleri 
yemeğe başladığından beri, biraz da 
olsa rahat ettik.” dediler.
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Gemlik-lstanbul 
deniz uçağı sefer
leri başlamış 
bulunuyor.

Başlangıçta dört 
sefer olarak karar
laştırılan deniz 
uçağı seferleri ilgi 
görmüş olacak ki; 
günde altı sefere 
çıkarılmış.

Hayırlı, uğurlu 
olsun.
Allah, pilot

larımızı, görevlileri 
ve seyahat edecek 
yolcularımızı 
kazadan korusun.

İlan edildiği gibi, 
deniz uçağı İstan
bul Haliç’e iniyor.

İstanbul çoğu 
Avrupa ülkesinden 
büyük bir ilimiz. 
Yolcularını şehrin 
muhtelif yerleşim

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

İyi hizmet göreviniz...
yerlerinde işleri 
olabilir.

Taksim merkez 
olarak nitelenir 
genellikle.

O nedenle, 
Burulaş, Haliç’ten 
Taksim’e bir 
midibüsü tahsis 
ederse, büyük bir 
ihtiyacı giderir. 
Uçakla seyahati 
daha cazip bir hale 
getirebilir.

Bu konuda bir 
bilgi verilmediğin
den, hatırlatmayı 
uygun gördüm.

Uçak seferleri için 
iskelemiz hareket 
ve ulaşım üssü 
olarak hizmet ve 
rilir hale getirildi.

Demir korkuluklar 
konuldu.
Korozyonu önle

mek, rutubetten 
korumak için 
sülyenle boyandı. 
Bekleme durağı 
konuldu.
Yolcuların araçları 

için otopark yeri 
ayrıldı alandan. 
Gelin görün ki; 
iskelenin 
başlangıcından 
uçak hareket alanı
na kadar 25 metre 
mesafedeki yıllar 
önce döşenmiş 
parke taşları kam
bur, kumbur.
Taşlar arasında 

boşluklar.
Her an yolcuların 

ayaklarının tüm
seğe takılması, 
bayan yolcuların 
ince topuklarının 
gireceği boşluklar 
sonucu düşüp

yaralanmak, sakat
lanmak büyük 
olasılık.

Bu durum nasıl 
ilgililerce 
görülmez, dikkate 
alınmaz hayret 
doğrusu .

Huyumuzdur. 
Yaşanmadan 
önlem almamak. 
Kafa, göz yarılsın, 
bacak kırılsın. 
Sonra bir çaresine 
bakarız anlayışıdır.

İhmalkarlık.
Mevcut durum 

görüntü olarak 
hem çirkin, belirt
tiğim gibi tehlikeli.

Yalnız İskele 
böyle de, başka 
yerler farklı mı?

Bora Sokak 
başlangıcında 
asfalt kesilmiş, 
oyulmuş.

O hali ile 
bırakılmış.

Hem de Paşa 
Otel’in hemen önü.

Hayret ettim.
Sayın Paşa 

Ağdemir AKP il 
yöneticisi. Niye bu 
durumun gideril 
mesi için ilgilileri

uyarmaz.
Herhalde özel işi 

için uğraş veriyor 
dur diye nitelen
mekten çekiniyor. 
Otel hizmeti halkın, 
özellikle misafir 
konuklarının barı
nağı. Yurdun her 
yöresinden konuk 
gelir otele.

Mevcut durumu 
hoş karşılar mı? 
Şehrin en mutene 
yeri bu ise, diğer 
yerler kimbilir 
nasıldır diye 
düşünmez mi? 
Sokağın tretuvar- 
ları da berbat, 
karoların kimi 
sökülmüş, sıçraya 
sıçraya yürüyorz. 
Gemlik Körfez, 
durumu bir iki kez 
dile getirdi. 
Kimseler tınmadı. 
Bir de ben yaza
yım.

Çeken bilir. Böyle 
kırık dökük bir tre- 
tuvara ayağım 
takıldı, düştüm.

Ayak bileğime 
sekiz platin takıldı. 
Yüz gün on kilo 
alçılı bacakla

yatakta yatmanın 
ne demek olduğu 
nu çeken bilir.

Ya ailenin çektiği. 
Sen ıstırap çeker 

ken, hangi fert 
neşeli olabilir.

Geçtiğimiz Sah 
günü Hanarkası 
Sokak ile Krom 
Sokak’tan geçtim. 
Az bir yağmurla 
asfaltın ortası sel 
birikintisi ile yürün
mez bir halde idi. 
Nasıl akıntı veril 
mez. Neden özen 
gösterilmez. Ben 
yaptım oldu. 
Kabulü kim yapar? 
Müteahhit parayı 
kapar, kolaysa bul. 
Vatandaş paçaları 
sıvasın. Ayaklar su 
da yüzsün yazıktır, 
günahtır, milletin 
parasına.

Halka hizmet, iyi 
hizmet göreviniz.

Emaneti korumak 
daha da önemli 
göreviniz.
Vebali büyük, 

sorumluluğu ağır.
Bugünün yarını, 

yaşamın bir de 
öbür alemi var.

HEM’de [mlal Danışmanlığı fcursu acılıyor
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından Emlak 
Danışmanlığı Kursu 
açılıyor.
Emlakçılar arasında 
yoğun ilgi gören 
kurs daha önce de 3 
grup haline açılmıştı. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Emlak Danışmanlığı 
kursunun 120 saat 

süreceği 22 Nisan 
2013 günü başlaya
cağı belirtildi. 
Kursta, Harita, 
Tapu. Hukuk, Halkla 
İlişkiler, Şehir 
Planlaması, Emlak 
Danışmanlığı ana 
başlıktan altında 20 
şer saat olarak 
eğitim verilecek 
Her ana başlıkta 
farklı eğitimcilerin 
vereceği kursun 
hafta içi saat 18.oo

ile 21.15 saatleri 
arasında 4 ders 
olarak eğitim verile
ceği bildirildi. 
Eğitimlerin 
04.06.2013 Salı günü 
yapılacak yazılı 
sınav ile sona ere
ceği, başvuruların 
devam etmekte olup 
ilgilenenlerin şahsen 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
başvurmaları 
istendi.

Bursa Untek 2013 Fuarı bugün açılıyor
Bursa Unlu Mamul 
ler Teknolojileri, 
Fırın ve Pastane 
Ekipmanları Fuarı 
(UNTEK 2013), 
bugün kapılarını 
ziyaretçilere açıyor 
Türkiye Unlu Ma 
mul Makine Üretici 
ler Birliği Derneği 
(TUMMAB) Işbir- 
liğiyle Türkiye 
Fırıncılar Federas 
yonu, Endüstriyel

Fırıncılar Birliği, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın desteği 
ile açılan fuara, yurt 
içi ve yurt dışından 
binlerce ziyaretçi 
bekleniyor. 
Almlra Otel'de 
düzenlenen basın 
toplantısında 
konuşan Tüyap 
Bursa Fuarcılık A.Ş

Genel Müdürü Ilhan 
Ersözlü; sektörün 
en önemli üretici 
firmalarının yer 
aldığı İstanbul, 
Eskişehir, İzmir, 
Adapazarı, Ankara, 
Konya ve Kırşehir 
gibi illerde bulunan 
125 markanın 
katılımı ile hazır
lanan fuarın, 
Türkiye'nin dört bir 
tarafından gelecek 

fırıncıları buluştu
rarak sektöre yeni 
bir soluk getireceği
ni söyledi.
Ersözlü, "Sektörün 
bu yılkı en önemli 
buluşması niteliğin
deki fuarda; unlu 
mamuller, pastane 
ve fırın ekipmanları 
konularında İhtiyaç 
duyulacak her türlü 
donanım, geniş 
ürün yelpazesi, son 

teknolojik ürünler 
ve inovasyon 
konusundaki tüm 
farklılıklar 4 gün 
boyunca ziyaretçi
lerin beğenisine 
sunularak, üretici 
ile son kullanıcıyı 
bir araya getirecek
tir. Fuar ayrıca, Tür 
kiye Fırıncılar Fede 
rasyonu ve Tüyap 
organizasyonları ile 
pazarın yoğun oldu 

ğu Afyon, Ankara, 
Aydın, Balıkesir, 
Bilecik, Düzce, 
Çanakkale, Eskişe 
hir, İsparta, İstan
bul, İzmir, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, 
Manisa ve Uşak 
başta olmak üzere, 
30'un üzerindeki 
sanayi şehrinden 
gelecek fırıncılara 
ev sahipliği 
yapacaktır." dedi
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lıııiaı Mı Müılır ELEMAN ELEMAN
CNC-CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MITSUBISHI VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

Cumhuriyet 
Ortaokulu öğren
cileri, okul 
bahçesinde 
düzenledikleri 
törende, Turizm 
Haftası’m kut
ladılar.
15-22 Nisan tarih
leri arasında kut
lanan Turizm 
Haftası nedeniyle 
7/C öğrenci
lerinden bir grup 
öğrenci haftanın 
önemini belirten

konuşmalar 
yaparak, şiir 
okudular. 
Okulda faaliyet 
gösteren gezi, 
inceleme, turizm 
ve çevre kulübü 
önderliğinde 
hazırlanan progra
ma kulüp öğret
meni Eşref Turan, 
Matematik öğret
meni Nevzat 
Bıyıklı ve 7 C sınıf 
öğretmeni Yeşim 
Görücü de katıldı.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

D0Ğ5AN MAKİNE
TEL: O 224 586 00 58

0 541 454 95 59

ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 
BAY ELEMAN, 

DEPODA DÜZENLEME 
YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3/Km. 

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

TFl||l A “SUYUNU BOŞA 
g|Wfl || HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın iEiui'iı ııı mıııı unu tuınıı ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

!O

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 7990

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik Kadın 
Kolları 1 -2 aydır bir 
araya gelerek 
sürdürdüğü toplan
tılarını daha geniş 
kitlelere oluşturarak, 
seçim hazırlıklarına 
da başladılar. 
Milton Aile Çay

Bahçesinde bir 
araya gelen kadınlar, 
her hafta bir 
teşkilatta, bir dışarı
da bir araya gelerek 
çalışmalarını 
sürdüreceklerini 
belirttiler. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı

Gülten Ayhan, seçim 
hazırlıklarına 
başladıklarını da 
ifade ederek, 
önümüzdeki 
seçimde 
MHP'de kadınların 
daha etkin rol ala
cağının da altını 
çizdi.

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

KAYIP
İznik Nüfus Müdürlüğünden almış 

olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 
HÜSEYİN TOSUN

Müracaatların şahsen yapılması rica olum r.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta 
İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK *

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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r? Şiir Köşesi Doktorlardan Kanlı Eylem
Tank TANIŞ

Madem ki ağlıyoruz
Mademki ağlıyoruz
İki dudak arasında eski bir 

devrim şarkısına hala
Genzimizde acımsı tat
Kuşa döndürelim akşamı var 

mısın usta
Var mısın
Uçuralım hayali
Takıp kuşkanadına 
Bulut mekân 
Yıldız mezar
Ay şehir olsun iki kişilik 
Sıfır rakımında
Eğreti
Masallar anlatalım
Zıvanadan çıkaralım şehir lam

balarını
Biz yanalım
Küllerimizi yakıp, kül yağalım 

yağmur niyetine
Rengi değişsin
Zeytin bahçelerinin
Gri papatyalar eşeleyelim elim

izde ateşten tırmık
Varsın elimiz de kavrulsun 
Bin beter yüreğimizden 
Yanık kokmuyor muyuz zaten 
Gerdanımızda iz 
Avuçlanmızda is 
Dokundukça kireç boyalı o 

duvara
Eylül şiirleri yazılıydı oysa
Henüz oturmamışken bıyık

larımız dudaklarımıza
Acemi aşklara
Onurlu yüklemler yüklerdik 
Elimizde kızıl boya

Orağı vururduk toy başaklara 
Çekiç nasırlaştırırken parmak 

aralarımızı örse çarpınca
Deniz kadar severdik Deniz'i 
Deniz kadar ölürdük kibrit 

çöpüne bakınca her şafakta
Her şafakta kurşun sıkardık 
0 hıdrellez sabahına 
Sahnırken sarmaşıktan hamak

lar
İki kavak arasında
Dillerinde çingen türkülerini 

yaralardık
İki kaş boşluğuna derince 

hançer izi bırakıp
Yüreği kopuk kalabalıklara

Küflü mantarlar koparırdık 
Dağlarına yeşil konsun diye 

memleketin
Mataramızda ter
Sırtımıza kar
Yalın yürüyüşlerdeydik şehrin 

alaca sokaklarında
Dudaklarımızda yorduğumuz 

ıslık
Kuş ölüleri ürkütürken kulak

larımızı
Öyle büyüdük biz
Öyle öldük
Mavi bir bayraktı şahadetimiz 

sol işaret parmağında
Mademki ağlıyoruz
İki dudak arasında eski bir 

devrim şarkısına hala
Var mısın
Uçuralım hayali bir daha usta...

Bursa'da 
sağlıkçılara yönelik 
şiddet olaylarını 
protesto etmek için 
iş bırakan doktorlar, 
kanlı önlükleriyle 
eylem yaptı. 
Bursa Tabip Odası 
üyeleri, Dr. Ersin 
Arslan'ın geçen yıl 
Gaziantep'te 
öldürülmesinin bi 
rinci yıl dönümünde 
şiddete karşı eylem 
yaptı. Sağlık 
çalışanlarına yönelik 
şiddetin önüne 
geçilmesi için iş 
bırakan doktorlar, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde top
landıktan sonra 
metroya binerek 
Sehreküstü'ne geldi. 
Üzerlerindeki kanlı 
önlüklerle sağlık 
çalışanlarına yönelik 
şiddetin sona 
ermesini isteyen 
doktorlar, pankart 
açarak Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kadar yürüdü. 
Bursa Tabip Odası 
Başkanı Kayhan 
Pala, sağlık çalışan
larına yönelik şid
detin her geçen gün 
arttığını ifade 
ederek, 
"Meslektaşımız Dr. 
Ersin Arslan'ın

ölümünün 
üzerinden bir yıl 
geçti ama hiçbir şey 
değişmedi. Ne 
Sağlık Bakanlığı ne 
Meclis'teki 
komisyon, sağlıktaki 
şiddetin azaltılması 
için gerekli 
tedbirleri aldı. 
Biz geçen yıl 
sevgili Ersin 
öldürüldüğünde de 
aynı şeyleri 
söylemiştik, 
Sağlıkta şiddet 
azaltılana, ortadan 
kaldırılana kadar 
eylemimiz devam 
edecek. Acil hasta
lar, yatan hastalar, 
diyaliz hastaları ve 
tedavisi şart olan 
hastalar dışındaki 
tüm hastalara 
bugün hizmet 
veremiyoruz. Artık 
hekimler ve sağlık 

çalışanları, şiddet 
içeren bir ortamda 
çalışmak istemiyor. 
Bir an önce tedbir 
alınmaz, sağlıkta 
dönüşüm bu hızıyla 
devam ederse ne 
yazık ki bir süre 
sonra insanlar 
sağlık hizmetlerine 
erişmekle ilgili ciddi 
sıkıntılar yaşayacak. 
Bizim amacımız 
buna bir son ver
mektir. Hiçbir doktor 
üzerine kan 
sıçramış önlüklerle 
çalışmak istemez. 
Biz beyaz önlüklerle 
çalışmak istiyoruz" 
dedi.
Ardından doktorlar 
ellerinde pankartlar 
ve kanlı Önlükleriyle 
slogan atarak 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne kadar 
yürüdü

I
40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJAN S >stik|al Cad.Bora Sok- Aral|9'No: 3/B GEML'K Tel: (°'224)513 96 83
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itlerine muhteşem final
Gemlik 
Belediyesinin İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürlüğü ile 
birlikte organize 
ettiği "Bebe Stat 
Şenlikleri" 
muhteşem bir final 
ile sona erdi. 
Bu yıl ikinci kez 
organize edilen 
şenliklerde minikler 
ve küçükler katego
rilerinde 16 okuldan 
270 öğrenci spor 
yapıp, yarışırken, 
doyasıya da eğlen
me fırsatı buldu. 
Okul Şenlikleri 
Etkinlikleri kap
samında düzenle
nen "Bebe Stat" 
Projesi yarışmaları 
Atatürk Spor 
Salonunda yapıldı. 
Şenliklerde öğren
ciler çeşitli kulvar
larda yarışıp, spor 
yapma imkânı bul
dular.
Eğlenceli gruplarda 
farklı biçimde spor 
yapma fırsatı bulan 
öğrencilerin tamamı 
diğer şenlikler ve 
spor branşlarında 
olduğu gibi Şam 
piyon ilan edildi. 
Etkinliklerin gizli 
kahramanları beden 
eğitimi öğretmen
lerinin fedakarlıkları 
sayesinde organi
zasyon harikasına 
dönen şenlikleri 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen, Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil

Tunç ve Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Mehmet Duran'da 
takip etti.
Öğrencilerle sohbet 
edip, oynadıkları 
oyunları ve sportif 
faaliyetlere katılan 
Kaymakam Cahit

Işık ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bu yıl İkin
cisi yapılan Bebe 
Stat projesinin 
geleneksel hale 
getirileceğini 
müjdelediler, 
öğrencilere

madalya ve katılım 
belgelerini protokol 
üyeleri takdim 
ettiler.
Törenler öğren
cilere yönelik 
Gemlik Belediye 
si'nin ikramı ile son 
buldu.

SenlMe dereceye giren 
öğrenciler ödiıllenıliri İdi
Şükrü Şenol Orta 
okulu, geçtiğimiz 
günlerde yapılan 
Gemlik Anadolu 
Imam-Hatip Lisesi'n 
de yapılan masa 
tenisi şenliğinde

rakiplerini yenerek 
derece yapan 
öğrencilerini ödül
lendirdi 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
“Öğrencilerimizi ve

onları çalıştıran 
Beden Eğitimi 
öğretmenlerimizi 
tebrik eder, başarı 
larının devamını 
dilerim”, dedi 
Masa Tenisi

Şenliğinde derece 
yapan öğrencilerin 
isimleri ise

şöyle : 
1-Feyzanur 
KÜLEKÇİ,

2-Rahime ARIBUR- 
NU, 
3-Barış AŞIK.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

kkorfezgazetesi.com
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Imıt Hini Mit iittıl
Başbakan 
Yardımcısı 
Babacan, 2008 
sonunda çıkarılan 
yurt dışındaki par
aların yurda getir
ilmesine yönelik 
varlık barışının ben
zeri üzerinde 
çalıştıklarını açık
ladı.
Babacan “ilk varlık 
barışında dünyada 
kriz vardı. Şimdi 
Türkiye önde ve 
gözde” dedi. Ali 
Babacan, yurt dışın
da parası olup da 
ülkeye getiremeyen
lere müjdeyi New 
York’tan verdi. 
Babacan, Kasım 
2008’de çıkarılan 
varlık barışının bir 
benzerine yönelik 
yurt dışındaki par
aların yurda getir
ilmesiyle ilgili çalış
malarının olduğunu 
söyledi. U.S. 
Chamber of 
Commerce 
(Amerikan Ticaret 
Odası) ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
oıTi'ıyT’ıTıTT 
düzenlediği ‘Türkiye 
Yatırım Haftası’ için 
ABD’de bulunan 
Babacan, Ne w 
York’taki 
görüşmelerini 
değerlendirirken 
gündeme ilişkin 
sorularımızı yanıt
ladı. Türk özel sek
törünün ve vatan
daşlarının ulus
lararası kayıtlara 
geçen yurt dışındaki 
portföy yatırım
larının minimum 130 
milyar dolar 
olduğunu söyleyen 
Babacan, bu parayı 
yurt içine getirmek

için çalışma içinde 
olduklarına işaret 
etti.
50 milyar doları 
ABD kağıdında 
Babacan, şunları 
söyledi: “Söz 
konusu para yurt 
dışında menkul 
kıymetlere yerli 
yatırımcıların ya da 
şirketlerin yatırdığı 
para. Bunun 50 mil
yar doları aşan 
bölümü Amerikan 
Hazine kağıtlarında. 
Ayrıca yerli yatırım
cının yurt dışında 
Türk Hazine’sinin 
kağıtlarına yaptığı 
yatırımlar da var. Bu 
rakaffrtar kayrtii 
olanlar, gayri- 
menkulleri ve diğer 
varlıklarını tahmin 
etmek mümkün 
değil. Bu paraların 
yurda getirilmesi 
için çalışma yapıy
oruz. Maliye ile 
görüşüyoruz.
Yeniden ‘varlık 
barışı’ benzeri bir 
uygulama planlıy
oruz.” 2008 sonun
da başlayan varlık 
barışıyla 48 milyar 
liralık beyan olmuş, 
30 milyar lira 
gelmişti.
Durum 2009’daki 
gibi değil

Babacan’a, ‘tekrar 
neden ‘varlık 
barışı’nı gündemle 
rine aldıklarını’ sor
duğumuzda “O yıl
larda küresel kriz 
vardı. Herkes tedir
gindi ve tüm dünya
da güven problemi; 
vardı. Türkiye küre
sel krizden 
güçlenerek çıktı. 
Son yıllarda gerek 
büyümede gerekse 
bölgedeki etkinliği 
arttı. Türkiye ön 
plana çıktı. 
Şimdi yurt 
dışındaki paranın 
Türkiye’ye getir
ilmesi konusunda 
daha râtek/j olu- 
nacağını düşünü 
yoruz. Ayrıca söz 
konusu paranın ne 
kadarını getirebilsek 
kârdır. 2009’da 
yüzde 2 vergi alın
mıştı. Beyan eden
lerin bir kısmı da 
paralarım 
getirmemişti” 
yanıtını verdi. 
Babacan, 2012 
yılında Türk 
işadamlarının yurt 
dışında yaptıkları 
yatırımların 4.5 mil
yar doları bul
duğunu belirterek, 
“2012’de bu konuda 
rekor kırıldı” dedi.

Merkez Bankası 
politika faizini dün 
yüzde 5'e çekti. 
Hazine faizi yüzde 
5.41'i gördü. Merkez 
Bankası’nın ham
lesinin ardından 
konut kredisi faiz 
oranlarındaki 
düşüşün hızlanması 
bekleniyor.
Eylül 2012'de 
komisyon ve dosya 
masraflarını dahil 
etmeden 60 ay vad
eye 100 bin lira 
konut kredisi kul
lanan vatandaş aylık 
1.19 faizle vade 
sonunda toplam 140 
bin 460 lira ödüyor
du. Nisan 2013 
itibariyle 100 bin lira 
için 60 ay vadede 
faiz 0,67'ye geriledi. 
Bugün ev almak için 
kredi başvurusu 
yapan kişinin 60 ay 
vade sonunda 
ödeyeceği rakam 
121 bin lira oldu. 
Vatandaşın 8 ayda 
20 bin lira kazançlı 
çıktı. Merkez 
Bankası’nın konut 
kredisi faiz oranları
na yansımasının

Kıdem fonu laseron'da denenecek
Düzenleme 
yasalaşırsa taşeron 
işçilerin ödenmeyen 
maaşından asıl 
patron da sorumlu 
olacak. Taşerona 
verilecek işlerde 
ihaleler üç yıl süreli 
olacak.
Kıdem tazminatına 
ilişkin "Fon düzen
lemesi" ilk önce 
taşeron işçide uygu
landıktan sonra:'", 
eğer sonuçlar olum

ardından 
önümüzdeki 
dönemde konut kre
disi kullanacak olan 
tüketicilerin cebinde 
kalacak olan para 
tutarı daha da arta
cak. Bu nedenle 
yeni konut kredisi 
kullanacakların bir 
süre daha bekleme
si gerekiyor.

YENİDEN 
YAPILANDIRMA 
CAZİP Mİ?
Merkez Bankası’nın 
yaptığı faiz indirimi 
kredi kullanan 
vatandaşları da 
önemli bir faiz 
yükünden kurtarmış 
olacak. Elbette 
bankalar insaflı 

lu olursa tüm 
çalışanlara uygulan
abilecek.
Taşeron yasasını bir 
an önce çıkarmak 
isteyen Bakanlık, şu 
sıralar toplantılar 
düzenliyor, 
sendikalar ve sivil 
toplum örgütleriyle 
bir araya geliyor, 
özellikle, iş 
kazalarının hız 
kesmemesi ve bu 
kazaların çoğunluk

davranırsa... Son 
dönemde bankalar 
yüzde 1'in altına 
inen faizlerle 
yeniden yapılandır
ma isteyen müşte 
riiere ikinci kez 
masraf adı altında, 
dosya bedeli ve 
ekspertiz ücreti 
çıkarıyor. Ayrıca, 
yeniden yapı
landırılan kredilere 
erken kapatma işle
mi uygulayarak, 
yüzde 2'lik ceza 
yansıtma yoluna 
gidiyor.
Bu şekilde, 
müşteriler için 
yeniden yapılandır
ma cazip olmaktan 
çıkıyor.

la taşeron firmalar
da meydana gelmesi 
konunun aciliyetini 
artırıyor. Ayrıca, 
kamu iş yerlerinde 
çalışan taşeron işçi
lerinin açtıkları 
davalarda 
mahkemeleri kazan
maları ve bu neden
le devletin önemli 
bir tazminat yükü 
altında kalacak 
olması da işin bir 
başka boyutu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
u 
E 
M

'itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

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

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

■11 Gar. Kom. 513 12 06 MIHI Eğt. Md. 513 11 74
513 13 53 RAPOR - EERİDOT

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

| 513 10 57
513 13 Q8
513 11 33

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

L 
i

Kaymakamlık
C.Savcılığı

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

Emniyet Müd.
Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTORÜS

K ULAŞIM Özel İd. Md. 513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00! fiC DENİZ UÇ Aöl
Pejptut Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm

513 56 13
514 63 62

Tapu Sid. Müd. 
Müftülük

Otobüs Terminali (18 Hat)
613 12 12
613 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Mallr PAlflm Mı'ırl

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

DAĞITICILARM
i 

1

Süzer Turizm 
Ksnbsroğlu-Essday 
Anrtur
Kemli Koç____________

612 1O 72
514 46 49
514 47 71
512 O1 63

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

tıaiK Egııım muc
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59| ı Mar.Sağ.Ocağı 

Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

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

TAKSİLER_________ BUSKİ Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

> 1 1 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

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25 
513 45 21-182

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

£2‘ro1 513 10 79
MAR-PET S13 3Q 33
Tuncay Otogaz S13 16 43
Beyza Petrol 513 Ol 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI: 4551 
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)

MIHIM
■İli 

MAHMUT İLE 
MERYEM: 11:30- 

14:00-16:30- 
19:00-21:15 

ÇANAKKALE YOLUN 
SONU: 11:30-14:00- 
16:15-18:30-20:30 
ŞEYTANIN ORMANI: 
12:00-14:15-16:15- 

16:15-20:15

■ısra
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HiMİiimiiIiIM
hak kazandı. İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık ve Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç'un da 
seyrettiği final maçı 
büyük mücadeleye 
sahne oldu. 
Maç sonrası İlçe 
Kaymakamı, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürüyle bir
likte takımları ve 
müsabaka hakem
lerini tebrik ederek, 
başarılar diledi

Gemlik Spor 
Salonu’nda yapılan 
Bayanlar 
Deplasmanlı 
Bölgesel Lig 
Finallerinde 7 
takımın arasından 
ilk sırayı almayı 
başaran İstanbul 
ekibi Bahçelievler 
Belediyespor finalde 
UPS Spor ve Kültür 
Kulübü'nü 3-1 
yenerek şampiyon
luğa ulaştı ve 2013- 
2014 sezonunda 3. 
Lig de oynamaya

MİLTONjl
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nifak Masası

İnternetten Canb Kyın 
Sahne - fakyösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz gösteriler



önemli değildir..

gürselden soy
• PORTÖR MUAYENELERİ

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

• İSE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İS SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA 
Tel 0 224 573 18 82-0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

• RİSk ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

İL • İŞYERİ HERİMLİĞİ
osab • İ^GÜVENLİĞI UZMANLIĞI 

» • İLk YARDIMI EĞİTİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hlfblrl«mnçvei} »/

GgİMİİIc FCÖrf oz
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

19 Nisan 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Doğum yaptığı gün 
diğer çocuğunu feci

Kazada kaybetti
Çevre yolunda meydana gelen 
trafik kazasında 13 yaşındaki 
çocuk, kardeşi dünyaya 
geldiği gün hayatını kaybetti. 
Haberi sayfa 3’de

Heykeltraş Eşber Karayalçın’ın yaptığı boru profil heykel Atatürk Kordonu’nda yerine kondu

Asım Kocabıyık anısına 
kordona anıt-cesme
Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Merhum Asım Kocabıyık’ın anısı
na, Heykeltraş Eşber Karayalçın tarafından yapılan anıt-çeşme, dün Atatürk 
Kordonu’ndaki yerine kondu. Heykeltraş Eşber Karayalçın’ın gözetiminde 
Balıkpazarı Kahvelerinin deniz kısmına konan anıt çeşmenin ortasında 
Borusan’ı sembolize eden borulardan yapılmış fügürler bulunurken, anıtı sem
bol eden bölümlerin kenarlarında ise çeşmeler bulunuyor. Anıt Çeşmenin, 24 
Nisan Çarşamba günü saat 14.30 da Borusan üst yöneticileri ile. Gemlik 
Belediye yet kililerinin katılacağı bir törenle açılışının yapılacağı bildirildi.

Kocabıyık anısına anıt- çeşme
Merhum Asım Kocabıyık anısına'ilçemizin en 

güzel köşelerinden biri olan Atatürk Kordonu’na 
bir Anıt Çeşme yapıldı.

Dün, Balıkpazarı semtinde Kuaför Olcay’a 
gazete bırakırken, kordon bölümünde bir vinçle 
bir cismin yere indirilişine tanık oldum.

Merak bu ya, arabamı park ettikten sonra, kor
dona indirilenin ne olduğunu görmek için vincin 
yanına gittim.

Metalden yapılmış heykele benzer büyük bir 
cisimle karşılaştım.

Çevresinde Borusan iş kıyafetli işçileri görünce 
konuyu anladım.

Borusan, Kordona borudan bir figür yaptırmış 
sandım.

Oysa konan metal cismin, Asım Kocabıyık 
anısına, heykeltraş Eşber Karayalçın’ın yaptığı 
bir Anıt-Çeşmeymlş. Devamı sayfa 4’de

F.Mehmet Güler Eşref Güre Bayram Demir

Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile Kurşunlu eski 
Belediye Başkanı Bayram'Demir ve Küçük Kumla eski Belediye 
Başkanı Eşref Güre, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’na ait Belediye paylarını zamanında yatırmadıkları" 
gerekçesiyle haklarında açılan davalardan beraat ettiler. 2’de

AKPSiyaset

ili tos 
iitentoı

Bursa’nın gelişiminde 
ve ulaşımında yaşana 
cak sıkıntıların 2030 
yılına kadar kontrol 
altına alındığını belir 
ten Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe, 1/100.000 öl 
çekli Çevre Düzeni Pla 
m’yla kentin gelişimini 
ve alınacak tedbirleri 
belirlediklerini, uygu
lamaya girme aşama 
sında olan Ulaşım Ana 
Planı’yla da trafikte 
yaşanacak tüm sorun
ların önüne geçtikleri
ni söyledi. Sy 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


19 Nisan 2013 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 2

Giderilirdavadan daha beraat etti
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Kurşunlu eski 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir ve 
Küçük Kumla eski 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, "Kültür 
ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu’na ait 
Belediye paylarını 
zamanında yatır
madıkları" gerekçe
siyle haklarında 
açılan davalardan 
beraat ettiler. 
Gemlik Eski 
Kaymakamı Bilal 
Çelik tarafından, 
yasaya aykırı 
davrandıkları için 
haklarında açılan 
davada, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Kurşunlu 
eski Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, Küçük _ 
Kumla eski Mâli 
Hizmetler Müdürü 
Özcan Soygan, 
Umurbey Belediyesi 
eski Mali Hizmetler 
Müdürü Asuman 
Irmak, dün hakim

Bayram DemirF.Mehmet Güler

karşısına çıktı;,. 
Gemlik Sulh Ceza - 
Mahkemesi’nde 
görülen dava 
duruşmasında 
hakim, bilirkişiden 
gelen raporu 
okudu.
Bilirkişi raporunda 
kamu zararı mey
dana gelmediği, iki 
resmi kurum 
arasında doğan 
işlemin 
belediyelerin İller 
Bankası payından 
kesildiği belirtildi. 
Yargılanan sanıklar 
rapora bir diyecek
leri olmadığını belir- 

Eşref Güre

tirkep Fatih Mehmet 
Güler, "Her iki 
tarafta kamu kuru- 
mudur. Alacak 
meselesi iki kurum 
arasında sağlanan 
işbirliği ile 
çözülmüştür. İl Özel 
Dairesi İller 
Bankasından gerek
li istihkakı almıştır. 
Suç işlemedim 
beraatimi istiyo
rum" dedi.
Diğer sanıkların da 
suç işlemediklerini 
belirterek, beraat
larını istedi. 
Mahkeme hakimi, 
bilirkişi raporunda 

belirtildiği üzere, 
kamu zararı doğma
ması nedeniyle, 
sanıkların 
suçlarının sabit 
görülmediğini ve 
beraat ettiklerini 
açıkladı.

GÜLER, TEK BİZE 
DAVA AÇILDI 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
mahkeme çıkışında 
yaptığı açıklamada 
2005-2009 yılları 
arasında, belediye 
lerce ödenmesi 
gereken Kültür ve

Tabiat Varlıkları 
Koruma paylarını 
zamanında öden
mediği, bu nedenle 
suç işlendiği iddi
asıyla açılan ve 2 
yıldır devam eden 
davadan suçsuz 
olduğunu kanıtla
maya çalıştığını 
belirterek, şunları 
söyledi: 
"2005-2009 yılları 
arasında Bursa’da 
30 dan fazla 
Belediye Kültür ve 
Tabiat Varlıkları 
Koruma parasını 
zamanında yatır
madığı anlaşıldı. 
Ancak, ne ilginçtir 
ki Bursa da bu 
konuda tek bir dava 
açılmazken, 
Gemlik'te benim 
kiyle birlikte, 
Kurşunlu, Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanları ile Mali 
Hizmetler Müdürleri 
hakkında dava 
açıldı.
Başka yargılanan 
belediye başkanı 
olmadı.
Sonuç olarak 
görevden uzak
laştırılmamın

devamını sağlamak 
amacıyla açılan bir 
davadan daha 
beraat ettim. Bunu 
kamunun dikkatine 
sunuyorum" 
dedi.
Fatih Mehmet 
Güler'in Gemlik 
Belediyesi’ndeki 
görev sırasında 
haklarında açılan 
davalardan bir 
kısmı Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi 
nde (6 dava) bir- 
leştirilirken, Gemlik 
Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 
devam eden, "Yaz 
mevsiminde Küçük 
Kumla ve Kurşunlu 
da görevlilere 
Zabıtaya benzer 
kıyafet giydirmek.", 
" Belediyeye ait 
Sosyal Yaşam 
Merkezi'ni Gemlik 
Belediyespor'a, 
Çukurbahçe Hah 
Sahası'nı Körfez 
spor'a, Katlı 
Ötopark'ı Gemlik 
spor'a Tahsis 
etmek" suçlarından 
davalarından 
yargılanıyor.

BİWMIİI|IWMMİIIWWİIİIİ

Gemlik Nakliyeciler 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile beraber 
Gemlik Ticaret Ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Şoförler Odası 
Başkanı Ayhan 
Gündoğdu, Esnaf ve

Sanatkarlar Orası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Nakliyeciler 
Derneği Başkanı 
Osman Sertaslan, 
Nakliyeciler Derneği 
Başkan Yardımcısı 
Fehmi Arslan 
ziyaretlerini sürdür 
meye devam ediyor. 
Gemlik Cumhuriyet

Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Gemlik 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdiğe’yi 
ziyaret ederek, 
Gemlik’te nakliye 
sektöründeki sıkın
tılarını dile getirdiler. 
Dernek Başkanı 
Osman Sertaslan, 
Gemlik’te bulunan

MSC lojistik grubuy
la ilgili bilgiler 
aktardı.
Asya Port adı altında 
kara nakliye taşı
macılığı yapan şir
ketin Gemlik’teki 
bütün nakliyecilerin 
fiyatlarını kırarak zor 
durumda bıraktık
larını, borçlarını 

ödeyemez duruma 
geldiklerini 6000 
kişinin ekmek yediği 
sektörü bitirme giri 
şimlerini bulunması
na göz yummaya
caklarını, ikili 
görüşmelerde sonuç 
almaya gayret ettik
lerini söyledi. 
Cumhuriyet

Başsavcısı Zekariya 
Bayazıt ve Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige, Gemlik 
esnafının her 
zaman yanında 
olduklarını, hukuk 
çerçevesinde gerekli 
adımların atılması 
gerektiğini ifade 
ettiler.________ J
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Doğum yaptığı gün diğer
çocuğunu feci kazada kaybetti
Çevre yolunda 
meydana gelen 
trafik kazasında 13 
yaşındaki çocuk, 
kardeşi dünyaya 
geldiği gün ha 
yatını kaybetti. 
Yıldırım Çevre Yolu 
çıkışında yolun 
karşı tarafına 
geçmek isteyen 
Emek İlköğretim 
Okulu 7’nci sınıf 
öğrencisi Süley 
man Alnıdelik’e 
Taner B. idaresin
deki 34 RNG 51 
plakalı otomobil 
çarptı. Kanlar 
içinde kalan çocuk 
olay yerinde ha 
yatını kaybetti. 

■ Olay yerine gelen 
baba Ramazan 
Alnıdelik, acı 
haberle yıkıldı. Aynı 
gün erkek çocuğu 
dünyaya gelen 
babanın feryatları 
yürekleri dağladı. 
Şevket Yılmaz 
Kadın Doğum ve 
Çocuk

Hastanesi'nde 
yatan anne Kezban 
Alnıdelik'e acı 
haber verilemedi. 
Kaza, Yakın Çevre 
Yolu Yıldırım 
mevkiinde mey
dana geldi. Yolun 
karşısına geçmeye 
Çalışan, Emek 
İlköğretim Okulu 
orta ikinci sınıfı 
öğrencisi Süley 
man Alnıdelik, 
Taner B. idaresin
deki otomobilin 
altında kaldı. 
Kanlar içinde kalan 
çocuk olay yerinde 

Sulh Göriismesinıle Pomıalı IthselII II

Bursa'da, kardeşini 
husumeti! olduğu 
kişilerle barıştır
mak isterken pom
palı tüfekle vurulan 
2 çocuk babası 
ölümle pençeleşiy
or. 2 çocuğuyla 
ortada kalan acılı 
eş, "Bebeğim de 
karşı binada tedavi 
görüyor. Kızım ise 
beynindeki kist 
sebebiyle tedaviye 
muhtaç. Bu hayatta 
bize eşimden 
başka yardım ede
cek kimse yoktu. 
Onu da aldılar. Bize 
başka kimse sahip 
çıkmaz" diye göz 
yaşlarına boğuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 9 gün 
önce merkez 
Osmangazi 
ilçesinde Hipodrom 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Kardeşi 
Gökhan U.'yu (20) 
darp eden zanlılarla 
olayların daha da 
büyümemesi için 
barışmaya giden 33 
yaşındaki Murat U.,

yolda saldırıya 
uğradı. Kardeşini 
korumak için 
vücudunu siper 
eden Murat U., 
pompalı tüfekle 
sırtından vuruldu. 
Gözleri önünde 
ağabeyinin kanlar 
içinde kalışına 
şahit olan Gökhan 
U. ise saldırıdan 
yara almadan 
kurtuldu.
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştır 
ma Hastanesi'ne 
kaldırılan Murat U. 
yoğun bakıma 
alındı. Doktorların 
yaşaması için 
yüzde 5 şans 
verdiği Murat 
U.'nun yakınları ise, 
tehditlerin devam 
ettiğini ileri sürdü. 
Yoğun bakımdaki 
hastalarının 
hayata yeniden 
tutunması için dua 
eden aile, 
"Yetkililer sesimize 
kulak versin.
Hayatımız tehlike 
altında" diye

hayatını kaybetti. 
Acı haberi duyarak 
olay yerine koşan 
inşaat işçisi baba 
Ramazan Alnıdelik 
olanlara bir türlü 
inanmak istemedi. 
Aynı gün erkek 
çocuğu dünyaya 
gelen baba yıkıldı. 
Babanın feryatları 
yürek dağladı. 
Yavrusunun cansız 
bedenine son kez 
bakan acılı baba, 
yakınları tarafından 
güçlükle'sakin- 
leştirildi.
‘İNANMAK 

konuştu.
Daha önce 
husumetli olduğu 
kişilerin bıçaklı 
saldırısı sonucu 
yaralandığını 
ifade eden Gökhan 
U., "Olayın ardın
dan ağabeyim 
Murat U. bizi 
barıştırmak istedi. 
Bu şahısların yanı
na gidiyorduk. 
Ağabeyimin 
aracının önünü 
kestiler. Bize pom
palı ile ateş ettiler. 
Ben canımı zor kur
tardım. Ağabeyim 
beni kurtarmak için 
kendi hayatını feda 
etti. Bu şahıslardan 
biri tutuklandı. 
Diğer ikisi serbest 
bırakıldı. Bu kişiler 
halen bizi ölümle 
tehdit etmeye 
devam ediyor. 
Ağabeyim yoğun 
bakımda ölümle 
pençeleşiyor. İki 
çocuğu ve eşi orta
da kaldı. Yetkililere 
sesleniyor, devam 
eden tehditlerin

İSTEMEDİLER’ 
Dede İbrahim ipek 
de olay yerinde 
yatan kişinin 
torunu olduğuna 
cesedin üzerindeki 
örtüyü açınca inan
abildi. Dede İpek’in 
feryatları damadı 
nınki ile karıştı. 
Baba ve kayınpe 
deri yakınları tara 
fından sakinleşti 
rilmeye çalışıldı. 
Vatandaşlar ise, 
olay yerinde bir üst 
geçit yapılmamış 
olmasına tepki gös
terdi. Olaydan 
sonra gözaltına alı
nan sürücü, ifadesi 
alınmak üzere 
karakola götürüldü. 
Savcılık kazayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Bu arada, 
Şevket Yılmaz 
Kadın Doğum ve 
Çocuk 
Hastanesi'nde 
yatan anne Kezban 
Alnıdelik'e ise acı 
haber verilemedi.

son bulmasını, olay 
bir an önce aydın
latılmasını istiy
oruz" dedi.
İki çocuk annesi 
Nazan U. (32) ise, 
eşinin yoğun 
bakımda kaldığı 
hastanenin bir 
başka poliklin
iğinde de 2 yaşın
daki oğlunun 
yatarak tedavi 
gördüğünü, 9 
yaşındaki kızının 
ise beynindeki kist 
sebebiyle tedavi 
gördüğünü ifade 
ederek, "İki 
çocuğum da hasta. 
Eşim çok iyi biriy
di. Bunların hiçbiri
ni hak etmedi. 
Eşime saldıran bu 
kişilerin yakalan
masını istiyorum. 
Benim ve yakın
larımın hala hayatı 
tehlike altında. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
ve eşi Emine 
Erdoğan'dan- 
yardım bekliyorum" 
dedi.

Liseli kız araba
çarpması sonucu 

yaralandı

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, lise 
öğrencisi 15 
yaşındaki Kübra 
İlik, okul dönüşü 
yolun karşısına 
geçmek isterken 
otomobilin çarp
ması sonucu 
yaralandı. 
Kâza, dün 
Orhaneli Esentepe 
Mahallesi Çevre 
Yolu'nda meydana 
geldi. Bursa 
yönünden 
Büyükorhan'a 
giden Hayati Arı 
yönetimindeki 16 
CNM 84 plakalı 
otomobil, yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Türkan 
Sait Yılmaz 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Kübra

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik Körfez www.geıslil[l(#rfezıazeiesi.conı

Ilik'e çarptı. 
Kazada yaralanan 
Kübra İlik, 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
ilk müdahalesinin 
ardından Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedaviye alındı. 
Çevredekiler, 
Kübra İlik'in yolun 
karşısına 
geçerken bir anlık 
tereddüt 
yaşadığını, geldiği 
yöne dönmek 
isteyince de oto
mobilin altında 
kaldığını iddia 
etti. Otomobil 
sürücüsü 
gözaltına alınarak 
olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Koca bıyık anısına anıt- çeşme
İlk bakışta bunun bir anıt-çeşme olduğu 

nu kavrayamadım.
Çalışanlara ne olduğunu sorduğumda, 

yan taraflarına çeşmelerin bağlanacağını 
Borusan çeşmesi olduğunu söylediler.

Metal anıt-çeşmenin su tesisatı bağlam 
yordu.

Başında durup, çalışmaları gözleyen kişi 
nin ise, metal anıt çeşmeyi yapan heykel- 
traş olduğunu sonradan anladım.

Borusan’a ve rahmetli Asım Kocabıyık’a 
yakışır bir eser...

Yeri de güzel seçilmiş.
Yaz kış binlerce kişinin her an gezip 

önünden geçeceği bir alan Atatürk Kor 
donu...

Bu ne zaman düşünülmüş, kim düşün
müş bilmiyorum ama, Asım Kocabıyık için 
unutulmayacak ve her önünden geçenin 
anımsayacağı bir çalışma yapılmış.

Ayrıca, yanlarına konacak çeşmeden her 
su içen de o’nu rahmetle anacak...

Önemli olan bu çeşmenin iyi korunması, 
temiz tutulması ve bakılmasıdır.

Biz de, kamuya açık alanlarda çeşme 
gibi sürekli kullanılan bir sebilin korun
ması zordur.

Başta belediye bunu çabuk unutur.
Yıllar sonra ise mikrop yuvası haline 

gelir.
Veya çeşmeleri sökülür, kırılır, bakımı 

unutulur.
Buna örnek mi istiyorsunuz.
Gemlik’te anı çeşmesi olarak yaptırılan 

Atatürk Parkı’nın İskele Caddesi köşesin 
de, eski belediye başkanlarından merhum 
İbrahim Akıt anısına yapılan çeşmenin 
hali ortada.

Bence bu çeşme, bir ayıplık abidesidir.
Ahmet Dural Meydam’ndaki saat kulesi 

nin karşısındaki çınarın altındaki tarihi 
mermer çeşme ise, tarihi kimliğine yakış
mayacak şekilde bakımsızdır.

Asım Kocabıyık Anıt Çeşmesi’ni 
Borusan mı yoksa Gemlik Belediyesi mi 
yaptırdı bilmiyorum.

Ancak, belediye meclisinde, böyle bir 
önerge görüşülmediğinden ve dün bana 
Borusan basın yönetmeninden gelen 
elektronik açılış daveti mesajdan anladı 
ğım kadarıyla, çeşmeyi Borusan 
Holding’in yaptırdığıdır.

Önemli olan Asım Kocabıyık gibi 
Gemlik’e büyük hizmetler ve eserler 
kazandıran bir vatanseverin adının, 
Gemlik’in kalbi olacak bir köşesinde 
yaşatmaktır.

"Seni unutmayacağız" demektir.
Aslında bana göre bu da yetmez.
Asım Kocabıyık’ın adını ilçemizin önemli 

bir meydanına vermeliyiz.
Bu, Balıkçı Barınağı’nın önündeki alan 

da olabilir, daha uygun görülecek bir yer 
de..

Adını taşıdığı yüksek okulların önünde 
ki alana bu ad verilirse, belki de O’na 
yakışan heykeli de bir köşesine dikilebilir.

Naçizane bir öneri...

Ana sınıflar arası yapılan resim yarışması sonuçları açıklandı

M MİM İlil Mllftl
2012 - 2013 Öğretim 
yılı 1. Özel Aykent 
İlkokulu Anasınıflar 
Arası 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
Resim Yarışması 
yapıldı.
Katılımın yüksek 
olduğu yarışmada, 
anasınıfı öğrencileri 
birbirleri ile yarıştı. 
23 Nisan coşkusu
nun rengarenk 
resmedildiği yarış
manın jüri üyeleri 
olan Özel Aykent 
İlkokulu Görsel 
Sanatlar Öğretmeni 
Ramize Ayaş, 
Anasınıfı Öğretmeni 
Zuhal Şekeroğlu, 
Şükrü Şenol İlkokulu 
Öğretmeni Engin 
Yolcu dereceye gire
cek resimleri 
seçmekte oldukça 
zorlandıklarını

söylediler. Yarışma 
sonuçlarında birinci 
olan Cumhuriyet 
ilkokulu Öğrencisi 
Beren Erengönül 
oldu. Ödüller 1,'ye, 1 
adet çeyrek altın, 
2.'ye, 1 adet gram 
altın 3.'ye, yağlı 
boya seti, 3 adet 
mansiyona pastel

boya seti verildi. 
Öğrencilerin ödül
lerini vermek için 
Kaymakam Cahit 
Işık, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Milli 
Eğitim Şube Müdür 
leri ve Özel Aykent 
İlkokulu Kurucusu 
Gürhan Ay etkinliğe

katıldılar.
Özel Aykent İlkokulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler yaptığı 
açıklamada, “Okulu 
muzda artık her yıl 
geleneksel olarak 
Anasınıflar arası 
resim yarışmasının 
tekrarlanacağız. ” 
dedi.

ADALET BAKANLIĞINDAN 
MÜNHAL NOTERLİK

2012 yılı gayri safi geliri 387.062,34 TL olan ikinci sınıf Gemlik Üçüncü 
Noterliği münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince 
BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli 
olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulunduk
ları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvur
ma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alın
maz.

İlan olunur.

İSİM TASHİHİ
T.C. GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 14/02/2013 tarihli 2013/171 

sayılı karar ile HİKMET KARAŞABANOGLU 'nun ön ismi "HİKMET NİSA " 
olarak düzeltilmiştir. İlan olunur. HİKMET NİSA KARAŞABANOĞLU

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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flKP Siyasel akademisin fle ilk Jers flllepe’öen

Bursa'nın gelişiminde ve ulaşımında yaşanacak sıkıntıların 2030 yılına kadar kontrol altına alındığını belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plam'yla kentin gelişimini ve alınacak tedbirleri belirlediklerini, 
uygulamaya girme aşamasında olan Ulaşım Ana Plam'yla da trafikte yaşanacak tüm sorunların önüne geçtiklerini söyledi.
AK Parti Genel 
Merkez AR-GE Birim 
Başkanlığı tarafın
dan Gemlik'te 
düzenlenen Siyaset 
Akademisi başladı. 
İmam Hatip Lisesi 
Kapalı Salonu’nda 
önceki akşam 
başlayan Siyaset 
Akademisinin ilk 
konuşmacısı Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe oldu.
AK Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın, Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz ve 
akademi üyelerinin 
yer aldığı toplantıda 
konuşan Başkan 
Altepe, Bursa'nın 
gelecek 20 yıldaki 
vizyonu konusunda 
katılımcıları bilgilen 
dirdi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, 1/100.000 
ölçekli Çevre Düzeni 
Plam'mn Bursa'nın 
öncelikleriyle birlikte 
gelecek vizyonunu 

belirleyen, gelişimini 
yönlendiren, kentin 
hangi ekonomik sek
törlerde nasıl gelişe
ceğini gösteren, yol 
haritasının çizildiği 
ortak akıl ürünü 
belge olduğunu vur
guladı.
Bursa'nın Anayasası 
olan bu planın 
şehrin gelecek felse
fesini ortaya koydu 
ğunu dile getiren 
Başkan Altepe, 
"Çevre Düzeni 
Plam'nda; alt ölçekli 

planlan yönlendirici 
ana kararlar, bu 
kararların kimler 
tarafından nasıl 
uygulamaya geçirile
ceği de tanımlandı. 
Kentin gelişme yönü 
nün batı yönünde 
olması yaklaşımı, 
şehir içindeki kirleti
ci sanayinin yerle 
şim alanı dışına 
çıkarılması yönünde 
çalışmalar yapıldı. 
Batı planlama böl
gesinde konut alan
ları ve çalışma alan

ları oluşturuldu" 
dedi.
Bursa'nın 2030 yılını 
hedef alan planın 
hazırlık çalışmaları 
hakkında da bilgiler 
veren Başkan 
Altepe, şeffaf ve 
katılımcılık esasına 
göre 1,5 yılda 180 
toplantı yapıldığını 
ve bu toplantılara 
2780 kişinin katıldığı 
m vurguladı. 
Toplantılarda yerel 
ve merkezi yöneti 
min üst düzey yöne 
ficileri ve uzman 
kadroları, tüm resmi 
kuramların üst 
düzey yöneticileri, 
sivil toplum ve 
meslek odalarının 
üst düzey yönetici
leri, uzmanlar, 
medya ve üniversite 
temsilcilerinin yer 
aldığını kaydeden 
Başkan Altepe, 
"Çalışma ekibimiz 
de, 20 danışman 
hocamız ve 60 akade 
misyen görev yaptı. 
Böylelikle 1/100.000 

ölçekli Çevre Düzeni 
Planı, katılım mo 
deliyle üretilen ilk 
çalışma özelliğini 
taşımış oldu" dedi

ULAŞIMI 
ÇÖZDÜK
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, uygulama 
aşamasında olan 
Ulaşım Ana Plam'yla 
Bursa'da 2030 yılına 
kadar yaşanabilecek 
trafik sorunlarının 
önüne geçtiklerini 
ifade etti. Planın 
dünyada 30 kadar 
başkentin ulaşım 
planlamasını yapan 
Dr. Brenner firmasıy
la birlikte çizildiğini, 
büyükşehir sınırları 
içerisindeki 7 ilçe, 
234 mahalle, 13 bin 
448 hanede 48 bin 
600 kişiyle yüz yüze 
anket yapılarak, 5 
noktada 2 bin 223 
şoförle görüşülerek, 
68 kavşakta video 
kaydı alınarak ve 
ana caddelerde 7 

gün 24 saat araç 
ölçümleri yapılarak 
oluşturulduğunu 
kaydeden Başkan 
Altepe, "Bu yoğun 
faaliyetler sonucun
da; yüksek kentsel 
kaliteyi sağlama, 
insanların rahat 
yaşayıp çalışabile
cekleri, hızlı yolcu
luk imkanı olan, 
çevre dostu ve 
çevreyi ileriye dönük 
sağlıklı tutma hedefi 
doğrultusunda bir 
planlama gerçekleş 
tirdik.
Oluşturduğumuz 
plana göre, ulaşımın 
ana omurgasını yine 
Bursaray oluştura
cak. Bunun yanında 
3 ana ve 1 ringten 
oluşan 4 tramvay 
hattı, 8 adet birincil 
otobüs hattı ve 75 
adet ikincil otobüs 
hattı öngörüyoruz. 
Bu şekilde, trafikte 
yaşanabilecek 
muhtemel sorunlann 
azami oranda önüne 
geçmiş olacağız"

şeklinde konuştu.

YALÇIN 
TÜRKİYE 
HIZLA YÜKSELEN 
BİR ÜLKE 
OLDU 
AK Pati İl Başkanı 
Sedat Yalçın, son 10 
yılda Türkiye'de 
istikrarlı, doğru poli
tikalar üreten ve 
reform cesareti olan 
bir yönetim anlayışı 
mn sergilendiğini 
ifade etti.
Yalçın, bu yönetim 
anlayışının 
Türkiye' yi böl
gesinde hızla yükse
len bir ülke haline 
getirdiğini, bunun da 
ötesinde kendi 
insanıyla barış ma 
ortamı hazırladı ğım 
söyledi.
AK Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ise, 
siyaset 
akademisinin içeriği 
ve sonuçları hakkın
da katılımcıları bil
gilendirdi.

Açık Cezaevi nde Kutlu Doğum Haftası kutlanılı
Kutlu Doğum Hafta 
sı nedeniyle, ilçe 
Müftülüğünce dü 
zenlenen program 
belli oldu, 
ilçe Müftülüğü, 
Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle, 
Gemlik Açık Ceza 
evi’nde Peygamberi 
mlzln doğum günü 
kutlama programı 
düzenledi.
Dün saat 14.oo’de

başlayan programa, 
ilçe Müftü vekili 
ilyas Narin, Çarşı 
imamı Hatibi Süley 
man Yedek, Balık 
pazarı Camii Müez 
zin-Kayyımı Bekir 
Çakmak, Karsak 
Cami Müezzin 
Kayyımı İsmail 
Kuştaşı, Hacı İzzet 
Camii Müezzin 
Kayyımı Nâif Tufan, 
Hisartepe Cami

imam Hatibi Abdul 
lah Demircan ve 
Sunğipek H. Yıkıl 
maz Cami imam 
Hatibi Yakup Kobal 
katıldı. Programda, 
Kur-an’ı Kerim, 
mevlit, kaside ve 
ilahiler okundu ve 
sinevizyon göste 
risi izlendi. 
Mahkumlar, selatü 
selamlara ve ila 
hilere eşlik ettiler.
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tailöMilı
Turizm Haftası coskusu

Turizm Haftası 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi’nde 
büyük çoşkuyla 
kutlandı 
Her yıl 15-22 
Nisan Tarihleri 
arasında kutlan
makta olan ve bu 
yılda 36. kez kut
lanan Turizm 
Haftası Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi bahçesinde 
büyük bir katılım 
ve coşkuyla 
gerçekleşti.
Turizm Haftası 
etkinliklerine 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Burhan İnan, 
Mehmet Duran ve 
okul müdürleri 
katıldı.

Program saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı, ardından 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmalar, şiir
lerin ardından 
Ticaret Meslek 
Lisesi Folklor 
Ekibinin Karade 
niz yöresine ait 
gösterileri ile 
devam etti. 
Ardından Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi Müzik 
gurubunca öğren
cilere ve misafir
lere beğenilen 
şarkılar seslen 
dirildi.
Programın 
sonunda okul 
bahçesinde 
lokma dökülerek 
misafirlere ve 
öğrencilere ikram 
edildi.

ELEMAN
CNC - CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MITSUBISHI VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

DOĞSAN MAKİNE
TEL: O 224 586 00 58 

0 541 454 95 59

KAYIP
U.Ü. STRATEJİ 
GELİŞTİRME

VE DAİRE 
BAŞKANLIĞINDAN 

ALDIĞIMIZ
12805 NOLU 

ALINDI BELGE 
SİNİN ASLINI 
KAYBETTİK.

HÜKÜMSÜZDÜR.
GEMLİK 

GOLDSTAR 
RESTAURANT 
VE LOKANTA 
HİZMETLERİ 

ZEYTİN TURİZM
PAZARLAMA 

İTH. İHR.
SAN. VE TİC.

LTD.ŞTİ

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.T<m. 

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

TEMA A “SUYUNU BOŞA
I Elnfl || HARCAMA”

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

MU ABONEOLDUNUZMU?
GEHİl'll İli tİHİI IİIUİ GUEIEIİ ABONEOLUNOKUYUNOKUHIN

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK
KAŞ€D€ 8€M€K YOK I

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


19 Nisan 2013 Cuma Gemlik KRrf ez Sayfa 7

Serbest Kürsü
Ahmet MUTLUER 

(11 Eylül İlkokulu Öğretmeni

BAYRAMIN ANLAMI

övünün büyükler, 
Sevinin küçükler, 
Bugün 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı, 
KUTLU OLSUN!

23 Nisan deyince 
hepimizin çocuk
luğunda bayram 
kutlamalarıyla ilgili 
anılarımız gelir 
aklımıza. Gururla 
anlatırız çocuk
larımıza, torun
larımıza. Aklımızda 
kalan şiirleri 
göğsümüz 
kabararak okuruz.
Yarının büyükleri 

olan çocukların 
değerinin daha iyi 
anlaşılması için, 
meclisin açılış yıl 
dönümü Atatürk 
tarafından çocuk 
bayramı olarak kut
lanması istenmiştir.

Bu bayramın bir 

ulusal egemenlik 
bir de çocuk yönü 
olduğunu biliyoruz. 

Fransız İhtilali ile 
ortaya çıkan 
cumhuriyet olgusu 
meclislerin önemini 
artırdığı gibi meclis 
üyelerinin seçimi 
halka 
dayandırılarak 
yönetim erkinin 
temelde halka 
geçmesi sağlan
mıştır.

Çağın gereği 
olarak ortak aklın 
önemi anlaşıldığı 
gibi alınan karar
ların da sorumlu
luğunu ortak İra 
deye (ulusal ege
menliğe) bırak
mıştır.

Demokrasilerde; 
kara alma süreci 
uzun, doğru karar 
alma oranı yüksek, 

sorumluluk ise 
ortaktır. Bireysel 
iradede; karar alma 
süreci hızlı, doğru 
karar alma oranı 
çok düşük, sorum
luluk kararı ise alan 
iradeye aittir.
Avrupa kıtası; 

bilim ve teknolo
jinin etkisiyle ileri 
gitmiş, sosyo
ekonomik yapısını 
geliştirmiş, 
cumhuriyetler 
dönemini başlat
mıştır.

Yeni Türkiye 
Cumhuriyeti bu 
gelişmenin dışında 
kalamazdı.

Daha Kurtuluş 
Savaşı başlamadan 
Anadolu'nun 
değişik illerinde 
yapılan toplantılarla 
meclisin temellerini 
atma çalışması

yapılmıştır.
. Aldığı kararlarla 
Kurtuluş Savaşı'm 
yürüten Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi,23 Nisan 
1920'de Ankara'da, 
açılarak, Kurtuluş 
Savaşı'm yürüt
müştür. Atatürk'ün 
önderliğinde meclis 
te iradesi temsil 
edilen halk bu 
savaşı kazanmıştır.

Bu bayramda halk 
iradesinin önemi 
çeşitli etkinliklerle 
anlatılarak başta 
çocuklarımız olmak 
üzere herkes bu 
konuda bilinç 
lendirilmelidir.
Çocuk bayramı 

yönüne gelince; 
dünyada çocuk 
bayramının kut
landığı tek ülkeyiz. 
Bunun gururunu 
yaşıyoruz

TBMM'nin açılışın
dan bugüne kadar 
çocuk şenliği 
olarak kutlanmış ve 
çocuklarımız çeşitli 
etkinliklerle bu 
bayramı kutlaya 
gelmişlerdir. Bu yıl 
da aynı coşku 
içinde 23 Nisan

Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk 
Bayramını kutla
maya devam ede
cektir.

TRT'nin 1979 'da 
başlattığı 
Uluslararası 23 
Nisan Çocuk 
Şenliği'ne her 
geçen yıl katılan 
ülkelerin sayısı 
artarak devam 
etmektedir. Kendi 
ülkelerinde gele
ceğin toplumunu 
oluşturacaktır. 
Çocuklar arasında 
şimdiden sevgi 
tohumları ekilerek 
geleceğin barışına 
katkı yaptıkları gibi 
ülkemizin tanıtıl
ması açısından da 
büyük önem taşı
maktadır.

Çocuklarımız 
arasında sevgi, 
kardeşlik; vatan ve 
millet sevgisi gibi 
duyguların 
gelişmesinde bu 
bayramın önemi 
büyüktür.

Çocukların 
bedensel ve ruhsal 
gelişimlerinin 
sağlıklı olması için 
çeşitli oyun alanları 

ve parklara ihtiyaç 
vardır. Belediyelere 
bu konuda büyük iş 
düşmektedir.

Çocuklarımıza 
bıkacağımız en 
güzel miras gele
ceği olan bir 
eğitimdir. Bunu 
başardığımızda 
bayramlar daha bir 
güzel, çocuklar 
daha mutlu olacak
tır. Yüzlerinde 
güller açacak, 
güller tohuma, 
tohumlar fidana, 
fidanlar ağaca, 
ağaçlar yemişe 
dönecektir. İşte bu 
yemişler çocuk
larımızın mutlu 
geleceği olacaktır.

Bir dünya bırakın 
biz çocuklara

Islanmış olmasın 
gözyaşlarıyla

Dediğinizi duyar 
gibiyim çocuklar. 
Evet, biz büyüklerin 
görevi sizlere 
yaşanılır bir dünya 
bırakmak, size 
düşen de bu 
emaneti koruyup 
bir sonraki kuşağa 
devretmektir.

NİCE BAYRAM
LARA...

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri. <ö

■ 
09 
5'

İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

rürkiye’rrin en zengin davetiye çeşitlen.Kupa ve madalya çeşitlen.

MM

fiili w

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

E 
e

çay içmeye de 
bekleriz :)

Ajandalar, elektronik ürünler, kalemler, kol ve duvar saatleri, termoslar, kartvizittik ve yapışkan notlar, araç 
kokulan ve çakmaklar, plaket ve kupalar, takvimler, masa setleri, kalem setleri, anahtarlıklar, çantalar, 

kalemlik ve kağıtlıklar, çakılar fenerler, şapka ve t-shlrtier gibi frmamzın ihtiyaç duyduğu tüm promosyon 
ürünleri farklı seçenekler ile hizmetinizde.

Defterdarlıkla anlaşman» sayesinde fatura, irsaliye, sevk irsaliyesi, taşıma rrsatyesr, grder makbuzu, 
adisyon ve bilet gibi resmi evraklarda çözüm üretebiliyor». Bunların yanı sıra dergi, kitap, katalog, cilt 
kase kalem kaşe, broşür, et ilam, gazete, bilgisayar form baskısı, davetiye, kartvizit. kuramsal kimlik, 

gazete ve dergi ilanlan gibi konularda da hizmet vermekteyiz.

gr

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri. Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basırm.

AJAN S. istiklal Cad-Bora SoL Akbank Aral|9'No: 3/B GEML‘K Tel: I0,224!513 96 83 |
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Belediııesııor viiaiciileri maılalualan toplatlı

Türkiye Yüzme 
Federasyonu ve 
Bursa Yüzme İl 
Temsilciliğinin 
Faaliyet programın
da yer alan 9-10 
Yaş (2003-2004 
doğumlular) Yüzme 
teşvik yarışlarında

Gemlik Belediye 
Spor Yüzme Takımı 
Sporcuları 7 Altın 1 
Gümüş, 1 de Bronz 
olmak üzere toplam 
9 madalya aldılar. 
Alınan Madalyalar 
sırasıyla 10 yaş 50 
m Bayan Kelebek

Sena Eda AKDAĞ 
Altın, 50 m 
Kurbağalama Sena 
Eda AKDAĞ Altın, 
50 m Serbest stilde 
Sena Eda AKDAĞ 
Altın aldı, 10 yaş 
Erkekler 50 m 
Kurbağalama da

Eren UÇAR Gümüş 
Madalya, 9 Yaş 
Erkekler 50 m. 
Kurbağalamada 
Yağız Alp YEKTA 
altın, 25 m Kelebek 
stilde Yağız Alp 
YEKTA altın, 
25 m Serbest 

stilde Yağız Alp 
YEKTA altın, 25 m 
Sırtüstü stilde 
Ahmet GİRENAY 
altın, 25 m 
Kurbağalama da 
Ahmet GİRENAY 
Bronz madalya 
aldılar.

Sporcularımız 
Bursa da ki 18 
kulüp ve yüzlerce 
sporcu arasında 
Gemlik 
Belediyespor 
yüzme takımı 
sporcuları farkını 
gösterdi.

Bursaspor'da 
Medical Park 
Antalyaspor maçı 
hazırlıkları sürüyor. 
Yeşil beyazlı ekipte 
alt yapıdan A takı
ma çıkarılan genç 
oyuncular ayrı 
antrenman yaptı, 
özlüce 
Tesisleri'nde 
yardımcı antrenör

Gemlik KBrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Haşan özer 
nezaretinde 
gerçekleştirilen 
idman ısınma 
hareketleriyle 
başladı. Genç fut
bolcular daha 
sonra çift kale maç 
yaptı. Yardımcı 
antrenör Haşan 
özer maçı zaman 
zaman durdurarak 

genç oyunculara 
uyarılarda bulun
du. Antrenmanı alt 
yapı antrenörleri 
de takip etti. 
Bursaspor'da 
akşam saatlerinde 
yapacağı antren
man ile Medical 
Park Antalyaspor 
maçı hazırlıklarını 
sürdürecek.

Bursaspor yöneti
mi, devre arasında 
Stoke City'den 
kiralık olarak trans
fer edilen Maurice 
Edu'nun bon
servisini almak için 
önümüzdeki hafta 
görüşmelere 
başlıyor. 
Spor Toto Süper 
Lig'de Beşiktaş ve 
Mersin Idmanyurdu 
karşılaşmalarında 
üst üste aldığı gali
biyetler ile Avrupa 
yolundaki iddiasını 
güçlendiren 
Bursaspor, şimdi
den gelecek sezon 
planlamasını da 
yapıyor. Yeşil- 
beyazlı yönetimin, 
Ingiliz ekibi Sun 
derland'a transfer 
edilen Senegal 
asıllı Fransız fut
bolcu Alfred 
N'Diaye'nin boşlu 
ğunu doldurmak 
adına kiralık olarak 
kadrosuna kattığı 
ABD'li oyuncu 
Maurice Edu'nun 
bonservisini almak 
için önümüzdeki 
hafta görüşmelere

başlayacağı öğre
nildi. Spor Toto 
Süper Lig'de yeşil- 
beyazlı forma altın
da 10 karşılaşmada 
görev alan ve 
teknik ekibin 
beğenisini kazanan 
yetenekli oyuncuyu 
elinde tutmak 
isteyen Bursaspor 
yönetimi, teknik 
heyetin raporu 
doğrultusunda 
oyuncunun mena
jeri İle görüşmelere 
şimdiden başlaya
cak. ABD Milli 
Takımı'nda da 
görev alan 
Edu'nun menajerini 
görüşmeler için 
önümüzdeki hafta 
Bursa'ya davet 
edeni yeşl l-beyazl ı 
yönetim, pazarlık 
masasına otura

cak. Ingiliz temsil
cisi Stoke City'nin 
sezon sonuna 
kadar satış opsi 
yonlu olarak 
kiralanan Amerikalı 
orta saha oyun
cusunun bon
servisi için 1 mily
on 500 bin Euro 
talep ettiği iddia 
edildi. Bursaspor 
yönetiminin ise, 
Spor Toto Süper 
Lig'in 30. haftasın
da pazar günü 
oynanacak olan 
Medical Park 
Antalyaspor 
karşılaşmasının 
ardından oyuncu
nun menajeri ile 
görüşeceği ve bu 
rakamı aşağı çek
mek için pazarlık 
yapacağı öne 
sürüldü.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Noter İşlemlerine son!
Sendikaların üniver
site mezunu 
memurlar için 
getirdiği öneri kabul 
görürse kariyer 
uzmanlığa atanacak 
çalışanların 
maaşları da arta- 
cak.Böylece kariyer 
uzmanlık için 
yapılacak özel 
sınavı kazanacak 
üniversite mezunu 
memurların 
maaşlarında ortala
ma 2 bin lira artış 
sağlanacak.
Hükümetin hazır
ladığı taslak ile 
mesleğe yarışma ve 
yeterlik sınavı ile 
girilen kariyer 
mesleklere yardım
cılık süresi 3 yıldan 
2 yıla indiriliyor.

YENİ MAAŞ 4 BİN 
300 LİRA OLACAK 
Sendikalar ise bu 
düzenlemenin 
yasalaşması ile, 
kuramlarda çalışan, 
konusunda ehil olan 
memurların da 
KPSS sınavına 
girmeden ve yaş 
şartı aranmadan 
kariyer uzman 
kadrolarına atan
ması için kontenjan 
ayrılması konusunu 
gündeme getirdi. 
Sendikaların kurum
da çalışanlara 
uzmanlık sınav 
hakkı verilmesi 
önerisinin yasalaş
ması ile, üniversite 
mezunu memur 
KPSS sınavına 
girmeden sınavla 
kariyer uzman 
kadrosuna atan
abilecek. Halen 
üniversite mezunu 
memur bin 750, şef 
2 bin 100, müdür ise

3 bin lira maaş 
alırken, işe yeni 
giren uzman 
yardımcısı 2 bin 900 
lira, kariyer uzman 3 
bin 750 lira maaş 
alıyor. Kıdemine ve 
derecesine göre bu 
maaş 4 bin 300 
liraya çıkabiliyor.

KPSS'YE GEREK 
KALMIYOR 
Kuramlarda çalışan; 
memurlara 
maaşlarında 2 bin 
lira artış olanağı 
geliyor.
Sendikaların öneri
lerinin yasalaşması 
ile halen kurumda 
çalışan memurlar, 
KPSS sınavına ve 
yaş şartına tabi 
olmadan kuram
larınca açılacak 
sınavlarda başarılı 
olmaları halinde, 
kariyer uzman 
kadrolarına atandık
larında, maaşlarında 
ortalama 2 bin lira 
maaş artışı 
sağlanacak.

SENDİKALAR NE 
DİYOR?
MEMUR-SEN 
Başkanı Ahmet 
Gündoğdu: "Toplam 
uzman kadro 
sayısının en az 
yüzde 30'u, 45 yaş 

sınır olarak belirlen
mek üzere kurum 
çalışanları içerisin
den sınavla atan
malı. Uzman 
yardımcılarının 
uzmanlığa 
geçişinde, tez hazır
lanması yeterli 
görülmeli, tezin 
yanında yazılı-sözlü 
sınav uygulaması 
olmamalı. İlgili 
sınavlarda başarılı 
olanlar uzmanlığa 
atanabilmeli."

KAMU-SEN 
Başkanı İsmail 
Koncuk: "Kurum 
içinde çalışanların 
da kariyer ünvan- 
lara atan
abilmelerinin önü 
açılmalıdır.
Kurumun ihtiyaç 
duyduğu kariyer 
unvan kadrolarının 
yüzde 50'si kurum 
içinden atanacak 
personele ayrılmalı, 
ancak kurum dışı 
şartların aynı 
kalması gerektiğini 
düşünüyoruz. Eğer 
bir kimse uzman ise 
dil bilmesi gerek
lidir. Kurum içinden 
gelenlere yaş, 
yabancı dil ve 
tezşartı kaldırılmalı. 
Bu işi sulandırma
mak gerekir."

Tüm noter işlemleri 
KEP sistemiyle 
internetten yapıla
bilecek.
Bugüne kadar noter 
üzerinden yapılan 
birçok işlem artık 
internet üzerinden 
gerçekleştirilebile
cek. Türkiye 
Noterler Birliği 
Vakfı’nın bir iştiraki 
olan TNB şirketinin 
geliştirdiği Kayıtlı 
Elektronik Posta 
(KEP) sistemi 
sayesinde kurumsal 
abonelik işlemleri, 
banka talimatları, 
ekstre gönderimleri, 
kamu kurumlan ile 
yazışmalar, ihale 
duyuruları, 
sözleşme fesihleri, 
dava sonuçlarının 
gönderimi, telifli 
içeriklerin pay
laşımı, yerel ve idari 
şikayetler, hizmet 
talepleri, ev sahibi 
ile kiracı arasındaki 
yasal bildirimler ve 
özel yaşamla ilgili 
onlarca farklı konu, 
KEP sistemi 
üzerinden kişi ve 
kuruluşlara elek- 
İTOTrtk uıSTSk 
iletilebilecek. Star'ın 
haberine göre, şir

flitin liyatları yerinde tfurmuyor
Altın fiyatları, sert 
satışların ardından 
toparlanmaya 
çalışsa da tekrar 
satış baskısıyla 
karşılaşıyor. 
Altın fiyatları dün 
1395’leri görmesine 
rağmen gece 
tekrar düşerek 
1335’lere kadar 
geriledi.
1335’lerden büyük

ketler bu sayede 
hem zamandan hem 
de maliyet açsından 
tasarruf sağlayacak. 
Projenin tanıtım 
toplantısında 
konuşan TNB KEP 
Genel Müdürü 
Kürşat Güney, 
Türkiye’de ilk kez 
böyle bir uygulama 
yapıldığını ve bu 
sayede şirketlerin 
bürokrasi engelleri
ni azaltabileceklerini 
söyledi.

Her şirketin bir 
KEP’i olmak 
zorunda
1 Temmuz’da yürür
lüğe girecek olan 
Türk Ticaret Kanunu 
ile Türkiye’deki tüm 
limited ve anonim 

oranda alıcı bulan 
altın 10 dakika 
içinde 1350 tekrar 
yükseldi ve alışlarla 
1365’lere kadar çıktı. 
Şu an Avrupa 
seansının başların
da 1378’lerde işlem 
görmekte.
Altın fiyatlarında 
1400 seviyesine 
yaklaşıldıkça 
piyasanın durul

şirketlerin bir KEP 
sahibi olma zorunlu
luğu olduğunu hatır
latan Güney, sis
teme üyeliğin yıllık 
40 TL olduğunu ve 
gönderi başına ise 
1.5 TL ücret 
alındığını belirtti. 
Güney, şöyle devam 
etti: “Sistem 20 yıl 
boyunca düzenli bir 
şekilde gönderi 
delillerinin saklan
ması imkanı sunuy
or. Ayrıca KEP ile 
gönderilen elektron
ik iletilerin içerikleri 
değiştirilemediği 
için, yeni TTK’da 
yasal, hukuken 
geçerli elektronik 
posta gönderim 
şekli olarak tanım
lanıyor.” 

maları satış fırsatı 
olarak değer
lendirdiği dikkat 
çekiyor.
Analistler, aşağı 
yönlü hareketin 
devam etmesi duru
munda 1355 ve 
sonrasında tekrar
dan 1338 
seviyelerinin test 
edilebileceğini 
düşünüyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
G 
E 
M

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Mûd. 
Nüfus Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

■ KAYMAKAMLIKı 
i

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

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

■JT Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.
Us|L Friitim iriliri

513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45

K ULAŞIM

! flfi u

DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmla Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanberogiu-Eaadaş

613 55 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 49

Anrtur 
Kamil Koç____________

614 47 71
612 O1 63

513 77 73
I. 513 18 46

513 71 66H _________HASTANELER_________
nam cgıııııı ıvıuv
İŞ-KUR________

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Haat.

517 34 00
513 23 29 DELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96TAKSİLER________□ Körfez Taksi

Çınar Taksi 
i Güven Taksi

Gemlik Taksi
1 Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

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 Tos. 513 23 94

MAPUR - EERİROT
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
GEM D AŞ 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
*1c"n„£;,ro1 013 1OT>
MAR-PET b13 30 33
Tuncay Otogaz ai3 iS 45
Boysa Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4552 

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-Reklamçılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

aiKİİNEMIIİ
■in

AŞK KIRMIZI: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30
LANET: 12:00-14:15-
16:30-18:30-2045 j

CESUR BALIK2: 
11:30-13:30-1^:30- s 

17:30-19:30
■ırar
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KPSS'ye girecekler dikkat!
ÖSYM Başkanı Ali 
Demir, lisans 
düzeyinde yapılacak 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
(KPSS) testlerindeki 
konu ve dağılım
larının güncel- 
lendiğini bildirdi. 
Demir, yaptığı açık
lamada, lisans 
düzeyinde yapılacak 
KPSS testlerindeki 
konu ve dağılım
larıyla ilgili 
akademisyenlerin 
önerileri ve Devlet 
Personel Başkanlığı 
mn görüşleriyle 
güncelleme 
yapıldığını belirtti. 
Tüm alanlarda yeni 
eğitim programları 
doğrultusunda, 
üniversitelerde oku
tulan derslerin 
düzenlemeyle kap
sam içine alındığını 
vurgulayan Demir, 
"Programlara yeni 
eklenen ya da kap
samı değişen der
sler nedeniyle testte 

yer alacak soruların 
konu dağılımları 
yani yüzdeleri de bu 
düzenlemeyle gün
cedendi. Mevcut 
konu dağılımları, 
yükseköğretimdeki 
derslerin çeşit ve 
ağırlıklarının 
değişmesiyle gün
celliğini yitirmişti. 
Bunun için de 
düzenlemeye gittik" 
diye konuştu.
Demir, ortaklık 
içeren konu gru
plarının ağırlığının 
da azaltıldığını ifade 
ederek, konu 
dağılımlarının gün-, 
cel yüksek öğrenim 
mevzuatına uyar 
(andığını kaydetti. 
Öğretmenlik Alan 
Bilgisi Testi'ne 
ilişkin daha önce 
örnek sorular hazır
ladıklarını anımsa
tan Demir, bu kap
samda da gün
celleme yaptıklarını 
ve testi en kısa 
zamanda ÖSYM'nin 

internet sitesinde 
yayın (ayacakların ı 
söyledi.
-Test konularının 
ağırhkları- 
ÖSYM'nin düzen
lemesine göre, 
KPSS'de uygu
lanacak Genel 
Yetenek Testi sözel 
bölümünün ağırlığı 
yüzde 50 olacak. Bu 
bölümde sözel akıl 
yürütme 
(muhakeme)beceri- 
leri, dil bilgisi ve 
yazım kurallarını 
ölçmeye yönelik 
sorular yöneltilecek. 
Sayısal bölümde ise 
sayısal ve mantıksal 
akıl yürütme 
(muhakeme) beceri
lerini ölçmeye yöne
lik sorular yer ala
cak. Bu bölümün 
ağırlığı da yüzde 50 
olacak.
Genel Kültür 
bölümünde de Tarih 
bölümünün ağırlığı 
yüzde 45, Türkiye 
coğrafyasının ağır

lığı yüzde 30, temel 
yurttaşlık bilgisinin 
ağırlığı yüzde 15, 
Türkiye ve dünyayla 
ilgili genel kültürel 
ve güncel sosy
oekonomik konu
ların ağırlığı yüzde 
10 olacak.
Tarihte, Anadolu 
Selçuklu Devleti ve 
öncesindeki Türk 
devletlerinden 
yüzde 5, OsmanlI 
Devleti'nden yüzde 
15, Atatürk İlke ve 
İnkılaplarımdan 
yüzde 20, Çağdaş 
Türk ve Dünya 
Tarihi'nden yüzde 5 
ağırlığında sorular 
yönetilecek.
Türkiye coğrafyasın
da ise sorularda 
Türkiye'nin fiziki 
özellikleri yüzde 12, 
Türkiye'nin beşeri 
özellikleri yüzde 5, 
Türkiye'nin 
ekonomik özellikleri 
yüzde 13 ağırlığında 
yer alacak.
Temel yurttaşlık

bölümünde ise 
hukuk başlangıcı ve 
genel kamu hukuku, 
anayasa ile idare 
konularında yüzde 
5'er ağırlığında soru 
yöneltilecek 
- Eğitim Bilimleri 
soruları- 
Eğitim Bilimlerinde 
ise öğrenme 
psikolojisi ile öğre
tim ilke ve yöntem
lerinde yüzde 20'şer, 
gelişim psikolojisi, 
ölçme ve değer
lendirme ile rehber
lik ve özel eğitim 
alanlarında yüzde 
15'er, program 
geliştirme, sınıf 
yönetimi ile öğretim 
teknolojileri ve 
materyal tasarımın
da ise yüzde 5'er 
ağırlığında soru 
bulunacak.
Hukuk alanında ise 
ağırlıklar, Anayasa 
hukukunun yüzde 

10, idare hukuku ve 
idari yargı, ceza 
hukuku, medeni 
hukuk, borçlar 
hukuku, ticaret 
hukuku, icra ve iflas 
hukukunun yüzde 
15'er olacak. 
İktisatta da iktisadi 
doktrinler tarihi 
yüzde 5, mikro ikti
sat yüzde 30, makro 
iktisat yüzde 25, 
para-banka-kredi, 
uluslararası iktisat, 
kalkınma ve 
büyüme ile Türkiye 
ekonomisi yüzde 
10'ar ağırlığında yer 
alacak.
işletmede temel 
kavramlardan yüzde 
10, işletme yönetimi 
ve üretim yönetimin
den yüzde 25'er, 
pazarlama yönetimi 
ve finansal yönetim 
yüzde 20'şer ağır
lığında soru 
yöneltilecek.

MİLTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Cnn/ı }ty/n 
Snhne - /şı/çgösferisi 
Servis ve e/çiptnnn/nr

Sürpriz göster i/er MR- K £



hiçbir kazançve iş 
hayatınızdan daha 
önemli değildir...

günsol^snsoyi
• PORTÖR MUAYENELERİ

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

• İSE GİRİ$ RAPORU .
• AĞIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL l$ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

L • İŞYERİ HEKİMLİĞİ 

osgb • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 
- y • İLk YARDIMI EĞİTİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİBİMİ 
ir*. ■

Halk otobüsü lise 
öğrencisine çarptı
Bursa’da okula giden lise 
öğrencisi genç kıza çarpıp 
yaralanmasına neden olan 
otobüs sürücüsü baş ucunda 
beklediği liseli öğrenciye ilk 
müdahaleyi gözyaşları 
içerisinde yaptı. Haberi 3’de

“GDO'ya Hayır Platformu” yapıldı

GDO’Ib nirinclenn 
bedelini kim ödeyecek?

Buyükşehir Belediye Encü 
men üyelikleri seçimleri ve 
ihtisas komisyonlan için 
yapılan seçimlerde, Gemlikli 
üyeler de görev aldı. CHP’li 
Mahir Gencer; Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda, Zafer Ülger; 
Çevre Sağlık, Sosyal İşler 
Komisyonu’nda, Ulaşım, 
Kültür, Eğitim ve Gençlik 
Spor Komisyonlarına Necdet 
Ersoy, AKP’den Refik Yılmaz 
ise Hukuk Komisyonu’nda 
görev aldılar. Sayfa 2’de

EKODER'in de kurucularından ve bileşen
lerinden olduğu “GDO'ya Hayır Platfor 
mu’’ BAOB Yerleşkesi'nde Mersin’de 
yakalanan GDO’lu pirinçler ile ilgili yaptığı 
basın açıklamasında “GDO’lu pirinçlerin 
bedelini kim ödeyecek’’ diye sordu. 4’de

İnegöl...
Dün bir yakınımın rahatsızlığı nedeniyle 

acele olarak İnegöl’e gittim.
İnegöl’e en son 2 yıl önceydi gidişim.
Birçok meslekdaşımızın çağrılarına karşın 

gidememiştim.
Ama iş sağlık olunca zorunlu bir gidiş 

oldu bu gidiş.
Hastamız, Gemlik Devlet Hastanesi Yoğun

Bakım Servisi’nde yatıyordu. *
Serviste yeterli cihazın olmaması, bir de 

Hastane Mikrobu bulaşması zorunlu gidişe 
neden oldu İnegöl’e...

öğle saatlerinde varabildik hastaneye.
Hastamızın durumu bir gün önce ciddi 

olmasına karşın, biz gittiğimizde, gerekli ilgi 
ve müdahale yapılarak kendine gelmişti.

öğle yemeği sırasında İnegöl’de bir tur
attım. Devamı sayfa 4’de

Vatan ve Cumhuri 
yet birlikteliği adıyla 
yapılan açıklamada, 
“AKP iktidarının 
yapmak istediği 
yasa değişikliği için 
“Bölücü Anayasa’ya 
Hayır" mitingine 
Gemlik Halkı davet 
edildi. Vatan ve 
Cumhuriyet Birlikte 
liği adıyla dağıtılan 
el ilanlarında 
“Bölünme Anayasa 
sı’nı yaptırmayaca 
ğız. Türkiye’yi böle- 
meyeceksiniz. Türk 
Milletinin ayakları 
altında kalacaksı 
nız" diye başlıyor. 
Bildiride, şu görüş 
lere yer veriliyor: 
“Apo tutanakları, 

bölünme Anayasası 
dayatmasıyla 
Atatürk Cumhuri 
yetini yıkmak, vata 
nımızı bölmek, mille 
timizi dağıtmak te 
şebbüsünün kanıtı 
dır. ABD’nin aletleri 
AKP - BDP (PKK) 
koalisyon kurarak, 
Türk milletine savaş 
açtılar. Tayyip Erdo 
ğan ve Abdullah 
Ocalan ele ele Türk 
Milletini Anayasa 
dan silmeye kalkı 
yortar. Yaptıkları iş 
Atatürk devrimlerini 
yıkma girişimidir. 
Bölmeye kalktıkları 
bu ülke, sahipsiz bir 
arazi değildir. 
Biz devrimle millet 

olduk! Türk'de biziz, 
Kürt de biziz, he 
pimiz büyük 
Türk milletiyiz. 
Türk milletinin var
lığı pazarlık konusu 
yapılamaz.
Kavmiyetçilik kan 
getirir. Millet ise en 
büyük birlik ve 
kardeşliktir. Milleti 
ayaklar altına almak 
isteyenleri uyarı 
yoruz." Bölücü 
Anayasa’ya hayır 
çağrısı ile yamv^Ş^ 
saat 13.30 da 
Kayıkhane semtin
den Atatürk Anıtına 
yapılacak olan 
yürüyüşe, 
Gemliklilerin katıl
ması istendi.

il 
Milli lisıısi 
îiıııMıı 

ciittteıı
Nilüfer Belediyesi 
tarafından düzen
lenen 2013 Lise 
lerarası Müzik 
Yarışması'nda 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri finale 
kalmanın mutlu
luğunu yaşadı. 
Öte yandan, 9. 
ncu sınıf öğrenci
leri de siyer yarış 
masında birinci 
oldu. Sayfa 8’de
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Sağlıklarında görsünler
Perşembe günü sabahı bir kaç eş 

dostu işyerlerinde ziyaret edip, hal, 
hatır sormak üzere evden çıktım.

Tam BİM’in önüne geldiğimde 
yakınımız Sayın Hatice Demiriz ablaya 
rast geldim.

Birbirimize hatır sorduk.
Konur Tıp Merkezi’nden geldiğini, 

fizik tedavisi gördüğünü, tansiyon 
rahatsızlığının olduğunu söyledi.

“Ah! Şu düşkünler yurdunun hiç 
olmazsa temelinin atıldığını bir 
görsem ölmeden önce” diye söylemi 
oldu.

Kendisine şifalar diledim.
Arzusunun mutlak gerçekleşeceğini, 

endişe etmemesini belirttim.
Sayın Hatice Demiriz ablamızın eşi 

Sayın Cemal Demiriz de bir hayli 
rahatsız.

Niyet edip karar verdikleri düşkünler 
yurdu bugüne kadar her Belediye 
Başkan adayının halka vaad edip, bir 
türlü gerçekleştiremediği önemli 
sosyal bir ihtiyaç.

Aile böyle önemli bir ihtiyacı giderip, 
halkın yararına sunabilmek için tüm 
varlığını bağışlama vaadinde bulunu 
yor, protokole bağlanıyor.

En geç Mart ayında, Umurbey’de 
temel atma töreninin yapılacağı kendi
lerine ifade ediliyor.

Rahmetli büyük vatansever iş adamı 
Asım Kocabıyık’tan başka Gemlikli 
olarak Sayın İbrahim Bedizci 
Yerleşke’de bir kız yurdunu sağladı 
anasının anısına.

Sayın Hatice Cemal Demiriz, hem 
şehrimizde düşkünler yurdunun 
gerçekleşmesi için tüm varlığını 
bağışlıyor örnek olmak istiyorlar 
topluma.

Giderilsin istiyorlar bir önemli nok
sanlık.

Düşkünlerin ahir ömürlerini itilmeden 
horlanmadan geçirsinler istiyorlar. 
Hiçbirimizin sonunun ne olacağı belli 
mi ?

El tutmaz, ayak yürümez, göz 
görmez gelin bakmaz, damat bakmaz 
acı, ıstırap, huzursuz bir ortamı çekil 
mez, bir yaşamı bir nebze olsun mut
luluğa dönüştürmeye vesile olmanın, 
arkalarından hayır sahipleri olarak 
edilecek bir dua ile anılmak için giri 
şilen bu büyük hayrı bir an önce 
gerçekleştirerek, hayır sahiplerinin 
endişelerini beklentilerini giderelim.

Kendilerine mutluluk yaşatalım 
onların hakkı.

Sağlıklarında görsünler bu büyük 
eseri.

Sevinsinler, garipleri sevindirebildik 
diye.

Uğraş verip, gerçekleşmesini 
sağlayanlarda barınacakların hayır 
dualarını alacaklardır şüphesiz.

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

yapılan seçimlerde, Gemlikli üyeler de görev aldı. CHP’li Mahir Gencer; Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda, Zafer Ülger; Çevre Sağlık, Sosyal İşler Komisyonu’nda, 
Ulaşım, Kültür, Eğitim ve Gençlik Spor Komisyonlarına Necdet Ersoy, AKP’den 
Refik Yılmaz ise Hukuk Komisyonu’nda görev aldılar.

BURSA - Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 
Nisan ayı toplan
tısında meclis 
başkanvekilleri, 
encümen üyeleri ve 
bir yıl boyunca 
görev yapacak ihti
sas komisyonlarının 
seçimi yapıldı.
Meclis toplantısında 
68 madde 
görüşülerek karara 
bağlanırken, Meclis 
Başkanvekilleri, 
encümen üyeleri ve 
ihtisas komisyonları 
üyeleri de yapılan 
açık ve kapalı oyla
malarla belirlendi. 
Yapılan oylamalar 
sonucunda; 
Büyükşehir 
Belediye Meclis 
1. Başkanvekili 
Recep Demirhan, 
2. Başkanvekili de 
Mustafa Altın oldu. 
Belediye Meclis Asil 
Divan katipliği Aylin 
Uyar ve Atilla 
Ödünç'ten oluştu. 
Belediye Yedek 
Divan Katibi olarak 
da Murat Ay belir
lendi.
Plan ve Bütçe 
Komisyonu; Başkan 
Haşan Makasçıoğlu, 
Başkanvekili Şevki

Çelik, Raportör 
Necmettin Ekinci, 
üyeler İsmail Kuş, 
Münir Eroğlu, Şükrü 
Aksu, Mahir Gencer, 
Erhan Özekin ve 
Dinçer Yeni'den 
oluştu.
İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu; Başkan 
Mustafa Altın, 
Başkanvekili Celal 
Demir, üyeler Aylin 
Uyar, Murat Ay, 
Atilla Ödünç, 
Osman Ayradili ve 
Turgay Erdem'den 
oluştu.
Çevre ve Sağlık 
Komisyonu; Başkan 
Kartal Saldırış, 
Başkanvekili Aylin 
Uyar, üyeler 
Muhammet Yavuz 
Ünlü, Murat Ay, 
Hulisi Turan, 
Perihan Balcı ve 
Zafer Cemâl 
Ülgen'den oluştu. 
Eğitim Kültür 
Gençlik ve Spor 
Komisyonu; Başkan 
Necmettin Ekinci, 
Başkanvekili Derya 
Bulut, üyeler Haşan 
Makasçıoğlu, İsmail 
kuş, Münir eroğlu, 
Necdet Ersoy ve 
Recep Tanlak'tan 
oluştu.
Ulaşım Komisyonu;

Başkan Hikmet 
Aydoğdu, 
Başkanvekili İsmail 
Kuş, üyeler 
Necmettin Ekinci, 
Derya Bulut, Kartal 
Saldırış, Ali Karamık 
ve Necdet
Ersoy'dan oluştu. 
Hukuk Komisyonu; 
Başkan Muhammet 
Yavuz Ünlü, üyeler 
Refik Yılmaz, Servet 
Büyükpoyraz, 
Mustafa Doğanay, 
Recep Koygun, 
Necdet Ersoy, 
Özden Doğan, 
Şükrü Aksu ve 
Mehmet 
Temirtaş'tan oluştu. 
Sosyal İşler ve 
Turizm Komisyonu; 
Başkan Kartal

Saldırış, 
Başkanvekili 
Necmettin Ekinci, 
üyeler Aylin Uyar, 
Mustafa Altın, Celal 
Demir, Özden Doğan 
ve Zafer Cemal 
Ülgen'den oluştu.
Kadın-Erkek Fırsat 

Eşitliği Komisyonu; 
Başkan Derya Bulut, 
Başkanvekili Aylin 
uyar, üyeler Atilla 
Ödünç, Perihan 
Balcı ve Muhammet 
Yavuz Ünlü'den 
oluştu.
Seçimde encümen 
üyeleri ise; Abdullah 
Karadağ, İsmail Ipçi, 
Ali Haşan Yoluç, 
Hulusi Turan ve 
Münir Eroğlu'dan 
oluştu.

İHTO ABONEOLDUHUZMU?
ıınlrlı lıı ıiııiı ilmi umul ABONE ÖLÜN OKUYDU OKUTUN

TTII* A “SUYUNU BOŞATl MA A HARCAMA-
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Halk ciıhiisn lise öğrencisine canıtı
Bursa’da okula 
giden lise öğrencisi 
genç kıza çarpıp 
yaralanmasına 
neden olan otobüs 
sürücüsü baş 
ucunda beklediği 
liseli öğrenciye ilk 
müdahaleyi 
gözyaşları 
içerisinde yaptı 
Hastaneye 500 
metre uzaklıkta 
meydana gelen 
kazada yerde yaralı 
halde uzun süre 
ambulansın 
gelmesini bekleyen 
kız öğrenciye aynı 
okulda okuyan 
arkadaşları destek 
verdi.
Alınan bilgiye göre, 
kaza merkez 
Osmangazi İlçesine 
bağlı Çekirge 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre okul 
çıkışı arkadaşları 
ile birlikte Çekirge 
Meydanındaki oto
büs durağına 
doğru yürüyen 16

yaşındaki Beyza S. 
sohbete dalıp 
yürüdüğü kaldırım
dan bir anda yola 
indi. O sırada 
Çekirge 
Caddesinden 
Dikkaldırım 
istikametine seyre
den Mustafa Gül 
idaresindeki 16 M 
00254 plakalı halk 
otobüsü genç kıza 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle yere 
yığılan Beyza S.’ye 
ilk müdahaleyi 

yanında bulunan 
arkadaşları ile özel 
halk otobüsü 
şoförü yaptı.
Liseli kızın başu- 
cunda gözyaşı 
döküp ambulansın 
gelmesini bekleyen 
Mustafa Gül ellerini 
genç kızın başının 
altına koyup başın
daki yaraya tampon 
yaptı. Çekirge 
Devlet Hastanesine 
yaklaşık 500 metre 
mesafede meydana 
gelen kazada 

ambulansın 
gelmesini bekleyen 
genç kıza aynı 
okulda öğrenim 
gören arkadaşları 
moral verdi.
Hastaneye 
kaldırılan lise 
öğrencisinin sağlık 
durumunun iyi । 
olduğu belirtildi. 
Kazanın şokunu 
uzun süre 
üzerinden ata
mayan Halk 
Otobüsü Şoförü 
Mustafa Gül ise 
çok korktuğunu 
belirterek, "Çok 
korktum. Aniden 
yola çıktı. Fren 
yaptım ama dura
madım. Ona moral 
vermek için ise hep 
yanında durdum, 
müdahale ettim" 
dedi.
Mustafa Gül ifadesi 
alınmak üzere polis 
merkezine 
götürülürken, oto
büsteki diğer yol
cular bir başka oto
büsle taşındı

Otomohil domuz

Bursa'nın 
Harmancık 
ilçesinde bir oto
mobil kara yolun
dan geçen domuz 
sürüsüne çarptı 
Bursa 
istikametinden 
gelip Kütahya 
istikametine giden 
İbrahim Albay 
idaresindeki 50 
UN 450 plakalı 
otomobil,

Kışmanlar köyü 
yakınlarında 
karşısına çıkan 
domuz sürüsüne 
çarptı. Bir 
domuzun 
telef olduğu 
kazada araçta 
maddi hasar 
meydana 

gelirken, sürücü 
İbrahim Albay 
kazayı yara 
almadan atlattı.

Seker Diye Kain
Buısa'ıla feci mmosilılet kazastl ölii İlacı Yutunca 

Komalık Oldu
Bursa’da bir kişi 
motosikletten 
düşerek öldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez ı 
Osmangazi ilçesi 
Yeni Yalova 
Caddesi’nde mey
dana geldi. 52 
yaşındaki Sadık Efe 
16 R 5556 plakalı 
motosikletiyle seyir 
halindeyken direk
siyon hakimiyetini

leyi vatandaşlar 
yaptı.
Çevredekilerin 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
Efe’yi hastaneye 
götürdü. Efe, dok
torların tüm müda
halesine rağmen 
kurtulamadı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, polisleri 
karşısında gören 
zanlı esrarı sobada 
yakmaya çalıştı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) 
ekipleri, uzun 
süredir yaptıkları 
takip neticesinde 
Sinanbey 
Mahallesi'nde 
bir eve baskın

düzenledi.
Polisleri kapıda 
gören şahıs, ya

nan sobaya esrarı 
atarak imha ~ 
etmeye çalışırken

suç üstü yakalandı. 
Son günlerde 
yaptığı baskın ve 
ope rasyonlarla 
zehir tacirlerini göz 
açtırmayan KOM 
ekipleri, 24 
yaşındaki T.D. 
sobaya atmaya 
çalıştığı 70 
gram esrarla 
gözaltına aldı. 
T.D. ifadesinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi

Orhangazi’de, 
şeker zannedip 
babaannesinin 
kalp ilaçlarını 
yutan bir çocuk 
yoğun bakıma 
kaldırıldı.
Tekke 
Mahallesi'nde 
yaşayan Ayhan 
Başik ile Azeri 
asıllı eşi Tenzüle 
Başik'in 3 yaşın
daki oğulları 
Haşan aniden 
rahatsızlandı.
Annesinin sorması 
üzerine ilaçları 
gösteren ve 
babaanneye ait 
kalp ilaçlarından 
içtiği sanılan 
minik Haşan, aile
si tarafından

Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Hastanede duru
mu ağırlaşan 3 
yaşındaki 
çocuğun midesi 
yıkandı.
Doktorlar hayati 
tehlike kaydı ile 
minik Hasan'ı 
Eskişehir'deki bir 
çocuk ünitesine 
sevk etti.
Hastaneye 
çağrılan ambu
lansa bindirilen 
Haşan Başik 
Eskişehir'e 
götürülerek bura
da yoğun bakıma 
alındı. Polis olayl» 
ilgili soruşturma 
başlattı.
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Güne Bakış
“GDO'ya Hayır Platformu” yapıldı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İnegöl...
İnegöl, Bursa’nın en büyük 

ilçelerinden biri.
Düz bir arazi üzerinde kurulduğu için, 

çok geniş yollar açılmış.
Son gördüğümden bu yana büyük deği 

şiklikler olmuş İnegöl’de.
Eski İnegöl, ticaretin kalbi durumunda.
Yoğun hareketlilik gözleniyor cadde 

lerde...
Arka taraflarda konutlar çok katlı değil.
3.5 katlı nefis inşaatlar yapılmış.
Caddeler bulvar şeklinde...
Geliş ve gidişi i.
Bulvarların ortalan, şehrin here yanı 

çiçek bahçesi gibi....
Yol kavşaktan düzenli...
Ter temiz, pırıl pırıl bir şehir İnegöl...
Kent arazisinin düz olması, büyümeyi 

ve gelişmeyi sürüklüyor.
Bir yanda büyük bir sanayi bölgesi, 

öte yanda İnegöl’ün geleneksel mobily
acılık sektörü...

Ticaret capcanlı...
Kente Bursa yolundan girişte, sizi 

zaten mobilya mağazaları karşılıyor.
Belediye, Hükümet Konağı aynı bölge 

de...
Modern mimari ile yapılmış bir Adliye 

Sarayı inşa edilmiş.
Sanınm bitmek üzere...
Dansı başımıza!
İnegölspor ve diğer spor kulüplerinin 

spor tesisleri ve binaları lokalleri var.
İnegöl, Gemlik’e 5 basar...
Yanm saatlik bir şehir turu, bana bir 

kentin anatomisini gösterdi.
Olumlu izlenimler bıraktı üzerimde..
İnegöl Belediyesi, 12 yıldır AKP’nin 

elinde...
Rahmetli Hikmet Şahin, İnegöl’ün mo 

dern bir şehir olması için büyük emekler 
vermişti.

Bunun mükafaatı olarak da Bursa 
Büyük şehir Belediye Başkanlığına 
getirildi.

AKP Gemlik’i, Mehmet Turgut ile 2 
dön em (10 yıl), Refik Yılmaz ile 25 aydır 
yönetiliyor.

Kentin birçok yerinde Belediye Başkan 
vekilinin çerçevelenmiş fotoğrafları 
asılı!

“Belediye Çalışıyor, Gemlik değişiyor’’ 
bez afişleri ile donanmış durumda.

Bir yabancı Gemlik’e gelse ve yarım 
saat arabasıyla tur atsa, acaba benim 
İnegöl de edindiğim izlenimi edinebilir 
mi?

Ben, hayır diyorum.
Bu arada şunu da söyleyelim.
AKP’li Belediye Başkanı Alinur Aktaş 

kentin içinde gezerken bir tek kendi 
reklamanı yapan fotoğrafına rastla
madım.

Buna gerek kalmamış.
Kenti güzelleştirerek, gerekli reklamı 

yapmış belediye başkanı...
Dansı bizim belediye başkanlarımıza 

diyorum._____________________

EKODER’in de kuru
cularından ve 
bileşenlerinden 
olduğu “GDO'ya 
Hayır Platformu” 
BAOB 
Yerleşkesi'nde 
Mersin’de yakalanan 
GDÖ’İu pirinçler ile 
ilgili yaptığı basın 
açıklamasında 
“GDO’lu pirinçlerin 
bedelini kim ödeye
cek” diye sordu. 
Üretici mi, tüketici 
mi, ithalatçı mı, 
yoksa Bakanlık mı? 
Nisan ayı başında, 
basında yer alan 
"Mersin'de GDO'lu 
pirinç yakalandı" 
haberleri ülkemizde
ki GDO tartış
malarını yeniden 
başlattı.
Ülkemize giren tarım 
ürünlerinin GDO'lu 
olup olmadığını

»kontrol ile yükümlü 
olan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı'nın rutin kontro 
lünde değil de 
Emniyet güçlerinin 
inisiyatifinde 
gerçekleştirilen ve 
GDO'lu olduğu sap
tanan pirinçler, 
kurumlar arasındaki 
bir rekabeti de gün
deme getirdi. 
Bakan Mehdi Eker, 
konuya ve krize hiç 
de hakim olmadığını 
gösteren beyanlarda 
bulundu.
önce bunun aynı

gemi yada kontey 
ner ile taşınan 
GDO'lu soya ya da 
mısırdan bulaşmış 
olabileceğini öne 
süren yetkililer, 
daha sonra yaptık
tan açıklamalarda 
dünyada GDO'lu pi 
rinç üretimi 
olmadığını, daha 
sonra da GDO'nun 
çeltik kavuzunda 
olup içindeki pir
inçte bulunmadığını 
iddia ettiler.
Yani bu süreçte 
Bakanlık, 
emniyet güçlerinin 
laboratuvarlarında 
yaptırdıkları ve 
GDO’lu olduklarını 
söyledikleri pirincin, 
GDO’lu olduğunu iti
raf etmekten her 
nedense hep 
kaçındı.
Hatta Bakan Eker, 
“bu pirinci gönül 
rahatlığı ile tüketin, 
bunda GDO yoktur” 
beyanında bulundu. 
Halbuki sorumlu bir 
Bakanın gönül 
rahatlığı ile tüket
meyi önerdiği pirinç, 
bu ülke toprakların
da yetişen pirinç 
olmalıydı, yoksa 
ithal edilen ve . 
GDO’lu olduğu sap
tanan pirinç değil, 
öncelikle dünyada 
ticari olarak tescil 
edilmiş GDO'lu 
pirinç üretimi 
olmadığını belirtmek

gerekir.
Ancak bu, dünyada 
GDO'lu pirinç 
üretilmediği anlamı
na gelmez. Bunun 
somut örnekleri 
şunlardır: 
“Bayer CropScience 
tarafından geliştir
ilen yabancı ot ilacı
na toleranslı GDO'lu 
iki pirinç çeşidine 
1999 yılında, GDO'lu 
bir pirinç çeşidine 
de 2006 yılında 
AB D'de tarımsal 
amaçlı üretim izni 
verilmiştir.
İran'da Tarımsal 
Biyoteknoloji 
Araştırma 
Enstitüsü'nün 
geliştirdiği 
haşerelere dirençli 
GDO'lu pirinç çeşidi 
için 2004 yılında 
tanmsal üretim izni 
alınmış ve Iran 
sadece 2005 ve 2006 
yıllannda 20.000 
hektarlık arazide 
ticari amaçlı GDO'lu 
pirinç üretmiştir.
Japonya'da Ulusal 
Agrobiyoloji 
Bilimleri 
Enstitüsünün 
geliştirdiği besin 
içeriğini zengin
leştirmeyi 
amaçlayan GDO'lu 
pirinç çeşidine 2007 
yılında tarımsal üre
tim izni verilmiştir. 
Çin'de Huazhong 
Tarım 
Üniversitesi'nin

geliştirdiği 
haşerelere dirençli 
GDO'lu iki pirinç 
çeşidine 2009 yılın
da tanmsal üretim 
izni verilmiştir. 
Bu izinler verilmiş 
olsa da, bu ülkelerin 
günümüzde ticari 
amaçlı GDO'lu pir
inç ürettiklerine dair 
resmi bir bilgi yok
tur.
GDO’lu pirinç skan- 
dallan dünyanın 
birçok ülkesinde 
yaşanmış ve yaşan
maya da devam 
etmektedir." denildi. 
Açıklamaya şöle 
devam edildi: 
“Sayın Tarım 
Bakanı, duruma der
hal el koyun!
GDO'lu pirinci ya da 
çeltiği derhal 
piyasadan çekerek 
imha edin! Halkımızı 
tedirgin edip 
korkuya sürükle
meyin! Çeltik üreti
cisi çiftçimizi mağ
dur etmeyin!
Osmancık 97 ve 
Gala gibi çeltik 
çeşitlerimizi 
geliştirerek pirinç 
üretimimizi iki katı
na çıkaran Trakya 
Tarımsal Araştırma 
Enstitümüzün çalış
malarını yürüttüğü 
Tarım arazilerinin 
TOKİ' ye kurban 
edilmesine engel 
olun!”

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Gemlik Körfez 
Gezeği’nin her ay 
düzenlenen gezek 
geceleri, geçtiğimiz 
günlerde yapıldı. 
Türk Sanat Müziğini 
sevdirmek ve yaşat
mak için aileleri ile 
biraraya gelen gezek 
severler, Atamer 
Hotel 
Restaurantında 
yapılan gecede 
gönüllerince bir 
gece geçirdiler. 
Gezek yönetmeni 
Fikri Danış tarafın
dan organize edilen

Gemlik 
Körfez Gezeği’nde 
sazlarda Saim 
Celayir ve 
arkadaşları yer 
alırken, gezek 
tutkunları da her 
zamanki gibi gecede 
buluştular.
Keman taksimi ile- 
başlayan Gemlik 
Körfez gezeği gece 
geç saatlere kadar 
sürdü.
Fikri Danış, Mayıs 
ayı gezeğinin 6 
Mayıs günü yapıla
cağını söyledi.
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ayhent'liiere Sınav 
Kaygısı semineri

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
6.7.8. sınıf öğren
cileri Uzman 
Psikolog Dilara 
Kızılçay tarafından 
verilen 'Öğrenci 
lerde Sınav 
Kaygısı' ve 
'Ergenlik Dönemi 
Özellikleri* konu 
başlıklı seminer 
için Bursa 
Acıbadem 
Hastanesi’ne gitti. 
Dr. Dilara KlZifçay 
ergenlik dönemi 
genel özellikleriyle 
birlikte sınav 
öncesi öğrenciler
le sınav kaygısı 
konusunu masaya 
yatırdı.
Kızılçay, 'Normal

ölçüdeki kaygı 
performansı art
tırıcıdır. Aşırı 
kaygı durumunda 
salgılanan adrena
linin bilgi trans
ferini engeller, 
fiziksel sorunlara 
neden olur.'dedi 
ve öğrencilere 
kaygının 
nedeninin sınav 
değil sınava yük
lenen anlamın 
oluşturduğunu 
belirtti.
'Kaygıyı Yenmek 
İçin Neler 
Yapabilirim?' 
konusu üzerinde 
açıklamalar yapan 
Kızılçay, öğrenci
lerin sorularını da 
cevapladı.

SATILIK
MANASTIR 

TAYTÜYDÜ’DE 
5 KAT İMARLI

1297 M2 İNŞAATA 
HAZIR ARSA SAHİBİNDEN 

SATILIKTIR

Müracaat Tel : 
O 532 283 59 19

ELEMAN
CNC-CNCfreze 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MITSUBISHI VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

DOĞSAN MAKİNE
TEL: 0 224 586 00 58 

0 541 45495 59

TEMİ A “SUYUNU BOŞA 
Elüfi H HARCAMA”

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

KAYIP
ORMO TEKSTİL 

TİCARET VE
SANAYİ A.Ş. YE 

AİT GEMLİK
GÜMRÜK 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
VERİLEN 24.06.2009

TARİHLİ 267650 
SAYILI TEMİNAT 

MEKTUBU MENKUL 
KIYMET ALINDISI 
KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR.

ORMO TEKSTİL 
TİCARET VE

SAN. A.Ş.

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZ-BİR A.Ş
Yeni Yalova Yolu 3.T<m. 

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KflŞEDf M8H YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB GEMLİK 
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

KİRALIK l$¥EBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: O 532 661 7990

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. .
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta
istiklal Caddesi Bora Sokak İn ,|]IUılDöu
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK ¥ w ¥¥ ¥¥

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkprfezgazetesi.com

http://www.gemlikkprfezgazetesi.com


20 Nisan 2013 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

? milKon naslı araca tesvilı Men Mtlllllıln lanms Mi illa!
Sanayi Bakanı Nihat 
Ergün, 20 yaş üstü 
2 milyon araçla ilgili 
de şunları söyledi: 
"Çevreyi daha çok 
kirletenler daha 
yüksek Motorlu 
Taşıt Vergisi ödeye
bilir 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, hurda 
teşviği kapsamına 
alınması planlanan 
20 yaş üzeri araç 
sayısının Türkiye’de 
2 milyon civarında 
olduğunu ifade 
ederek, araç sahip
lerini ‘zorlayıcı’ ve 
‘teşvik edici’ iki 
modelle araçlarını 
hurdaya ayırmaya 
ikna edeceklerini 
söyledi 
Zorlayıcı model 
içerisinde çevreci 
olmayan araçların 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’ni (MTV) 
yükselten ve çevre
ci araçların ise ver
gisini düşüren bir ' 
yol izleyebilecekleri
ni söyleyen Ergün, 
teşvik edici sistem 
kapsamında İse 
hurda araçlara bir 
bedel ödeyecekleri
ni ve yeni bir araç 
almak istediklerinde 
ise kredi imkânı 
sunacaklarını belirt
ti.
Ekonomi
Muhabirleri Derneği 
üyeleri ile bir araya 
gelen Ergün, hur
daya ayrılacak 
araçlarla ilgili çalış
manın ipuçlarını 
vererek şunları kay
detti: 
"20 yılın üzerindeki 
araçların sayısı 2 
milyonun üzerinde. 
Sistemi tersine 
çevirmemiz lazım. 
Sıfır arabanın, en

çevreci arabanın 
vergisi en yüksek. 
Çevreyi en çok kir
leten arabanın ver
gisi en düşükte. 
Çevreci olmayan 
araçların MTV’sini 
yükselten ve çevre
ci araçların MTV’sini 
düşüren bir sisteme 
yöneldiğinizde bu 
sistemi zorlar.’’

Çöpten benzin 
akacak
Ergün, kanser ve 
GDO iddialarıyla 
gündeme gelen 
nişasta bazlı şeker 
(NBŞ) üretimi için 
gelen kota artırımın
da yabancı içecek 
firmalarının etkili 
olduğunu söyledi. 
Çöplerin geri 
dönüşümü üzerine 
çalıştıklarını da 
belirten Ergün, 
“Atıklarımızın 
yarısını yeniden 
değerlendirebilirsek 
7-8 milyar dolarlık 
bir kaynak ve 
ekonomi karşımıza 
çıkıyor.
Kanalizasyondan 
enerji üretiyor
sunuz. Çamur kalı 
yor geriye. Çimento 
fabrikasına para 
verip yaktırıyor
sunuz bu çamuru. 
Şimdi yeni sistemler 
var, arıtma tesisi 
çamurlarından 
fueloil ve ham 
petrol üretebiliyor

sunuz. Türkiye’deki 
birçok arıtma tesisi, 
çamuru ham petrole 
dönüşüp rafinaj 
işleminden sonra 
fuel oil, benzin, 
mazot olarak kul
lanılabilecek, çamur 
diye bir şey 
kalmamış olacak’’ 
dedi.
‘Sen oynamazsan 
başkası oynar’ ’ 
Koç Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Koç’un söylediği 
belirtilen “Yerli oto
mobil ticari intihar” 
sözlerinin sorulması 
üzerine Ergün, 
şöyle konuştu: 
“Biz sektöre, ’siz 
yapın, biz önünüzü 
açalım kardeşim’ 
diyoruz. ’Yerim dar’ 
diyorsun, yerini 
açıyoruz, sonra da 
’yenim dar’ diyor
sun. Bu da şunu 
gösteriyor. ’Yerim 
mi dar, yenim mi 
dar’ tartışmasını bir 
kenara bırak. Senin 
oynamaya niyetin 
var mı, yok mu? 
Onu söyle. De ki 
'Benim oynamaya 
niyetim yok.’ Hiç 
’Yerim dar, yenim 
dar’ deme.
Oynamaya niyetin 
yoksa, ’Ben oyna
mayacağım’ dersin 
olur biter. Sen oyna
mazsan başkası 
oynar.”

Prim gün sayısını 
dolduran ancak 
‘Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar’ için 
Çalışma Bakanlığı 
bünyesinde 
başlatılan hesapla
malar tamamlandı. 
Prim gün sayısını 
dolduran ancak 
yasa değişikliği 
nedeniyle emeklilik
te yaşa takılanlar 
için gündeme getir
ilen erken emeklilik
le ilgili çalışmaya 
karşı çıkan Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, 60 milyar 
liralık ek bir 
maliyete işaret etti. 
Şimşek, “Maliye 
Bakanı olarak açık 
ve net söylüyorum, 
Türkiye böyle bir 
şeyi kaldırabilecek 
durumda değil” 
dedi. Şimşek, daha 
önce “Böyle bir 
yükü ne bütçe ne de 
SGK kaldırabilir” 
diye karşı çıktığı 
erken emeklilik ile 
ilgili tavrını net 
olarak ortaya koydu. 
Şimşek, “Maliye 
Bakanı olarak açık 
ve net olarak tavrımı 
ortaya koydum. 
Ancak önümüze bir

Kaflınmemurılahaazgecenölıetiiııiacalı
Kadrolu, sözleşmeli 
ve geçici personel 
statüsündeki kadın 
kamu görevlilerine 
daha az gece nöbeti 
ve vardiyası görevi 
verilecek. Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çe lik’in dav
eti üzerine Başba 
kanlık Müs teşarı 
Efkan Ala, Kalkınmâ 
Bakanlığı Müsteşarı

çalışma gelirse, 
değerlendirme 
yaparız. Maliyetini 
tam olarak hesapla
mak zor ama erken 
emekliliğin şu anda 
60 milyar lira en az 
maliyeti olur” diye 
konuştu.

’DAHA ZENGİN 
OLURUZ’ 
Kademeli emeklilik 
sistemi nedeniyle 
bu yıl dahil kadın
ların 49, erkeklerin 
de 50 yaşında emek
li olduklarını dile 
getiren Bakan 
Şimşek sözlerine 
şöyle devam etti: 
“Şimdi bunu da

Kemal Madenoğlu, 
Devlet Personel 
Başkanı Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Me 
mur-Sen Genel 
Başkanı Ah met 
Gündoğdu, Tür kiye 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Kon 
cuk, KESK Genel 
Sekreteri İsmail Hak 
kı Tombul, bakanlık
ta bir araya geldi. 

kaldıralım diyor
sunuz ama Türkiye 
kesinlikle bunu 
kaldıramaz. Aslında 
kulağa da hoş 
gelmiyor. Korkunç 
geliyor. Bu kadar 
çok genç emekli 
olmasa emeklileri 
mize daha fazla 
maaş verebilirdik. 
Bu kaynağı istih
damda kullansak 
Türkiye daha hızlı 
zenginleşeceği için 
hem emekli hem de 
çalışanlar bu durum 
dan faydalanacak. 
Genç emekli eder 
şeniz, cari açık pat
lar, faizler alır başını 
gider.”

Toplantıda, geçen 
yıl hükümet ile me 
mur sendikaları kon
federasyonları ara 
sında yürütülen top 
lu sözleşme görüş 
melerin de sonuç- 
landırılamayan ve 
Kamu Per söneli 
Danışma Ku rulunda 
görüşül me sine 
karar verilen konu
lar masaya yatırıldı

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

KAYMAKAMLIK

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

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

VAPUR - FERİROT

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

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

OTORÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAÖI 613 65 13
Psgasus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esaday 514 45 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HesL 513 23 29
Mor. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 s5 29
Konur Tip Mrk. 514 80 88

TAKSİLER
Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Takal 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Mansetır Taksi 617 33 94

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta* 513 24 32
BUSKl 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 Potrol ____
mar-pet ;»;•
Tuncay Otogaz s13 49
Beyse Potrol s*13 0-1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4553 

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)

MİIİIBİM
■■ 

AŞK KIRMIZI: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
LANET: 12:00-14:15- 
16:30-18:30-20:45 

CESUR BALIK 2: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-10:30 
■un
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Nilüfer Belediyesi 
tarafından düzenle
nen 2013 
Liselerarası Müzik 
Yarışmasında 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri finale 
kalmanın mutlu
luğunu yaşadı. 
Hisar Anadolu 
Lisesi Müzik Öğret
meni Derya Büke 
yönetimindeki; M. 
Mustafa Cankurt 
(10/H), Çağatay 
Kahraman (10/H), 
Oğuz Paköz (10/C), 
Doğu kan Bayrak 
(10/E) ve Bahadır 
Kahraman (9F) dan 
oluşan Müzik 
Grubunun 17 Nisan 
2013'te yapılan 
yarışmada göster
diği performans 
finale taşıdı. 
39 okulun müzik 
gruplarının katıldığı 
yarışmada, Hisar 
Anadolu Lisesi 
Müzik Grubu beğeni 
topladı.

39 okul arasından 
finale kalmayı 
başaran Hisar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri, 29 
Nisan 2013 tari
hinde yapılacak 
final yarışmasında 
Gemlik’i temsil ede
cek.

SİYER YARIŞMASI 
Peygamberimizin 
doğumunun 1442. 
yıldönümü 
nedeniyle ilçemizde 
düzenlenen Kutlu 
Doğum Haftası 
etkinlikleri 
çerçevesinde 
Ortaöğretim kurum

lan 9.sınıflar Siyer 
yarışması yapıldı. 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu’n 
da yapılan yarış
maya ilçe genelinde 
7 okul katıldı. Ders 
öğretmeni İsmail 
Canlı danışman

lığında Büşra Kaya 
(9E), Halil Aslandağ 
(9H), Gökay Kır (9A) 
ve Hande Ter 
(9H)'den oluşan 
ekip; 15 sorunun 14 
ünü doğru yanıtla
yarak birinci olmayı 
başardı.

İMİ MSİBİMMOİII 
WİI!İIMIIİIİII

Türkiye Bisiklet 
Federasyonu’nun 
düzenlediği Batman 
Hasankeyf Dağ 
Bisikleti Yarışına 
katılan Gemlikli 
bisikletçi Salih 
Manavoğlu kate
gorisinde birincilik 
elde etti.
Bahar şenliği 
havasında geçen 
yarışmaya 
Türkiye'nin 12 farklı

ilinden 85 sporcu 
katıldı.
Yarışmanın startını 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek ve 
eşi Esra Şimşek 
verdi.
Bursa Nilüfer 
Belediye Spor 
adına yanşmaya 
katılan Salih 
Manavoğlu’nun 
başarısı Gemlik’te 
de sevinç yarattı.

>

Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

MILTON
DÜGUN SALONU

GEMLİK KORFEZI’NIN DENİZLE
birleştiği müthiş manzarada

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

rasta

biternetten Canlı fâyın 
Sahne - iş/kyösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yöster Her
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•-İŞYERİ HEKİMLİĞİ ^PORTÖR MUAYENELERİ• PORTÖR MUAYENELERİ

' ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

• İŞGUVENLİGİ UZMANLIĞI • i^ GİRİŞ RAPORU
• İLKYARDIMI EĞİTİ/fil • AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERRAPORU
• IU< YARDIMI EĞİTİMİ • PERİYODİK KONTROLLER
• RİSKANALİZİ STEMEL İŞ SAĞLIĞI VE
• ACİL DURUM EYLEM PLANI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

hiçbir kazanç ve i}
hayatınızdan daha

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel 0 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - O 532 265 67 58 İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

İnternetten ikinci 
el oto satışının 

durdurulması istendi

Kuruluş:1973

mlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK G0NL0K SİYASİ GAZETESİ

22 Nisan 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

II II II II

Otomobil firmalarının sıfır faiz ve 
fiyat indirimlerinin ikinci el otomobil 
piyasa sini vurduğunu belirten Bursa 
Oto Galeriler Odası Başkanı Hakan 
Yanık, internet üzerinden kanunsuz 
yapılan oto satışlarının bir an önce 
durdurulmasını istedi. Sayfa 3’de

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafın
dan düzenlenen “Bölünme Anayasa 
sı’nı yaptırmayacağız” miting ve yürü 
yüşünde, Anayasanın ilk 3 maddesini 
değiştin lemeyeceği, değiştirmek iste 
yenlerin devrim yasalarıyla cezalandın 
lacağı hatırlatıldı. AKP Anayasasına 
hayır mitingi, dün saat 13.30’da Kayık 
hane semtinde Avcı Çay Bahçesi 
önünden başladı. Türk bayrakları, TGB 
flamalar ve Atatürk posterleri ile slo
ganlar atılarak başlayan yürüyüş, Ata 
türk Anıtına kadar sürdü. Yürüyüşe 
bine yakın Gemlikli katıldı.

Haberi sayfa 4’de

GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Adaletin bu mu dünya?
Cumartesi günü Bursa'dan bir gazeteci arkada 

şım aradı, Adliye Binası’nın fotoğrafını istedi.
"Hayrola ne yapacaksın Adliye Binası’nın fotoğ 

rafı” dedim.
"İstanbul’dan istediler" yanıtını verdi.

Gönderdim.
Dün, Milliyet’in orta sayfasında, Gemlik Adliye 

binası’nın fotoğrafını görünce durumu anladım.
Biliyorsunuz, Gemlik Adliye binası yapılan dep 

remsellik araştırmasında “çürük" çıktı. *
Belediye binasının yıkılmasındaki gibi ‘dandik’ 

raporlarla değil.
Bursa İnşaat Mühendisleri Odası’ndan alınan 

gerçek raporla binanın büyük bir depreme daya 
nıksızlığını belirtiyor, önlem alınması İsteniyor.

Gemlik'te bu tür bina sayısı blnlercedlr mutla
ka.

Durum, Adalet Bakanhğı’na bildirildiğinde, bina 
nın boşaltılıp, kirayı çıkılması İsteniyor. Dev. 4’de

Adalete bak Adalete! Çürük Adliye Binasını boşaltacaklarına haklini sorguluyorlar
I

Gemlik Adliye Bina 
sı’na, deprem güven
liği açısından yeter
siz raporu verilme 
sinden sonra, Ada 
let.org" da çıkan 
yazısı nedeniyle, 
Gemlik Hakimi 
Levent Dağdeviren 
hakkında soruştur
ma açıldı. Adalet 
Bakanlığı idari ve 
Mali İşler Daire 
Başkanlığının şika 
yetini ihbar kabul 
eden HSYK'nın ‘ihba 
rı’ işleme koyduğu 
öğrenildi. Sayfa 5’de

Kortu survvvı

CM£ Fn JJCf Si OlAM ÇALI$Tl6l M » YAZt-YAZMl'

’pSea misin: 
i i depremden 
■korkan! «"

Miılft 
MM 

25 milyon liralık 
son dilim ürün 
bedeli ödemesini 
geçtiğimiz cuma 
günü yapan M ar 
marabirlik, olağan 
mali genel kuru
lunu gerçekleştir
di. Başkan Asa, 
ortaklarından da 
ha fazla ürün ( 
alan, daha fazla 
satan ve daha faz 
la yatırım yapan 
Marmarabirlik için 
birlik ve bütün
lüğün bozulma
ması gerektiğini 
söyledi. 2’de

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

Marmarahirlik'ie i$ler yplunıla
Incredible (*) Sanayi Bölgesi!

Her canlının olduğu gibi kurum ve kuru- 
luşların da hayat hikâyeleri var. Dersler 
içeriyor. Anılar taşıyor...

Sonuçlara ancak direnç ve inançla 
erişileceğini kanıtlıyor.

Tümü de ülke ekonomisine katkı koyan 
önemli istihdam alanı yaratan 20’ye yakın 
sanayi bölgesi ve sanayi sitesi var 
Bursa’da...

Kısa adı NOSAB olan Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi de yüksek kapasiteli kuru
luşları çatısı altında barındıran nitelikli, 
çevreci, aydınlık,fıstık çamlı bir sanayi 
bölgesi...

Sevgili Yalçın Araş...
NOSAB’ın kurucu başkanı...
Kalemi akıllı ve akılcı tutan eliyle otur

muş NOSAB’ın hikayesini yazmış.
İçinde ironi de var.
Dram da var.
Başarı da var.
İbret alınacak ibreyi şaşırtacak yaklaşım

lar ve yaklaşım biçimleri de var.
Var da var...
Hepsi çok ilginç ve anlamlı...
Örneğin yeni yol yapmak üzergyola çık

mışlar yapamadıkları gibi neredeyse 
ellerindekinden de oluyorlarmış...

Yol çok önemli doğaldır ki...
Ben de o denli öykünün içinde yol 

hikâyesini çektim ki...
O yola bir yazı asfalt ta ben dökeyim 

diye...
“NOSAB’da on yıl içinde inanılmaz işler 

başardık ama bir şeyi bir türlü başara
madık.

OSB’yi çevre yoluna bağlatamadık.
Kendi imkânlarımızla bölgenin "içme 3ö 

km yol yaptık. Fakat bugüne kadar kamu
dan 1 metrelik bağlantı yolu göremedik. 
NOSAB’ın kendine ait bir bağlantı yolu 
yok.TIR’larımız, kamyonlarımız ya Geçit 
Kavşağı’ndan ya da Görükle Kavşağı’n 
dan dönmek zorunda. Büyükşehir 
Belediyesi geçen dönem başkanı rahmetli. 
Hikmet Şahin’e bu sorunumuzu dile getir
miştik:

“Hemen yapalım bağlantı yolunuzu, 
maliyeti yarı yarıya paylaşırız ama “ 
demişti. Kabul ettik fakat bize öyle bir 
maliyet çıkardılar ki yolun tamamını biz 
yapsak o kadar para ödemeyiz. Vazgeçtik 
haliyle.

Şahin’den sonra göreve gelen Başkan 
Recep Altepe de aynı taktjkle yaklaştı...

Demek ki belediyelerde “yapamam” 
demenin kibarcası bu.

NOSAB’a bağlantı yolu yapılmadığı gibi 
bizim yolumuza da göz koydu belediye. 
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgur
dan da oluyorduk az kalsın......

Fakat NOSAB’ın bağlantı yollarının olma
ması hep içimde bir ukdedir.

Dünyaya ihracat yapıyoruz, mal satıyo 
ruz fakat ana yollara kendi OSB’mizden 
çıkamıyoruz.

Ne garip değil mi?
Ayvalık Deresi kenarından geçen iki kilo

metrelik yol yapmak Büyükşehir 
Belediyesi için çok mu zor?

Bu yol sorununu basında defalarca gün
deme getirdim .yazdıklarımı demeçlerimi 
birbirine eklesek belki yol olurdu!...”

Kalemine sağlık Araş...
Yazıya yine senden Nilüfer Çiçeği’ne dair 

bir anıyla iki nokta koyalım...
“Hiç Unutmam;
Yıllar önce iş gezim sırasında anne-kızın 

işlettiği çok şirin bir butik otelde 
kalmıştım.

Hayatın çirkinliklerinden korktuğunu 
söyleyen kızına sokaktaki bir kirli su birik
intisinde açmış Nilüfer Çiçeği’ni göstermiş 

$ ve şu hayat dersini vermişti annesi;
R ^Bak o çok korktuğun dünyada, pislik- 

,t lerin, bataklıkların arasından böyle bir 
çiçek çıkabiliyorsa sevginin, iyiliklerin ve 
güzelliklerin tüm kötülükleri yenebile
ceğinin bir işaretidir yavrum!’”

(*) Incredible-lnanılmaz

25 milyon liralık son dilim ürün bedeli ödemesini geçtiğimiz cuma günü yapan 
Marmarabirlik, olağan mali genel kurulunu gerçekleştirdi. Başkan Asa, ortak
larından daha fazla ürün alan, daha fazla satan ve daha fazla yatırım yapan 
Marmarabirlik için birlik ve bütünlüğün bozulmaması gerektiğini söyledi.

Marmarabirlik'in 
2011-12 iş yılı mali 
genel kurulunda 
yönetim ve denetim 
kurulu çalışmaları 
oybirliğiyle onay
landı.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, "Daha fazla 
ürün alan, daha 
fazla ürün satan, 
daha fazla yatırım 
yapan ve dünya 
markası haline 
gelen bir 
Marmarabirlik için 
birlik ve beraber
liğimizin bozulma
ması gerekmekte
dir" dedi. 
Başköy'deki genel 
müdürlük toplantı 
salonunda gerçek
leştirilen genel 
kurulun açılış 
konuşmasını yapan 
Asa, 2012-13 kam
panyasının son 
dilim ödemesini 19 
Nisan'da yaptık
larını, rekor tutarlı 
ödemelerin tama 
minin bir kuruş 
kredi kullanmadan, 
Marmarabirlik'in öz 
kaynaklarından 
yapıldığını söyledi.

TÜKETİCİ 
TALEPLERİNE 
GÖRE YATIRIM 
Asa, diğer taraftan 
ortakların 
geçtiğimiz yıldan 
kalan 4,5 milyon 
lira tutarındaki 
kredi borçlarının da 
ertelendiğini, uzun 
bir aradan sonra 
önceki yıl başlatı 
lan ürün vadeli 
gübre satışlarının 
devam ettiğini, 
bugüne kadar yak
laşık 6 milyöTi'lira 
tutarında kredi kul

landırıldığını anlat
tı. Asa ayrıca; zirai 
ilaç ve gübre alım- 
ları için tahsis 
edilen ve en alt lim
iti 600 lira olarak 
belirlenen kredi 
limitlerine ilave 
olarak, borcu erte
lenen ortaklar da 
dahil olmak üzere 
500 lira daha 
seyyanen ek kredi 
limiti tahsis 
edildiğini bildirdi. 
Hidamet Asa, 
Marmarabirlik'in bir 
yandan üreticinin 
ürününü modern 
yöntemlerle ambal
ajlayıp zorlu piyasa 
koşullarında değer
lendirmeye çalışır 
ken, diğer yandan 
da ürün kalitesinin 
artırılması, hat ka 
pasitelerinin yük
seltilmesi, kayı
pların önlenmesi ve 
maliyetlerin düşü 
rülmesi için ente
gre tesislerde mod
ern üretim yöntem
lerine uygun 
yatırımlar da Çap
tığına dikkat çekti. 
Ar-Ge çalışmalarıy
la farklı damak tat
larına uygun ürün
lerin yanında, 
ambalaj çeşitliliği 
konusunda da 
çalışmalarının 
sürdüğünü anlatan 
Asa, şöyle dedi: 
"Bu kapsamda 
yapılan AR-GE 
çalışmaları net
icesinde tuz oranı 
yüzde 2,5 
seviyelerine 
indirilmiş Gold, 
kuru sele, düet, 
sirkeli çizik, yeşil 
ve siyah zeytin 
çeşitlerimizin yurt 
içi ve yurt dışı 
pazarlarda daha 

çok aranır hale 
gelmesi hepimiz 
için gurur kaynağı 
olmuştur" dedi

GEÇMİŞİN 
BORÇLARI 
Marmarabirlik 
Başkanı Asa, 2004 
ve 2007 yıllarındaki 
vergi ve kredi 
borçlarıyla ilgili de 
açıklamalarda 
bulundu. Asa şöyle 
konuştu: 
"2004 yılında birlik 
borçlarının tasfiye
si sürecinde oluşan 
35 milyon lira 
civarındaki vergi 
cezası, yönetim ve 
denetim 
kurullarımızın 
yoğun çalışmaları 
ve yapmış olduğu 
üst düzey 
görüşmeler net
icesinde silinmişti. 
Ayrıca 2007 yılında 
ürün bedeli 
ödemeleri için kul
lanılan ve faizi ile 
birlikte yaklaşık 
100 milyon lirayı 
bulan DFİF borcu; 
yönetim kurulu
muzca yapılan giri 
şimler, Kooperatif 
çilik Genel Müdürlü 
ğü ve Gümrük Tica 
ret Bakanlığı'mızın 
katkıları ile çıkan 
yasa doğrultusun
da 40 milyon liralık 
kısmı da silinmiş 
bulunmaktadır. 
DFİF borcumuzun 
kalan kısmı ise faiz 
siz olarak 15 yıl 
eşit taksitler halin 
de ödenecektir." 
Asa, "Marmarabir 
lik mutlaka ayakta 
kalmalıdır. Günlük 
kazançları değil 
sürekli kazançları 
düşünmeliyiz.
Ortaklarımızın men

faatlerinin korun
ması Marmara bir- 
lik'in ayakta kalma 
sıyla mümkün ola
bilir" dedi.

İLK ÜÇ AYDA 
YÜZDE 30 ARTIŞ 
Marmarabirlik'in 
yurtiçi ve yurtdışı 
satışlarında geçen 
yılın ilk üç aylık 
dönemine göre 
yüzde 30 artış 
olduğunu ifade 
eden Asa, "Satış 
miktarımız ilk üç 
ayda yaklaşık 8 bin 
ton seviyelerine 
ulaşmıştır. Ayrıca 
Avrupa'da yapmış 
olduğumuz yapısal 
değişikliklerle tek 
bayilik sistemi 
kaldırılmış ve 11 
bayi ile çoklu bayi
lik sistemine 
geçilmiştir. Bunun 
yanında 42 ülkeye 
ihracat yapılmakta 
olup, ihracat hede
fimizi de 6 bin 500 
ton olarak belir
lemiş bulunmak
tayız. İlk üç aylık 
periyotta, ihracat 
miktarımızın yüzde 
85 oranında artmış 
olması, toplamda 
30 milyon dolar 
ihracat hedefimize 
ulaşacağımızı ve 
yapılan kritik ham
lenin ne kadar 
doğru olduğu 
görülmektedir" 
dedi.
Gündem mad
delerinin tamamı 
nın oybirliğiyle 
geçtiği genel kuru
lun kapanışında da, 
tüm delegelere bir^ 
lik beraberlik mesa 
jı verdi ve ayrım
cılık yapmadan, 
bütünlüğü koruya
caklarını söyledi.
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Hıiııifctoiııııttğaiı
İnegöl’de mobilya 
almak için gelen 
Mısırlı'ların içinde 
bulunduğu otomo
bil başka bir oto
mobille çarpıştı. 
Kazada yaralanan 
bir Mısırlı, has
tanede tercüman 
bulunmaması 
nedeniyle zor anlar 
yaşadı.
Kaza, Mahmudiye 
Mahallesi mobilya 
sanayisi 7’inci 
Sokak üzerinde 
meydana geldi. 
Mısır’dan İnegöl’e 
mobilya almak için 
gelen 3 kişinin 
içinde bulunduğu 
16 P 2212 plakalı 
otomobil, 7'inci 
sokak üzerinde 
Mehmet Hasanlar 
(53) yönetimindeki 
16 PY 990 plakalı 
otomobille çarpıştı. 
Kazada Kah i reli 
olduğu belirtilen 
Talal Ali Sait (40) 
yaralandı. Haber 
verilmesi üzerine 
giden sağlık ekip
leri yaralı Sait’i

İnegöl’de 4 katlı bir 
apartmana hırsızlık 
amacıyla girdikleri 
iddia edilen 2 
gençten biri, apart
man sakinlerinin 
elinden canını zor 
kurtardı. Hırsızın 
idmanına emniyet 
ekipleri yetişti. 
Edinilen bilgilere 
göre, saat 22.30 
sıralarında 
Turgutalp Mahallesi 
Avcılar Sokak 
numara 11 adresin
deki dört katlı 
apartmana hırsızlık 
amacıyla giren 2 
kişi, zemin kattaki 
evin kapısını zorla
maya başladı. 
Kapının kurca
landığını fark eden 
ev sahibi Adem 
Pala, sessizce 
balkondan inerek 
dış kapıyı hırsı
zların üzerine kap
atmaya çalıştı. Bu 
sırada hırsızlardan 
birisi ev sahibini 
iterek kapıyı açıp 
kaçtı, birisi ise 
apartman içerisin 
de mahsur kaldı. 
Dış kapıyı kilitleyen 
Adem Pala, apart

ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
kaldırdı.

ANLAŞAMADILAR 
Omuzunun çıktığı 
belirlenen Mısırlı 
Talal Ali Sait acil 
serviste müşahede 
altına alınırken, bir 
süre sonra Mısırlı 
arkadaşları da has
taneye geldi. Ancak 
Mısırlı'ların Türkçe 
bilmemesi, hastane 
görevlileri ve 
polisin de yeteri 
derecede Arapça 
bilmemesi üzerine 
anlaşma güçlüğü 

mana hırsızlık 
amacıyla girdiği 
bildirilen H.S.’yi 
(14) apartman 
içerisinde kovala
maya başladı. Üst 
katlara çıkan genç, 
kapıları tekmeley
erek açılacak bir 
kapıdan içeri gir- 
erek apartman 
sakininin elinden 
kurtulmak istedi. 
Çaldığı kapılar açıl
mayınca en üst 
kata kadar çıkan 
H.S., üçüncü katta 
merdivenlerde 
bulunan su bidon
larını ve elindeki 
geçirdiği her şeyi 
kendisini 
kovalayan Adem 
Pala’nın üzerine fır
latmaya başladı. 
En üst katta sıkışıp 
kalan gencin

çekildi. Mısırlı'lar 
dertlerini anlata
madıkları için tedir
gin olurken, polis 
ekibi de işlemleri 
yapmakta güçlük 
çekti.

'SUÇLUSUNUZ' 
DİYE TERCÜME 
EDİLİNCE 
KORKTULAR 
Arapça yazılı kim
likte ismi ve 
yaralının bilgilerini 
okumak için has
tane personeli de 
büyük çaba har
cadı. Az da ölsa 
Arapça bilen bir 
hastane perso 

imdadına olay yer
ine gelen emniyet 
ekipleri yetişti. 
Belirtilen apart
mana giren 
emniyet ekipleri, 
genci alarak tepkili 
apartman sakin
lerinin arasından 
polis aracına 
bindirdi.
Hırsızlık amacıyla 
girdiği apartmanda 
canını zor kurtaran 
H.S. İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisinde alınan 
doktor raporunun 
ardından ifadesi 
alınmak üzere 
emniyete 
götürüldü, kaçan 
diğer şahıs ise 
aranıyor.
Hırsızlık zanlısının 

saklanmak için 
kapısını tek

nelinin yardımıyla 
güçlükle anlaşıl
maya çalışılan 
Mısırh'lara, 
Arapça’yı tam 
olarak bilmeyen 
yanlarındaki 
arkadaşlarının yan
lış tercümesi ise 
Mısırlıları korkuttu. 
Kazada suçsuz 
oldukları halde ter
cümede 'Siz 
suçlusunuz' diyen 
kişinin söyledikleri
ni düzeltmek için 
yine hastane per
soneli devreye 
girdi. Yaralı 
arkadaşlarını alıp 
gitmek istediklerini 
ve şikayetçi 
olmadıklarını 
belirten Mısırlı'lar, 
güçlükle ikna 
edilerek ifadelerine 
başvurulmak 
üzere karakola 
götürüldü.
Bu sırada, Mısırlı' 
larl kaza yapan 
araç sürü cüsünün 
Türkçe teselli etm
eye çalışması 
dikkat çekti.

melediği apartman 
sakini, “Evde otur
duğumuz sırada 
kapı biranda tek
melenmeye başla 
dı. Hanım korku 
sundan aklını 
kaybedecekti. Beni 
kurtarın diye bağı 
rıp, çığlıklar atınca, 
kimdir nedir bilme 
diğim için kapısı 
kilitledim” derken, 
hırsızı apartmanda 
mahsur alan 
ev sahibi Adem 
Pala ise, “Daha 
önce 20 Şubat ve 
üçüncü ayda iki 
kez evim soyuldu. 
Bahçeme koy
duğum lokanta 
malzemelerim iki 
kez çalındı. Birinci 
katta oturmak
tayım. Bugünde 
evimin kapısı 
çalındı, bende 
balkondan çıkıp, iki 
genç ile 
karşılaştım.
Küçüğü kapıdan 
kaçtı, büyüğünün 
üzerine kapıyı 
kapattım.
Seni buradan 
salmayacağım 
dedim.”

İnteme nen ilûnci 
el oto satışının 

durılurulması istendi

Otomobil fir
malarının sıfır faiz 
ve fiyat indirim
lerinin ikinci el 
otomobil piyasa 
sim vurduğunu 
belirten Bursa Oto 
Galeriler Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, internet 
üzerinden kanun
suz yapılan oto 
satışlarının bir an 
önce durdurul
masını istedi. 
Otomotiv dev
lerinin sıfır faiz ve 
ilkbahar kampa
nyaları ikinci el 
piyasasını etkiledi. 
Sanal ortamdan 
yapılan ikinci el 
oto satışları da 
galerici esnafına 
darbe vurdu. 
Bursa Oto 
Galericiler Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, 2013 yılının 
ilk 4 ayında ikinci 
el oto piyasasının 
umduğunu bula
madığını söyledi. 
Sıfır otomobil 
kampanyaları ve 
şehir merkezinde 
oto firmalarının 
ikinci el araç sat
masının kendileri
ni olumsuz etk
ilediğinin altını 
çizen Yanık, “2. el 
otomobil piyasası, 
geçmiş dönemlere 
bakarsak 2013’ün 
ilk 4 ayında durma 
aşamasına geldi. 
Beklentilerimizi 
karşılamadı.
Önümüzü de iyi 
görmüyoruz. Açık 
görmüyoruz” dedi.

SIFIR 
KAMPANYALAR

Gemlik Körfez ■.semlMoılewiKi.c(iııı

İKİNCİ ELİ 
VURDU

Sıfır otomobil 
kampanyalarının 
ikinci el otosuna 
darbe vurduğunun 
altını çizen Yanık, 
şöyle devam etti: 
“Sıfır araç kampa
nyaları da bizi 
vurdu. Devamlı 
arçaç fiyatlarında 
oynama olduğun
dan dolayı bu 
bize olutasuz etki 
etti.
Bizim araç alım 
satımlarımız 
genellikle sıfır 
endeksli. 40 bin 
TL’lik sıfır otomo
bilde 5 bin TL’ye 
kadar indirim 
yapılması ve sıfır 
faiz, ikinci elde 
araç fiyatlarının 
düşmesine sebep 
oluyor. Kendi 
aralarındaki reka
betten dolayı 
esnafımız zarara 
uğradı. Bu hem 
bize, hem de 
vatandaşa 
yansıyor. 
Dolayısıyla ikinci 
el satım yaparken 
de aynı zararı 
görüyoruz”.
Şehir içinde büyük 
otomobil fir
malarının kanuni 
olmamasına rağ
men ikinci el satışı 
yaptığını anlatan 
Yanık, il 
merkezinde oto 
alım satımlarının 
yasak olduğunu 
vurguladı. Yanık, 
yapılan bu çifte 
standardın 
ortadan kaldırıl
masını istedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Adaletin bu mu dünya?
Gemlikliler, Adliye binasının durumunu 

basından yakından izliyorlar.
Gemlik Körfez olarak birkaç kez konuyu 

haber yaptık.
Adliye çalışanlarının sendikası, Adliye 

Sarayı önünde avukatlar, savcı ve yar 
gıçlarla konuyu gündeme taşıdı.

Konuyla ilgili birimi olan Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya Bay azıt, bir süredir 
Adliye binası olacak bir yer arıyor.

Bu arada, Adliye binasında çalışan 
yargıçlar, savcılar ve de personel tedirgin.

Tedirgin olan kişiler, toplumun adaletini 
sağlayan hakimler, savcılar...

Ölüm korkusuyla girdikleri bir binada 
adalet terazisini dengeli tutmaya çalışmak 
kolay mı?

İşin bir başka yönü, Adliye Lojmanları 
da "Çürük” çıktı.

Birçok yargıç ve savcı lojmanlarda otur
muyor.

Ceplerinden para vererek, can korkusuy
la sağlam binalara kiracı olarak taşındılar.

Savcılık, Irmak Sokak’ta Sosyal Yaşam 
Merkezine yakın bir yerde, yeni yapılan bir 
binayı, Adliye Binası olmaya uygun buldu.
İçinde yapılacak düzenlemelerle bina, 

yeni Adalet Sarayı yapıtasıya kadar kulla 
nılabilecek bir bina olabilirdi.

İstenen kira ise aylık 20 bin lira. 
Gemlik’te konut kiraları belli.
Yeni bir dairenin kirası en az 500 liradan 

başlıyor.
Bu göz önüne alındığında, yaklaşık 40 

daire parası istenen kira...
Bakanlık bu kirayı çok bulmuş ve yeni 

den yer aramaya başlanmıştı.
Depremin ne zaman geleceği belli değil. 
Adliye de korkulu bekleyiş sürerken, 

İlçemiz yargıçlarından Levent Dağdeviren, 
adaletçilerin izlediği "Adalet.org” adlı site 
ye bir yazı göndermiş.

Bu yazı basında da konu olmuştu.
Ne demiş Yargıç Dağdeviren:
“Birinci derece deprem bölgesinde ve 

her zaman yıkılabilecek bir binada hizmet 
vermeye mahkum edildik. Yanımızdan bir 
kamyon geçse, bina sallanıyor.

Bize 20 bin lira çok görülüyor ama, Dış 
İşleri Bakanı, aylık kirası 50 bin lira olan 
konutta kalıyor, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı aylık 18 bin lira olan makam 
aracını kullanıyor.!”

İşte bu cümleler genç hakimin başını 
derde sokmuş.

Dün, bunun haberini Milliyet’te okuduk.
Adalet Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı, yazıda suç bulmuş ve 
yargıcımızı HSYK şikayet etmiş.

İnsanın haykırası geliyor, 
"Sizin Adaletiniz bu mu?” diye. 
Ama burası Türkiye, Adalet dağıtan bir 

kurum, çalıştırdıkları insanların can 
güvenliği konusunda ‘ipe un seriyor’, ses 
çıkaranları ise cezalandırmaya çalışıyor.

Sevsinler sizin ileri demokrasinizi.

Türkiye Gençlik 
Birliği (TGB) 
tarafından düzenle
nen “Bölünme 
Anayasası’m yaptır
mayacağız” miting 
ve yürüyüşünde, 
Anayasanın ilk 3 
maddesini değiştiri 
lemeyeceği, değiş 
tirmek isteyenlerin 
devrim yasalarıyla 
cezalandırılacağı 
hatırlatıldı.
AKP Anayasasına 
hayır mitingi, dün 
saat 13.30’da Kayık 
hane semtinde Avcı 
Çay Bahçesi önün
den başladı.
Türk bayrakları, 
TGB flamalar ve 
Atatürk posterleri 
ile sloganlar 
atılarak başlayan 
yürüyüş, Atatürk 
Anıtına kadar 
sürdü. Yürüyüşe 
bine yakın Gemlikli 
katıldı.

COŞKULU 
YÜRÜYÜŞ 
“Mustafa Kemal’in. 
Askerleriyiz.”, 
“Atatürk Gençliği 
görev başında”, 
“Titre AKP, çılgın 
Türkler geliyor”, 
“Kahrolsun PKK, 
AKP işbirliği”, 
“Emek, namus 
vatan Silivri’de 
yatan”, “Birleşe, 
birleşe kazanaca 
ğız”, “Kahrolsun 
AKP diktatörlüğü” 
şeklinde sloganlar
la başlayan 
yürüyüş, yaklaşık . 
45 dakika coşkulu 
bir şekilde sürdü. 
Pencerelerden ve 
balkonlardan Türk 
bayrakları sallayan 
vatandaşlar, yürü 
yüşçüleri alkışlarıy
la destekledi.
Yürüyüş, Atatürk 
Anıtı önünde 
sona erdi.
Burada, Atatürk ve 
Devrim Şehitleri 
için bir dakikalık 
saygı duruşunda 
bulunuldu.
Daha sonra, İstiklal 
Marşı söylendi.
TGB Gemlik 
Temsilcisi, Merve 
Ayvalı kısa bir 
konuşma yaparak, 
TGB’li gençliğin 
kordonda kurduk
ları çadırda 24 saat 
“Vatan” nöbeti tuk- 
larını söyledi.

BÖLÜCÜ 
ANAYASAYA 
KARSIYIZ 
Ayvalı, şöyle 
konuştu: "AKP ikti
darının hazırladığı

anayasa ile ülkenin 
bölünmesine zemin 
hazırlanmaktadır. 
Imralı tutanakları 
bölünmeye giden 
bu yolun Anayasa 
dan geçtiğinin en 
büyük kanıtıdır. 
Bize unutturmaya 
çalıştıkları, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
kurduğu ve Türk 
gençliğine emanet 
ettiği Türkiye 
Cumhuriyetini 
bölmek istiyorlar. 
Bu millet, Kurtuluş 
Savaşı sonucu 
Sevr Antlaşmasını 
nasıl tarihin say
falarına gömdüyse, 
bugün de iktidarın 
hazırladığı yeni 
bölücü anayasayı 
da yerlebir edecek
tir. Biz, TGB olarak 
ırkçılığa, gericiliğe 
ve Türkiye 
Cumhuriyetinin 
bölünmesine karşı 
olan herkesin, 
kişisel ve kurumsal 
hırslarını bir kenara 
bırakarak, demok 
ratik ve meşru yol
larla Bölünme Ana 
yasası’na karşı çık
maya çağırıyoruz.” 
Daha sonra, 
Türkiye İşçi Partisi 
Genel Başkan Yar 
dımcısı Yalçın Bü 
yükdağlı söz aldı. 
Büyükdağlı konuş 
masında, Türk 
ordusunun general
lerinin Silivri zin
danlarına doldurul

duğunu, artık 
ABD’nin Büyük 
Ortadoğu planla 
nmn uygulanma 
sındaki engellerin 
kendilerine göre 
ortadan kalktığını 
belirterek, ABD CİA 
ajanının yaptığı bir 
konuşmayı hatırlat
tı. Büyükdağlı, 
"Bu bir ittifaktır. 
Bunun bir tarafında 
iktidar partisi AKP 
ve öteki tarafından 
PKK ile öcalan 
bulunmaktadır. 
Bölünme planları 
birlikte yapılmıştır.

YÜCE DİVANDA 
YARGILANACAK
LAR 
Türkiye’nin mil
liyetçileri vatanını 
sevenler, bölünme 
planlarının etkin 
hale getirilmemesi 
için büyük müca 
dele veriyorlar. 
Buna teşebbüs 
edenler kahrolacak 

ve Yüce Divanda 
yargılanacaklar. ” 
dedi.
TGB li bir genç ise 
Anayasanın ilk 3 
maddesinin değişti 
relemeyeceğinin, 
değiştirmeye teşeb
büs bile edilmeye
ceğinin yazılı oldu 
ğunu hatırlatarak, 
"Buna teşebbüs 
eden AKP iktidarını 
devrim yasaları ile 
yargılanacağını, 
Türkiye’de son 
sözü Mustafa 
Kemal’in devrimci
lerinin söyleyecek
tir” dedi.
Yürüyüşü 
düzenleyen Gemlik 
TGB yöneticileri, 
katkılarını sağlayan 
İP, ADD’ye İP II 
yönetimine ve Eği 
tim İş Sendikasına 
teşekkür etti. 
Yürüyüş ve miting 
daha sonra olaysız 
bir şekilde dağıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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.AdaleteMdalete! Çürük Adliye Binasını boşaltacaklarına hakimi sorguluyorlar

Gemlik Adliye Binası’na, deprem güvenliği açısından yetersiz raporu 
verilmesinden sonra, “Adalet.org” da çıkan yazısı nedeniyle, Gemlik 

Hakimi Levent Dağdeviren hakkında soruşturma açıldı.
Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının şikayetini 

ihbar kabul eden HSYK’nın ‘ihbarı’ işleme koyduğu öğrenildi

Gemlik Adliye 
hizmet binasının 
depremsellik açısın
dan yetersiz olduğu 
yönünde Bursa 
İnşaat Mühendisleri 
Odası’nca hazır
lanan raporda, 
binanın deprem 
güvenliği açısından 
yetersiz bulunması 
üzerine, binada 
görev yapan hakim 
savcı ve personelin 
tedirginliği sürerken, 
Adalet Bakanlığı, 
binanın boşaltılarak 
yeni Adliye Sarayı 
yapıl'asıya Kadar 
kiraya çıkılmasını 
istenmişti.

BAKANLIK KİRAYI 
YÜKSEK BULDU 
Irmak Sokak’ta bulu
nan bir binayı, 
Adalet Bakanlığı 20 
bin lira aylık kirayı 
yüksek bulunca, 
daha ucuz bir yer 
aranmasını istemişti. 
Adliye binasında 
çalışan personel bu 
karar üzerine, bina 
önünde hukukçu
ların da katıldığı bir 
basın toplantısı 
yaparak, Bakanlığın 
kararını kınamışlardı

“Adalet.org.’a 
YAZI YAZDI 
Çürük binada hizmet 
vermeye devam 
eden yargı personeli 
ile Adliye çalışanla 
rımn tedirginliği 
devam ederken, 
binanın tahliye 
edilmemesi üzerine 
“Adalet.org” da 
“Gemlik Adalet 
binası ölümle 
başbaşa” başlıklı 
biri yazı yazan 
Hakim Levent

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Dağdeviren, Adliye’ 
nin taşınması için 
ilçede bulunan 
binanın 20 bin lira 
aylık kira bedelinin 
Adalet Bakanhğı’nca 
çok görülmesini 
eleştirerek, “Birinci 
derece deprem böl- . 
gesinde ve her za 
man yıkılabilecek bir 
binada hizmet verme 
ye mahkum edildik. 
Yanımızdan bir 
kamyon geçse, bina 
sallanıyor.
Bize 20 bin lira çok 
görülüyor ama Dış 
işleri Bakanı, aylık 
kirası 50 bin lira

olan konutta kalıyor, 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı aylık 18 bin 
lira olan makam 
aracını kullanıyor. ” 
diye yazmıştı.

HSYK ŞİKAYET 
EDİLDİ
Milliyet Gazetesi’nin 
21 Nisan 2013 Pazar 
günlü sayısının 18. 
sayfasında, Hakim 
Dağdeviren’in yazısı 
üzerine, Adalet 
Bakanlığı Hakim 
hakkında soruştur
ma başlatıldığını 
yazdı.
Adalet Bakanlığı

idari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığınca 
yapılan şikayet üze 
rine, Hakimler, 
Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun, yapılan 
şikayet ihbarını ise 
“işleme koyma 
kararı” aldığı öğren- 
rildi.
Çürük olan Gemlik 
Adliye Binası’nın bir 
an önce boşaltılarak, 
sağlam bir binada 
hizmet verilmesi 
beklenirken, binanın 
durumunu 
adalet.org sosyal 
paylaşım sitesinde 
anlatan Gemlik 
Hakimi Levent 
Dağdeviren hakkın
da soruşturma”,_
başlatılması hayretle 
karşılandı.

apartman girişine 
Hır akılan araç * 

kurtarıcı ile kaldırıldı

Hamidiye 
Mahallesi İstiklal 
Caddesi Bora 
Sokak’ta 
Cumartesi günü 
Baytaş 
Apartmanının giriş 
kapısı önüne park 
edilen bir araç, 
trafik polislerince 
çağrılan kurtarıcı 
ile kaldırılarak, oto 
parka götürüldü. 
Apartman sakin
lerinin kapı önüne 
park eden 06 BG 
0712 plakalı araç 
nedeniyle eşya 
çıkaramaması 
üzerine, araç 
sahibi aramalara 
karşın buluna
madı.
Bunun üzerine,

GTB’den 24 saat 
çadırda «atan nöbeti

Türkiye Gençlik 
Birliği İlçe Örgütü, 
Cumartesi günü 
İske+e Meydanı 
Festival alanında 
kurdukları 3 çadır
da 24 saat ‘Vatan1 
.nöbeti Lt uttular.
GTB’li gençler, 
AKP iktidarının 
Anayasayı 

durum polise 
bildirildi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
gelen trafik ekip
leri de yaptıkları 
anonslara karşın 
araç sahibini 
bulamayınca, 
çağırdıkları bir 
kurtarıcı ile 
06 BG 0712 plakalı 
özel aracı bir 
otoparka 
kaldırarak, araç 
sahipleri hakkında 
yasal işlem yap
tılar.
Araç sahipleri, 
yanlış park eden 
aracın kurtarıcı 
üzerine konup 
götürüldüğü sıra
da ortaya çıktılar.

değiştirerek, 
bölücü bir 
anayasa yapacak
larını belirterek, 
ülkeyi böldürme 
yeceklerini hatır
latarak, “Bölücü 
Anayasaya hayır’, 
diyenler için İmza 
kampanyası 
başlattılar.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
adalet.org
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Anadolu Medyası 
Bursa'da Buluşlu

Büyükşehir Beledi 
yesi'nin ev sahipli 
ğinde düzenlenen 
'Anadolu Medya 
Buluşması'na 
katılmak üzere 
Türkiye'nin farklı 
kentlerinden gelen 
basın mensupları, 
mesleki sorunların 
çözümü için 
Bursa'da buluştu. 
Büyükşehir Bele 
diyesi'nin ev sa 
hipliğinde;
Türkiye Gazete 
çiler Federasyonu, 
Çağdaş Gazeteci 
ler Derneği Bursa 
Şubesi ve Anado 
lu Spor Gazeteci 
leri Derneği 
tarafından düzen
lenen 'Anadolu 
Medya Buluşması' 
dün gece Çelik 
Palas Otel'de 
düzenlenen kok
teyl ile başladı. 
Kokteylde basın 
mensuplarını yal
nız bırakmayan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Anadolu'dan 
gelen basın men
suplarını Bursa'da 
ağırlamanın mut
luluğunu yaşadık
larını söyledi.

Başkan Altepe, 72 
ilden 100'e yakın 
basın mensub
unun Bursa'ya 
geldiğini ifade 
ederek, 
"Değerleriyle 
dikkat çeken ve 
özel bir şehir olan 
Bursa, kendisini 
de. tanıtmak 
isteyen bir kent. 
Kentlerin ve 
ülkenin en büyük 
dinamiği de 
basındır. Basın 
mensuplarını 
Bursa'da ağıla
maktan dolayı 
onur duyuyoruz.* 
Türkiye'de yapıla
cak çok iş var. 
Kentlerimizde 
ve ülkemizde 
yapılanlar 
konusunda 
vatandaşların bi 
linçlendirilmesi 
noktasında da 
basına büyük iş 
düşüyor'* diye 
konuştu. Bursa'da 
basının güçlü bir 
noktada olduğunu 
da ifade eden 
Başkan Altepe, 
organizasyona 
katılanların kent
ten güzel anılarla 
ayrılmasını iste
diğini belirtti.

ELEMAN
CNC-CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MİTSUBİSHİ VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

DOĞSAN MAKİNE
TEL: O 224 586 0058 

0'541 454 95 59

TtUl A “SUYUNU BOŞA 
H HARCAMA"

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

KİRftUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.T<m. 

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

fflM ABONEOLDUNUZMU?
MMHiımıııiMM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

»MM
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS IstiklalCaddesiBomSokak^GEMLİK
matbaacilik-yayincilik-reklamcilik Tel(0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. ,
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta| Cfl flC M 
İstiklal Caddesi Bora Sokak IHIil m üO UU 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
I.Dünya Savaşı 

insanlığı kan ve 
gözyaşına boğdu. 
Çöküş dönemini 
yaşayan OsmanlI da 
bundan payını aldı. 
1914-1918 yılları 
insanlık için bir 
yıkım oldu. Osmanh 
bu savaşa fiilen 
katılmadığı halde 
yenik sayılarak 
Mondros Ateşkes 
antlaşmasını imzala 
dı. İtilaf devletlerinin 
asıl amacı yeni bir 
antlaşmayla Osmanh 
topraklarını paylaş
mak ve Türkleri 
Anadolu'dan söküp 
atmaktı. Bunun için 
de Sevr Antlaşma 
sim İstanbul Hükü 
metine dayatarak 
imzalattılar. (10 
Ağustos 1920.)

İstanbul'da bunlar 
olurken Mustafa 
Kemal 19 Mayıs 1919 
da Samsun'a çıkar 
ve oradan da 
Anadolu'ya geçer. 
Amasya

Genelgesini, Erzu 
rum ve Sivas Kong 
relerini gerçekleşti 
rir. öncelikle ve ive 
dilikle alınan karar 
uygulamaya konur: 

"Vatanın bütünlüğü 
ve milletin bağım 
sizliği tehlikededir." 

"Milletin bağımsı
zlığını yine milletin 
azim ve kararı kur
taracaktır.
"Anadolu'da halkla 
yapılan görüşmeler 
olumlu sonuçlar 
verir. Kurulacak 
meclisin temsilcileri 
İstanbul'dan ve 
Anadolu'dan Anka 
ra'ya gelmeye 
başlar.

23 Nisan 1920 
çalışmalar tamam
lanıp Dünya'ya genç* 
Türk devletinin 
kurulduğu duyuru
lur. Artık Ankara 
Hükümeti Türk 
Ulusunun.yasal tem
silcisidir. İstanbul 
Hükümeti ve İtilaf 
devletleri şaşkınlık 

içinde gelişmeleri 
izler. Geçen zaman 
Mustafa Kemal'in 
gücünü artırır. İstan
bul Hükümeti ve 
Padişah sonlarının 
geldiğinin farkın
dadırlar. Ankara 
Hükümetiyle ortak 
hareket etmek iste
diklerini dile getirir
ler; fakat artık çok 
geçtir. Anadolu'da 
savaş sürüp 
giderken TBMM'de 
çalışmalarına devam 
eder. Büyük önder, 
Ulusal Kurtuluş 
Savaşı'nı 
sürdürürken ulus 
egemenliğine 
dayanan yeni bir 
devletin de planlarını 
yapar. Yıllardan beri 
değer görmeyen 
halkı bir güç Konu
muna getirmeye 
çalışır, onun yöne
timde de egemen 
olmasını ister.

Ona göre: "Milli 
egemenlik öyle bir 
ışıktır ki onun 

karşısında zincirler 
erir, taç ve tahtlar 
yanar, yok olur. 
Milletin tutsaklığı 
üzerine kurulmuş 
kurumlar, her tarafta 
yıkılmaya mahkûm
dur."

Bir konuşmasında: 
"Arkadaşlar! Türk 
devletinde ve 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'ni kuran Türk 
halkında hükümdar 
yoktur, diktatör yok
tur! Yalnız bir kuvvet 
vardır o da milli ege
menliktir. Yalnız bir 
makam vardır, o da 
milletin kalbi, vic
danı ve varlığıdır."

"Yeni Türkiye 
Devleti'nde saltanat, 
milletindir. "Bu 
nedenle de ulusun 
bilinçlenmesi ve 
cahillikten kurtarıl
ması gereklidir. 
Yapılacak çalışmalar 
hep bu yönde ola
caktır. Mustafa 
Kemal, içinden çık
tığı halkını yücelt
mek onu onurlandır
mak sevdasındadır. 
Biliyordu ki Türk 
halkı cefakârdı, 
vefakârdı. Bu neden
le "Egemenlik kayıt
sız, koşulsuz mil
letindir. "sözünü 
beyinlere bir oya 
gibi işlemek istiyor
du. Büyük önder: 
"Egemenlik kesinlik

le milletin elinde 
olmalıdır!
Egemenliğe sahip 

-olmayan bir insan 
veya bir toplum, 
hiçbir zaman iradesi
ni kullanamaz." di 
yerek egemenliğin 
önemini en çarpıcı 
biçimde dile getiri 
yordu.

23 Nisan 1920 Türk 
tarihinde Çılgın 
Türklerin Dünya'ya 
karşı şanlı direniş
lerinin başlangıcıdır, 
Cumhuriyetimizin 
temelinin atıldığı 
gündür. Ordumuzun 
ve halkımızın birlikte 
kazanacağı' zafer
lerin habercisidir.

İşte böylesi önemli 
bir günü Atatürk, 
çocuklara bayram 
olarak armağan 
eder. Hangi devletin, 
hangi ulusun böyle 
bir bayramı var? 
Bayramlar bir 
sevincin paylaşımı 
değil midir?

Bu günleri özüne 
uygun, çocuk
larımıza sıkıntı ver
meden, onları 

. bunaltmadan, onları 
sevindirerek ve 
mutlu ederek kutla 
yalım. Birtakım 
kuralları yerine 
getirmeye çalışırken, 
protokol kuralları 
deyip küçükleri 
saatlerce ayakta, aç, 

susuz bekletmeye
lim. Unutmayalım ki 
bayram çocukların, 
biz büyüklerin değil!, 

Sadece onları 23 
Nisan'da birtakım 
koltuklara gösterme
lik oturtarak, haydi 
ne yapmak istiyor
san yap! Yetkiler 
senin elinde demek 
ironiden başka bir 
şey değildir.
Büyükler, yöneticiler 
ve toplum olarak 
çocuklarımıza nasıl 
bir ortam ve nasıl bir 
gelecek, nasıl bir 
dünya bırakıyoruz, 
biraz bunu irdele
mek gerekmiyor 
mu?

Geleceklerini 
güvence altına 
almak isteyen ulus
lar çocuklarını en iyi 
şekilde yetiştirip 
geleceğe hazırlıyor. 
Bizler de gelecekten 
güzel şeyler umuy
orsak bu konuda 
toplum olarak 
sorumluluğumuzu 
yerine getirmek 
durumunda değil 
miyiz? Bizlere 
bugünleri yaşatan 
başta Büyük Önder 
Mustafa Kemal'i ve 
onun silah 
arkadaşlarını saygıy
la anıyor, bu duygu
larla Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutluyorum.

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri. <3İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

S

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.

W

Çay içmeye 
bekleriz :)

Ajandalar, elektronik ürünler, kalemler, kol ve duvar saatleri, termoslar, kartvizittik ve yapışkan notlar, araç 
kokulan ve çakmaklar, plaket ve kupalar, takvimler, masa setleri, kalem setleri, anahtarlıklar, çantalar, , 

kalemlik ve kağıtlıklar, çakılar fenerler, şapka ve t-shirtier gibi frmanızın ihtiyaç duyduğu tüm promosyon 
ürünleri farklı seçenekler ile hizmetinizde.

Defterdarlıkla arılaşmamla sayesinde fatura, irsaliye, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, gider makbuzu, 
adisyon ve bilet gibi resmi evraklarda çözüm (Iretebillyonız. Bunların yam sıra dergi, kitap, katalog, dit 

kaşe, kalem kaşe, broşür, ol ilanı, gazete, bilgisayar form baskısı, davetiye, kartvizit kurumsal kimlik, 
gazete ve dergi Kanlan gibi konularda da hizmet vermekteyiz.

2 İ 
e» 
5

Kupa ve madalya çeşitleri. Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri

İMİ!

E e

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
İGU LER AJANS istiklal CacL Bora Sok.Akbank Aral|9' No: 3® GEMLİK Tel: (°-224)5139683 |
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Gemlik temsilcisi KESKİN'in kırmızı 
Şehit Öâretmen kart aörmesivle ’ ı * 1Şehit Öğretmen
Etem Yaşar 
Ortaokulu, İnegöl 
okullarından Sanayi 
ve Ticaret Odası 
Ortaokulunu 
yenerek Bursa 3.sü 
oldu.
Bursa Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğünün 
düzenlemiş olduğu 
2.küme Yıldız Erkek 
Futbol 
Turnuvasında İlçe 
grup elemelerinde 
2. Olarak Bursa'ya 
çıkan mavi-beyazlı 
ekip rakiplerini 
eleyerek çeyrek 
finalin kapısını ara 
ladı. Ç 
eyrek finalde 
rakibini 5-2 yenerek 
yarı finale yük
selmeyi başardı. 
Yarı finalde Şehit 
Etem kaptanı 
Ahmetcan

KESKİN ın kırmızı 
kart görmesiyle 
takım 6 kişiyle 
mücadele etmek 
zorunda kaldi.Bir 
oyuncu eksik 
oynayan Şehit 
Etem oyun üstün
lüğünü kaybedince 
2-0'lık malübiyet 
kaçınılmaz oldu. 
17/04/2013 
tarihinde yapılan 
üçüncülük karşılaş
masında 
Şehit-Etem Yaşar 
Orta Okulu, İnegöl 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nı 1-0 
mağlup ederek 
Bursa 
üçüncülüğünü 
kazandı.
Bursa üçüncüsü 
olan Şehit Etem 
Yaşar Orta Okulu 
öğrencileri 
madalyalarını Olay 
Gazetesi Spor 
editörü Erdal

Akçay'ın elinden 
aldı.

ŞEHİT ETEM 
YAŞAR O.O. 1-0 
İNG. TİCARET 
SANAYİ O.O.

SAHA: Atıcılar 1 
HAKEM: Suat 
Sezgin (8) 
ŞEHİT ETEM 
YAŞAR: 
Bünyamin (7), 
Furkan (7), Musa

(7), Berkay (7), 
Batuhan (7), İsmail 
(7), Alihan (7), Tarık

İNEGÖL TİCARET
SANAYİ: Engin (6), 
İbrahim (6), Emre

(6), Turgut (6), 
Tolga (6), Uğur (6), 
Yusuf (6), Taha (6) 
GOL:
Dk. 25 Berkay ’’ 
(Ş.Etem Yaşar)

Yelkenli W, Mudanya Kupası İçin Start Aldı
Bursa Yelken 
Kulübü (BYK) ile 
Eker'in organize 
ettiği yelkenli 
yarışlar Arnavutköy 
Limam'nda 
başladı.3 ayrı sınıf
ta 10 tekne^ve 100'e 
yakın yelkencinin 
katıldığı trofenin 
ikinci ayağında 
yelkenli yatlar, 
Mudanya Kupası 
için şişti.
Bursa Yelken 
Kulübü (BYK) ile 
Eker'in organize 
ettiği yelkenli 
yarışlar Arnavutköy 
Limam'nda başladı. 
3 ayrı sınıfta 10 
tekne ve 100'e

yakın yelkencinin 
katıldığı trofenin 
ikinci ayağında 
yelkenli yatlar, 
Mudanya Kupası 
için şişti. Tüm 
sınıflar için yaklaşık 
4 millik yarış 
mesafesinde sosis 
rotada gerçekleşen 
yarışların 3 saat 
sürmesi planlandı. 
Geçen sene il pro
gramında olan 
yarışların bu sene 
Türkiye Yelken 
Federasyonu'nun 
açık yarış statü pro
gramına alındığını 
hatırlatan Bursa 
Yelken Kulübü 
Başkanı Dr. Sürel

Solâkozlu, Bursa milat olduğunu sporuna destek sponsorları Eker'e
yelkenciliği için bir belirterek, yelken veren yarışçılar ile teşekkür etti.

K8Ş€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJAN S istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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e-laüıraılaaıırııiüiicretialınmaıacalı
Enerji Bakanı Taner 
Yıldız, TPAO'nun bir 
Macar şirketiyle 
Sibirya'da petrol 
çıkacağını açıkladı. 
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, dün 
Antalya'da bir grup 
gazeteciyle yaptığı 
sohbette dikkat 
çekici açıklamalar 
yaptı.
Türkiye Petrol leri 
Anonim Ortaklığı 
(TPAO) ile Macar 
MOL'un ortaklık 
yapacağını ve 
Sibirya 'da petrol 
çıkaracağını açık
layan Yıldız, teklifin 
de Macarlar'dan 
geldiğini vurguladı. 
1950'den bu yana 
50 milyon varil 
petrol çıkarılan 
Baytugan'da, bu 
ortaklık sonrası üre
tim hedefi 2040'a

Sözleşmeli memuru üzecek lıalıer!
Sözleşmeli 
sağlıkçıya yiyecek 
yardımı yok! Hizmet 
sözleşmesi imzala
yarak istihdam 
edilen sözleşmeli 
personel yiyecek 
yardımından yarar
lanamayacak... 
Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu 
Başkan Yardımcısı 
Orkun Yıldırım, 
kamu hastane birlik 
genel sekreterlik
lerinden, genel 
bütçe kaynakların
dan ya da yılı onaylı 
döner sermaye 
bütçelerinden, 
sözleşmeli. perso

kadar ilave 100 
milyon varil. 
Ortaklık sonrası 
günlük kapasitenin 
6 bin tondan 12 bin 
tona çıkması bek
leniyor. 100 milyon 
varilin yarıya 
yakınını Türkiye 
çıkaracak.
Sibirya'da Volga 
Ural bölgesinde 
buluna Baytugan 
üretim sahasına 
ilaveten Macarlar'ın 

nele yiyecek yardımı 
yapılabilmesi için 
gönderilen ödenek 
ve izin talepleri 
üzerine genelge 
yayınladı.
Genelgede, Devlet 
Memurları 
Kanunu'ndaki, 
"Devlet memurları 
nın hangi hallerde 
yiyecek yardımın
dan ne şekilde fay
dalanacaklarının ve 
bu yardımın uygu
lanması ile ilgili 
esasların Maliye 
Bakanlığı ile 
Başbakanlık Devlet 
Personel Başkan 
lığı'nın birlikte hazır

üretim lisansının 
bulunduğu birkaç 
bölge için daha 
ortaklık söz 
konusu olacal^. 
Anlaşmanın mayıs 
sonuna kadar 
imzalanması 
bekleniyor.
Yıldız ayrıca, 
Libya'nın Fizan böl
gesinde de 
TPAO'nun petrol 
arayacağını ifade 
etti.

layacağı yönetmelik
le tespit edileceği" 
hükmü hatırlatıldı. 
Kamu hastane birlik 
merkezlerinde ve 
bağlı sağlık tesis
lerinde, sözleşmeli ' 
görev yapanların, 
663 sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamenin ekli 
cetvelinde belirtilen 
pozisyonlarda istih
dam edildiğine 
dikkati çekilerek, bu 
kişilerin hizmet 
sözleşmesiyle birlik 
merkezleri ve bağlı 
sağlık tesislerinde 
görev yaptığı 
kaydedildi.

Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
(BTK), sabit ve cep 
telefonu ile internet 
hizmetlerine ilişkin 
elektronik ortamda 
gönderilen ayrıntılı 
faturalar için ücret 
alınmamasına karar 
verdi.
Bilgi Teknolojileri ve 
iletişim Kurumu 
(BTK), sabit ve cep 
telefonu ile internet 
hizmetlerine ilişkin 
elektronik ortamda 
gönderilen ayrıntılı 
faturalar için ücret 
alınmamasına karar 
verdi.
BTK Başkanı Tayfun 
Acarer, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, tüketici
lerin, fatura 
bedelinin hangi 
hizmetler karşılığın
da oluştuğunu 
ayrıntılı şekilde 
görmelerinin en 
temel haklarından 
biri olduğunu söyle
di.
Tüketicilerin, elek

II

Enerji Bakanı Taner 
Yıldız, TPAO'nun bir 
Macar şirketiyle 
Sibirya'da petrol 
çıkacağını açıkladı. 
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, dün 
Antalya'da bir grup 
gazeteciyle yaptığı 
sohbette dikkat 
çekici açıklamalar 
yaptı.
Türkiye Petrol leri 
Anonim Ortaklığı 
(TPAO) ile Macar 
MOL'un ortaklık

tronik ortamda bu 
hizmeti ücret 
ödemeden almaları 
için böyle bir karar 
aldıklarını bildiren 
Acarer, uygulamayla 
basılı gönderilen 
ayrıntılı faturalardan 
e-faturaya geçişin 
hızlanacağını kay
detti. Acarer, bu 
şekilde kağıt tasar
rufuna ve dolaylı 
olarak ormanların 
korunmasına da 
önemli katkı 
sağlanacağını vur
guladı.

yapacağını ve 
Sibirya 'da petrol 
çıkaracağını açık
layan Yıldız, teklifin 
de Macarlar'dan 
geldiğini vurguladı. 
1950'den bu yana 50 
milyon varil petrol 
çıkarılan 
Baytugan'da, bu 
ortaklık sontası üre
tim hedefi 2040'a 
kadar ilave 100 mily
on varil. Ortaklık 
sonrası günlük kap
asitenin 6 bin ton
dan 12 bin tona çık

"Makul ücretle daha 
kaliteli hizmet" 
Acarer, son yıllarda 
tüketici haklarının 
korunmasına 
yönelik önemli 
düzenlemeler yap
tıklarını ifade 
ederek, "BTK olarak 
elektronik haber
leşme hizmetleri 
konusunda işlet
mecilerin tüketi
cilere makul 
ücretlerle daha 
kaliteli hizmet sun
masına önem 
veriyoruz" dedi.

ması bekleniyor. 100 
milyon varilin yarıya 
yakınını Türkiye 

. çıkaracak.
Sibirya'da Volga 
Ural bölgesinde 
buluna Baytugan 
üretim sahasına 
ilaveten Macarlar'ın 
üretim lisansının 
bulunduğu birkaç 
bölge için daha 
ortaklık söz konusu 
olacak. Anlaşmanın 
mayıs sonuna kadar 
imzalanması bek
leniyor.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4554 

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)

no 

AŞK KIRMIZI: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
LANET: 12:00-14:15- 
10:30-18:30-20:45 

CESURBALIK2: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:30
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GEMLİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINSAN 
GEMLİK TİCARET WE SANAYİ OBASI ORGAN SEÇİMIEBİ İLE İLGİLİ DUYUBU

18.05. 2013 Cumartesi Günü Saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Meslek Komitesi Asil ve Yedek Üye seçimi ile 
Meclis Asil ve Yedek üye seçimi yapılacaktır.

25.05.2013 Cumartesi günü ise Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri, Disiplin 
Kurulu Asil ve yedek üyeleri ile Birlik Genel kurulu Asil ve Yedek üyeleri seçimi 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ayrı, 
ayrı sandıklarda aynı sandık kurulunca Gemlik Ticaret ve sanayi Odası binasında yapılacaktır.

* £ ■ • »nrtRü*”. - ■ ' ;'V’''’

Seçime katılacak Meslek grupları sandık seçmen listeleri 02.05.2013 ile 06.05.2013 tarihleri arasında Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odasının ilan yerinde askıya çıkacaktır.

ilanen duyurulur.
OY VERME İŞLEMİ

Oy verme işlemi saat 08.00'den 17:00'ye kadar gizli oy,açık tasnif sayım döküm esaslarına göre yapılır. Listede adı 
olmayan üye oy kullanamaz. Oy verenin kimliği Oda veya nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen belge ile kanıt
lanması,

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve 
bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti 
veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz 
edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu Başkanlığına teslim edilir. Ticaret sicil 
Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 günde dahil olmak üzere Oda seçimlerinin yapıldığı 
aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belge lerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

^Gerçek kişi üyeler, oylarını bizzat kullanacaklardır. Gerçek kişiler adına vekaleten oy kullanılmaz.
Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi adına vekaleten oy kullanılmaz.

Muhammet GÖKER
Gemlik İlçe Seçim Kurulu Başkanı

® ___ | »

MILTONj3
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

fysfy 
Meşrubat 
Çerez

Piyanist
Sandalye Giydirene 

NihahMasası
İnternetten Canlı ^hym 

Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve e/çi/nnan/ar 

Sürpriz gösteriler



Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA 
Tel 0 224 57318 82-0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

• PORTÖR MUAYENELERİ
• l$E GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İS SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

• İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
osab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 

» W • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

<w»ıu s*.-
İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

OIRTM SMILM MINUK 9BIMI

linyıtımKdluiııitıihiı 
mmmlliıiiıriilillir

23 Nisan 2013 Sah www;gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MMİM
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
nin Çarşı Projesi kapsamında 
kamulaştırma işlemi tamam
lanan Ahmet Dural Meyda 
m’ndaki Erçek pasajı yıkıldı.
Haberi sayfa 2’de

Halk egemenliği 93 yasında
Türkiye Büyük Millet MedisTnin kuruluşu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünü 
çocuklara armağan edişinin 93. yıldönümü yurtta coşkuyla kutlanmaya başlandı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

23 Nisan’ın 93. yıldönümü
Bugün, Türk ulusunun egemenliğine 

kavuştuğu günün 93. yıldönümü...
23 Nisan 1920 günü, yurdu işgal edilmiş 

olan ulus, Ankara’da Mustafa Kemal’in li 
dediğinde Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

Birinci Dünya Savaşı Alman İmparator
luğu ve onunla müttefik olan OsmanlI 
İmparatorluğunun yenilmesi ile sonuçlan
mıştı.

Bu ağır yenilginin ardından, ittifak 
kuvvetleri Sevr Antlaşması’m imzalamış, 
bu antlaşma ise 600 yıllık OsmanlI İmpara- 
toriuğu’nun sonu olmuştu. Devamı 4’de

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
93. yıldönümü ilçe 
m izde ve tüm yurtta 
törenlerle kutlan
maya başlandı. 
93. yıl kutlamalarına 
bugün saat Oü.oo’da 
Atatürk Anıtı’nda 
yapılacak olan tören 
lerie başlanacak. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlü günün 
çelengi, İstiklal 
Marşı’nın söylen
mesinin ardından 
Atatürk Anıtı’na 
konarak saygı duru 
şunda bulunulacak.

STATTA KUTLAMA 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
93. yıldönümü kutla
ma programına saat

10.oo’da Atatürk 
Stadyumu’nda 
devam edilecek. 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesi, bayrağın 
göndere çekilmesin
den sonra günün 
anlam ve önemini 

belirten konuşan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından yapılacak. 
Şiirlerin okunmasının 
ardından yarışmalar
da ödül alan 
öğrencilere ödül

lerinin verilmesinden 
sonra halk oyunlan, 
çocuk oyunlan ve 
canlı müzik eşliğinde 
eğlence ile tören 
devam edecek.
Gece ise fener alayı 
düzenlenecek.

gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Saadet Partisi İlçe yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret ettiler.U ı - - - -aVı

Sertaslan ve f; iktidara karsı ishiıiini iimmM
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ile ilçe 
Yönetimi, CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ve Yönetim kurulu 
üyelerini ziyaret 
ettiler.
Ülke ve ilçe sorun
larının konuşul
duğu ziyarette, 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Özmen; 
"Bu ziyaretler kap
samında iktidar 
partisi hariç tüm 
siyasi partileri 
ziyaret ediyoruz. 
Ziyaretlerimizin 
amacı Gemlik ve 
ülkemiz adına bir 
şeyler yapabilmek. 
Oluşan ya da oluşa
bilecek olan kutup 
/aşmaları önleye
bilmektir. Bu anlam 
da bir araya gelmeli 
ve sık sık konuşa
bilmeliyiz. Bizler, 
1974'te kutuplaş
malara rağmen

koalisyon yapa
bilmişiz.
Geleceğimiz adına 
bundan sonra daha 
sık aynı masanın 
etrafında toplan- 
malıyz" dedi.

KÖTÜ GİDİŞATA 
DUR DEMELİ 
Daha sonra, söz 
alan CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan;
"Gemlik'e hizmet 
etmeyi düşünen 
herkese kapımız 
açıktır. Kutuplaşma 
tara rağmen, "Kıbrıs 
Barış Harekatı" iki 
partinin eş güdüm 
içinde gerçekleş 
t irdiği bir harekat 
olmuştur.
Bugün de iktidara 
karşı durma konu 
sunda işbirliği yap
mamızın gereğine 
inanıyorum.
Muhalefette bulu
nan tüm partilere 
aynı görev düşü

yor. Bu kötü gidişa
ta dur dememiz 
gerekiyor. Ülkemiz 
resmen işgal altın
da. Dışarıdan bin
leri, içeriden de 
işbirlikçi iktidar 
partisi ülkeyi 
yangın yerine çevir
menin peşinde. 
Hepimiz aynı trenin 
içinde uçuruma 
doğru hızla yol alı 
yoruz. İşimiz ağır, 
zor. Seçmenlerimi 

ze bu durumu 
anlatmak, anla
malarını sağlamak 
zorundayız. Bunca 
zaman seçmene 
kendimizi anlata
madığımız, anla
malarını sağlaya
madığımız için 
kendimizi ciddi 
anlamda sorgula
malıyız. Sadece ikti
dara oy veren kit
leyi suçlama
malıyız. Günümüz 

de yaşanalar orta
da... Imralı adası 
dile geldi. Kısacası 
bizim cansız olarak 
nitelendirdiğimiz, 
Marmara Denizi'nin 
üzerinde bulunan 
bu toprak parçası 
aniden dile gelip, 
iktidar partisinin 
görevlendirdiği 
devlet erkanı ile 
görüşmeye başla 
mış. Görüşmenin 
nedeni ise otuz bin 

kişinin katili. Bu 
ülkenin bürokratları 
bir adadan, bir katil 
den medet umar ha 
le gelmiş. Vay ülke 
min haline vay.
Velhasıl kelam, yıl
lardır kör ve sağır 
numarasıyla herke
si kandırmaya çalı 
şan hatta başaran 
iktidar partisi ve 
yandaşları ülkemin 
rejimini değiştir
menin, bizleri bin
lerinin güdümü altı
na sokmanın peşin
deler. Siyasetle 
ilgilenmeyen milleti 
kandırmak çok 
kolaydır. Bu anlam
da bizler haksızlık
lara karşı birlikte 
mücadele verecek 
kadar birbirimize 
yakınız. Ülkemizin 
bütünlüğü adına 
hep birlikte aynı 
masanın etrafında 
eylem ve söylem 
birlikteliği yap
malıyız" dedi.

llfcİBlMliSieillllillilllll
Gemlik Belediyesi 12. tekerlekli sandalyeyi 6 yıldır yürüme 
engelli 4 çocuk 6 torun sahibi Halime Bali’ye verildi.

Ercek Pasajı da ıılıılılı
Gemlik Belediye 
si'nin Sosyal 
Projeler Kapsamın 
da sürdürdüğü te 
kerlekli sandalye 
dağıtımı devam 
ediyor.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 12. teker
lekli sandalyeyi 
Halime Bali adına 
eşi Haşan Bali'ye 
teslim etti.
6 yıldır yürüme 
engelli olan evli 4 
çocuk 6 torun 
sahibi 66 yaşındaki 
Halime Bali adına 
tekerlekli sandal 
yeyi eşi Haşan 
Bali'ye veren 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sosyal pro
jeler kapsamında 
engellilere yönelik 
hizmetlerin artarak

m
 GEMLİK İLÇE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 

EHLİYETİMİ VE 16 LJ174 PLAKALI ARACIMA AİT RUHSATIMI 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. HAŞAN ŞEKER

devam edeceğini 
söyledi.
Haşan Bali'de, 
eşini 6 yıl sonra 
sosyal hayata 
kazandıracak olan 
tekerlekli sandalye 
adına Başkanvekili 
Refik Yılmaz'a 
teşekkür ederek, 
"Gemlik Belediyesi 

sayesinde artık 
eşimi gezdirebile- 
ceğim. Çocuk
larımız ve torun
larımız da bu 
sayede eşime 
daha iyi yardım 
edebilecekler. 
Allah sizlerden 
razı olsun" diye 
konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Çarşı Projesi kap
samında kamu
laştırma işlemi 
tamamlanan Ahmet 
Dural 
Meydam’ndaki 
Erçek pasajı yıkıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 2009 
yılında hazırladığı 
proje ile Ahmet 
Dural Meydanı ve 
çevresini sahil ile 
birleştirecek bir 
meydan projesi ha 
zırlamış ve bu pro 
je kapsamında ka 
mulaştırma çalışma 
larına başlamıştı. 
2010 yılında Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
kararıyla, 8 parsel 
yerin kamulaştırma 
kararı alınmış 
ancak mülk sahip
leriyle anlaşma 
sağlanamayınca 
kamulaştırma 
davaları açılmıştı. 
2010 yılından beri 
süren kamulaştır
ma davalarında 
sonuçlanan 
Turşucu İsmail ve

İK

■ UMMK l*eUEDi

as
Metro Turizme ait 
küçük birimlerin 
yıkımından sonra 
üst bölümü eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından kamu
laştırılan otelin altı 
da kamulaştırtarak 
yıkılmıştı.

ERÇEK PASAJI 
YIKILDI 
Geçtiğimiz gün
lerde, kamulaştır
ma davası 
sonuçlanan ve 
bedelleri mal 
sahiplerine ödenen

Erçek Pasajı ve 
üzerindeki bina 
dün Büyükşehir 
Belediyesi yıkım 
ekipleri tarafından 
yerlebir edildi. 
Yıkım sırasında, 
ortaya çıkan toz 
bulutları çevrede 
kirlilik yaratırken, 
belediyenin enkaza 
su sıkması işe 
yaramadı. Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
kamulaştırması 
kapsamında olan 
binaların davaların 
bitmesi sonucunda 
yıkılacağı açıklandı
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İnegöl’de iki çoban 
arasında hayvanları 
otlatma alanı 
yüzünden çıkan 
kavgada kan aktı 
Edinilen bilgiye 
göre, Çayyaka 
köyünde büyükbaş 
hayvan sürüsü 
güden çoban K. K. 
ile küçükbaş hay
van güden çoban 
41 yaşındaki C. S. 
arasında, hayvan
ları otlatma alanı . 
yüzünden tartışma 
çıktı.
Çıkan tartışmanın 
büyümesi üzerine 
K.K., üzerinde

taşıdığı bıçakla 
C.S’yi sırtından 
bıçaklayarak ağır 
yaraladı.
Cep telefonuyla 
akrabalarından

yardım isteyen 
çoban C.S., 
köylüler tarafından 
traktörle köye getir
ildikten sonra 112 
Acil Servis

Ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi’ne kaldırıldı. 
Ağır yaralanan 
C.S., burada 
yapılan müda
halenin ardından 
ameliyata alındı. 
C.S’nin sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
ifade edilirken, 
olayın ardından 
kaçan bıçaklı 
saldırgan K.K.’nın, 
jandarma ekipleri 
tarafından yakala
narak gözaltına 
alındığı bildirildi

Bursa'da kacak 
midye operasyonu

Polis Bursa'ıla aranan 231 kişiyi yafcalandı
Bursa'da polis, son 
bir hafta içinde 
gerçekleştirdiği 
operasyonlarda 
çeşitli suçlardan 
aranan 23İ kişiyi 
gözaltına aldı.

Bursa-Mudanya , 
karayolunda refüje 
çarpıp takla atan 
otomobilin 
sürücüsü yaralandı 
İddiaya göre 
Bursa-Mudanya 
karayolunda seyir 
halinde bulunan , 
Abdullah K. 
idaresindeki 16

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Aranan 
Şahıslar Büro 
Amirliği ekipleri, 
son 6 gün içinde, 
vatandaşların huzu

ECM 97 plakalı otomobil, kontrol

ru için birçok ope 
rasyon gerçekleştir 
di. Çeşitli suçlar
dan aranan 231 kişi 
gözaltına alındı. 
Haklarında kesin
leşmiş hapis cezası 

bulunan zanlılar 
adli mercilere sevk 
edildi. Aralarında 
cezaevinden firar 
eden F.E.'nin de 
bulunduğu 24 kişi 
tutuklandı 

den çıkarak yol 
kenarındaki 
refüje çarpıp takla 
attı. Araç 10 metre 
sürüklendikten 
sonra durabildi. 
Otomobilde yalnız 
olduğu öğrenilen 
sürücünün sağlık 
durumunun cid
diyetini koruyor

Bursa'da jandarma 
tarafından gerçek
leştirilen operas 
yon da 12 ton 
kaçak midye ele 
geçirildi.
II Jandarma Komu 
tanlığı ekipleri 
Marmara denizi 
kıyı şeridinde 
midye çıkarıldığı 
ve bu midyelerin 
araçlar ile 
Orhangazi İlçesi’ 
nden şevkinin 
yapıldığıyla 
ihbarını aldı. 
Yapılan operas 
yonda 3 farklı 
kamyon kasasında 
denizden çıkartıla 
rak çuvallanmış 12 
ton midye ele 
geçirildi. Bu kişiler 
hakkında idari 
yaptırım uygu
lanırken, midyeler

Balkonılan düsen 
gene kız öldü

Orhangazi İlçe 
Tarım Müdürlü 
ğü'ne teslim edi 
lerek doğal ortamı 
denize döküldü. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığınca 
2012 yılı içerisinde 
gerçekleştirilen 
operasyonlarda; 
İznik’ te konuşlu 
bulunan Jandarma 
Asayiş Bot 
Komutanhğ! 
tarafından 1,5 
tonu balık olmak 
üzere Gemlik, 
Mudanya, Orhan 
gazi ve Karacabey 
ilçelerinde yak
laşık 12 ton kaçak 
deniz ürünü, 2013 
yılının ilk 4 ayı 
içerisinde ise yak
laşık olarak 14 ton 
kaçak deniz ürünü 
ele geçirildi.

lllllll|l|llillllill|ll!lillllll|lllMllll
Bursa'da yaşlı bir 
çift, kahvaltı 
yaparken çıkan 
yangında ölümden 
döndü. İşe giden 
oğlunu telefonla 
arayan baba, 
yangın haberini 
güçlükle verdi. 
Hemen olay yerine 
gelen gencin ilk 
sorduğu şey ise, 
anne babasının 
durumu oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, sabah saat
lerinde, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Merdivenli Sokak 
üzerinde, Azmi ve 
Azime Töngel çif

tinin evinde yangın 
çıktı; Kahvaltı 
sırasında soba 
borusunun çatı 
bağlantı kısmında 
çıkan yangın, bir 
anda büyüdü. 
Alevlerin arasında 
kalan yaşlı çift, 
hemen olay yerine 
koşan komşuları 
tarafından kur
tarıldı. Yangın için 
bölgeye, çok sayı
da itfaiye ekibi gön
derildi. Evin çatı 
kısmındaki izolas 
yon malzemelerinin 
tutuşmasıyla büyü 
yen alevler, kısa 
sürede söndürüldü.

Polis ve itfaiye 
ekipleri, tahmini 
olarak 20 bin liralık 
zarar oluşan 
yangınla alakalı 
soruşturma başlat
tı. Azmi Töngel 
(72), işe giden 
oğluna yangın 
haberini vermekte 
zorlanırken, 'Alo, 
oğlum evimiz 
yandı' diyebilen 
baba, oğlunun eve 
gelmesini istedi. İş 
yerinden hemen 
eve koşan Adem 
Töngel'in ilk sor
duğu şey, anne 
babasının durumu 
oldu.

Emekli maaşıyla 
geçinmeye çalıştık
larını ifade eden 
Azmi Töngel, 
"Kahvaltı ediyor
duk. Hava soğuk 
olduğu için sobayı 
yakmıştık. Sobadan 
yangın çıktı. Çatı 
bir anda alevler 
arasında kaldı. 
Az kalsın 
yanacaktık" dedi. 
Eşi Azime Töngel 
(70) ise, "Bir tek 
evimiz vardı. 
Oğlumu evlen 
direcektik. Şimdi 
evimizden de 
olduk" diye 
konuştu

Mustafakemalpaşa 
ilçesinde 
oturduğu apart
manın 5'inci 
katındaki balko
nundan düşen 
genç kız, hayatını 
kaybetti.
İddiaya göre, 
Balıkesir Caddesi 
üzerindeki bir 
apartmanda otu
ran sara hastası 
Belma Öter (25), 
henüz belirlene
meyen bir nedenle

Gemlik Körfez vmıiiiırlmMM

5'inci kattaki 
evinin balkonun
dan düştü. 
Çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay 
ferine gelen 112 
Acil Sağlık ekip
leri, yaptıkları 
incelemede Öter'in 
öldüğünü belirledi. 
Cenaze, 
otopsi için 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi 
morguna 
gönderildi.
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Yoğun iş temposu 
sebebiyle yurtdışına 
seyahat eden 
işadamlarına çift 
pasaport verileceği 
bildirildi.
İran-ABD, İsrail- 
Arap Ülkeleri, Azer 
baycan-Ermenistan 
ve Rusya-Gürcistan 
gibi ülkelerin ulus
lararası ihtilafları 
nedeniyle konsolos 
luklarda gündeme 
gelen vize sorununu 
gidermek için 
harekete geçildi. 
İçişleri Bakanlığı, 
vatandaşların mağ
duriyet yaşama
maları amacıyla 
yeni bir düzenlem
eye gitti. Bu 
ülkelere seyahat 
edecek kişilere 
istemeleri halinde 
ikinci bir pasaport 
verilecek. Geçerli 
mevcut pasaportları 
makul bir süre pas
aport şubelerinde 
muhafaza edilecek.
Böylece başta 
işadamları olmak 
üzere herkes talep 
etmeleri halinde 
ikinci pasaporta 
kavuşacak. 
ÜLKE AYRIMI 
YAPILMAYACAK 
Bugün'ün haberine 
göre uygulamadan; 
umuma mahsus, 
hususi damgalı ve 
hizmet damgalı pas
aportu olan herkes 
yazılı talep etmesi 
halinde faydalana 
cak. Polis, ülke

KnşeM B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJAN S istiklal Caddesi Bora Sokak No; 3/B gemlik
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

■■I

ayrımı yapmaksızın 
yurt dışına seyahat 
edecek kişilere 
ikinci pasaport 
Çıkartacak.
İçişleri 
Bakanlığı'nca 
başlatılan iki pas
aport kullanma 
talebinin ana başlık
ları ise şu şekilde: - 
Talep eden kişiye 
geçerli pasaportu 
muhafaza altına alı
narak ikinci pas
aport çıkartılacak. - 
Hususi pasaportlar
da muhafazaya 
alma ve ya muha 
fazadaki pasapor
tunu değiştirme 
işlemi hak sahibi 
hazır bulunmasa da 
adına pasaport 
düzenlenmiş eş ve 
çocuklarınca yapıla
bilecek. -Bir kişi 
adına en fazla iki 
adet geçerli pa 
saport düzen
lenebilecek. İkiden 
fazla pasaporta izin 
ve rilmeyecek.

Adına iki adet 
geçerli pasaport 
düzenlenmiş kişi
lerin aynı anda iki 
pasaportunu kullan
ma ihtiyacı gün
deme geldiğinde bu 
durumu belgeleme
si halinde talep 
ettiği süreye kadar 
buna izin verilecek. 
Bu durumdaki kişi
lerin zorunlu halleri 
ortadan kalktıktan 
sonra pasaportların
dan birini yeniden 
PasaportŞubelerine 
teslim edecek.
Teslim etmeyen 
kişilere tebligat 
yapılacak. 
Uygulama eski tip 
pasaportları kap
samayacak. Sadece 
çipli pasaportları 
için geçerli olacak. 
İçişleri Bakanı 
Muammer Güler'in 
bu konuda 81 İl 
Valisi'ne iki pa 
saport konusunda 
yazılı talimat gön
dereceği öğrenildi

Wi Milli 1MIİIÎMİ
Bakan Yazıcı, 
bankaların ücret ve 
komisyonları 
konusunda yeni bir 
anlayış benimsedik
lerini belirterek, 
“Bundan sonra faiz 
dışı gelirleri BDDK 
belirleyecek. 
Kredi kartı aidatı 
konusunda da taksit 
ve puan istemeyen
ler için ücretsiz düz 
bir kart olacak. 
İsteyenler ise kart 
aidatı ödeyecekler” 
diye konuştu. 
GÜMRÜK ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazı 
cı, tüketici şikayet
lerinin yoğunlaştığı 
kredi kartı aidatı ve 
bankaların uygu
ladığı ücret ve 
komisyonlarla ilgili 
iki yeni yaklaşım 
içinde olduklarını 
açıkladı. Mayıs ayın
da tasarının Meclis’e 
gönderilmesini plan
ladıklarını kaydeden 
Yazıcı, en çok merak 
edilen ücret ve 
komisyonların kaldı 
rıhp kaldırılmaya
cağına ilişkin, 
“Ücret ve komsiyon- 

tamamen kal 
dırılması söz konu 
su değil. Bu konuda 
yeni bir formül 
geliştiriyoruz. Nasıl 
Merkez Bankası 
bankaların uygula 
yacağı faiz oranları 
konusunda belirleyi
ci bir rol üstleniyor
sa, sektörün düzen
leyici ve denetleyici 
kurumu Bankacılık 
Düzenle me ve 
Denetleme Kuru 
mu’nun da (BDDK) 
bankaların verdiği 
hizmetler için ücret 
ve komisyonları 
belirlemesi yönünde 
bir yaklaşımı ben
imsedik” dedi.

TAVAN FİYAT 
VERİLECEK 
Yazıcı, geçen ağus
tos ayından bu yana 
sektörün görüş ve 
önerilerini almak 
üzere kamuoyu ile 
paylaşılan ve özel
likle bankaların 
ücret ve komisyon 
alımı konusuyla 
gündeme gelen 
‘Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanun 
Tasarısı’ üzerindeki 
çalışmalarda sona 
gelindiğini söyledi. 
Bakanlığı ve BDDK 
bünyesinde ücret ve 
komisyon ahmına 
ilişkin düzenlemel
erle ilgili çalışmalara 
başlandığını kayde
den Yazıcı, “BDDK 
bir tavan fiyat tarife
si açıklayacak. 
Bankalar da bu 
fiyatların üzerinde 
ücretlendirme yapa
mayacaklar. 
Rekabet etmek 
isteyenler bu tar
ifenin altında fiyat 
verebilecekler” 
diye konuştu. 
Kredi kartı aidat
larıyla ilgili olarak 
da, iki çeşit kart 
anlayışının öne çık
tığını dile getiren 
Yazıcı, “Bunlardan 
biri düz kart olacak, 
taksit, puan gibi 
bazı özellikleri 
olmayacak. Puan, 
taksit istemiyorum 
diyen bu kartı ala

cak ve aidat da öde
meyecek. Diğeri de 
özellikleri olan kart. 
‘Taksit olsun, puan 
olsun’ diyorsa 
tüketici, o zaman bu 
avantajlar için kart 
aidatı ödeyecek. 
Tabi bunun da ne 
kadar olacağına 
ilişkin düzenlemeler 
yapacağız” şeklinde 
konuştu.
Ne banka ne 
tüketici yolunacak 
kaz değil
* TÜKETİCİNİN 
Korunması Kanunu 
çalışmalarında ‘bil
inçli tüketici, 
basiretli tacir’ slo
ganını benimsedik
lerini belirten Yazıcı 
şunları anlattı: 
“Verilen hizmetle alı
nan ücret makul 
olmalı. Bankaların 
faiz dışında 31 
kalem gelirleri 
olduğunu belir
lemiştik. Ancak 
süreç içinde bunun 
60 farklı kalem 
olduğunu gördük. 
Bütün bunlara 
BDDK tarafından bir 
düzenleme geti 
rilmesi tartışmaları 
sonlayacaktır. Ne 
bankalar, ne de 
tüketiciler hiç kimse 
yolunacak kaz değil. 
AVM yasası geliyor 
* ÖNCELİKLİ gün
demlerinin 
Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanun 
olduğu belirtildi.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

_________ ULAŞIM_________
DENİZ UÇAĞI 613 65 13
Pegasus A km i s Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanbaroğlu-Eaadaş 614 46 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi

Mmr.Smğ.Ocağı
Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

RESMİ DAİRELER

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

BELEDİYE

121
186

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

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİROT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

__________OTORÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

517 34 00
513 23 29

514 80 88

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

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
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4555

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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AŞK KIRMIZI: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
LANET: 12:00-14:15- 
16:30-18:30-20:45 

CESUR BAUK2: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:30
■nn
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Merkezi

Kumla Sb.: O 2245® 95 27
Kurşunlu Şb.: O 535 491/66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA ■ BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMfferE SATILIK LÜKS DAİRELER

•ARSALARINIZA KAT
KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR

•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUNÇ

İnternetten Canh ifaıpn 

Sahne - faik gösterisi 
Servis ve ekip man far

Si/rpriz gösteriler

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nikah Masası



fcjS*® • İŞYERİ HERİM.İĞİ • PORTÖR MUAYENELERİ

F nçrfh® İŞ GÜVENLİSİ UZMANLIĞI • İŞE GİRİŞ RAPORU

T josgb EĞİTİMİ • AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERRAPORU I
• İLK YARDIMI EĞİTİMİ e PERİYODİK KONTROLLER ■HMffîMİ

• RISk^bLALIZI e TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE

• ACİL DURUM EYLEM PLANI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA ।

Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58 İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 8

OIMM[ KU Bllllöffl
HiçtiirMazançveiş. 
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GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Nisan 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

CHP Gençlik Kolları 
T.C/nîn kaldırılmasına 

tenkili
CHP Gençlik Kollan’ndan yapı 
lan açıklamada, resmi kurum 
tabelalarındaki T.C. ibaresinin 
kaldırılmasına tepki geldi.
Haberi sayfa 4’de

110 Din kişililı ilçede Bayramı 500-600 Kişi izleai
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 93. yıldönümü ilçemizde bu yıl geçmiş 
yıllara göre sönük geçti. Atatürk Anıtı’na yalnız İlçe Milli Eğitim Müdürü çelenk koydu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bayram izlenimleri...
Her ulusal bayramda olduğu gibi, dün sabah 

da uyandıktan sonra, evimizin balkonuna 
bayrağımızı asarak güne başladım.

23 Nisan, Ulusal Egemenlik Bayramı olduğu 
kadar Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu gün 
çocuklara armağan edilmişti.

Yani, Çocuk Bayramıydı...
Çocuklann, bayramlarını heyecanla bekledik

lerini çocuklarımdan bilirim.
Ne var ki küçük oğlum, bayrama katılırken, 

büyük oğlum tribünlerde seyirci oldu.
Çocuklann bayramı kursaklarında kaldı.

Devamı sayfa 4'de

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı ilçemizde 
törenlerle kutlandı. 
Dün sabah tören saat 
09.30’da Atatürk 
Anıtı’na İlçe Milli 
Eğitim Müdürünün 
çelenk koyarak, 
saygı duruşunda 
bulunması ve İstiklal 
Marşı ile başladı. 
Atatürk 
Stadyumu’nda 
düzenlenen törenlere 
ise saat lO.oo’da 
başlandı.
Günün anlam ve öne
mini belirten konuş
maların ardından şiir
ler okundu, öğrenci
lerin folklor gösteri
lerinin ardından hafta

nedeniyle ilköğretim 
okulları arasında 
yapılan yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
dağıtıldı.
Törenin yapıldığı

statta, küçük bir 
bayrak asılması ise 
vatandaşların tepki
lerine neden oldu. 
Geçtiğimiz yıllara 
göre sönük geçen 
stattaki töreni 110 

bin kişi olan ilçemiz 
de törenleri 500-600 
kişinin izlemesi 
ulusal günlere olan 
ilginin giderek 
azaldığını gösterdi 
Haberi sayfa 2’de

AMELİYATHANE, D0ĞUMHANE, 
(I ENDOSKOPİ (G ASTROSKOPİ,

KOLONOSKOPİ) 
z’eytİn tip merkez^ ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 

HİZMETİNİZDEDİR 
TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR 
RANDEVU HATTI 0 224 572 46 00 

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No: 104 ORHANGAZİ / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Basından seçmeler I

Mehmet Tezkan 
Milliyet Gazetesi 
22.4.2013

ABD Raporunu okudunuz mu?
Eskiden insan hakları raporlarının 

yankısı çok olurdu..
Şimdi üzerinde pek durulmuyor.. 
Tartışılmıyor..
Tartışılmıyor ama ABD Dışişleri 

Bakanlığı’ mn raporu çok önemli..
Geçiştirilecek gibi değil..
Zaten geçiştirsek ne olacak ki.. 
Kendimizi kandırırız o kadar..

- ******
Rapor diyor ki; davalar yeterince şef

faf değil, adalet sistemi siyasallaştı 
diyor..

Keyfi tutuklamalara dikkat çekiliyor..
Aralarında çok sayıda öğrencinin 

ulunduğu binlerce kişinin yasal göster
iler sırasında gözaltına alındıkları ve 
terörle mücadele yasası çerçevesinde 
suçlandıklarını söylüyor...

Dikkatinizi çekerim; yasal gösteri 
sırasında..

Başka..
Böcekle ve telefonla dinlemenin 

yaygınlaştığı iddia ediliyor..
Aralarında gazeteci, siyasi parti yetki 

lisi ve akademisyenlerin bulunduğu 
binden fazla kişinin siyasi mahkum 
olduğu ileri sürülüyor..

Siyasi mahkum!..
Velhasıl, biz ileri demokrasiye 

geçtiğimizi iddia ederken, ABD 
demokrasiden uzaklaştığımızı dünyaya 
ilan etti..

Demokrasiden niye uzaklaşmışız? 
Otosansür yaygınlaşmış da ondan.. 
Gazeteciler, akademisyenler, yazarlar 

veya kişiler devleti veya hükümeti 
eleştirmekten çekiniyormuş..

Dillerini, kalemlerini tutuyorlar yani...
Soruşturma ya da dava açılma 

tehlikeşi varmış..
Doğru mu? *******
Güncel bir örnek..
Gemlik Adliyesi için depremde ayakta 

kalmaz raporu var..
85 kişi çalışıyor, adliye bu, giren çıkan 

belli değil..
Tehlike çok büyük..
Adalet Bakanlığı da Adliye’yi taşımayı 

düşünüyormuş, ama ilçede bu iş için 
uygun binanın aylık kirası 20 bin lira 
olduğu için tutamıyormuş..

Veya bütçesine çok geliyormuş; 
hakim, kamyon geçse bile sallanıyor 
diye isyan etmiş..

Adalet org. sitesine yazı yazmış..
Demiş ki Dışişleri Bakanı aylık kirası 

50 bin lira olan konutta oturuyor, koca 
adliyeye 20 bin lira çok görülüyor..

Sen misin diyen..
Adalet Bakanlığı hemen harekete 

geçmiş, hâkim hakkında soruşturma 
açılması için HSYK’ya başvurmuş..***

Sizce..
ABD Dışişleri Bakanhğı’mn raporu 

doğru mu değil mi?

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
Gemlik'te de 
coşkuyla kutlandı. 
93 yıldır sönmeyen 
ışık Ulusal 
Egemenlik 
coşkusu, Gemlik 
Atatürk Stadında 
insanları bir araya 
getirdi. 
Sabah saat 
O9.oo'da Atatürk 
Anıtı’na Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen çelenk 
sundu.
İstiklal Marşı ile 
devam eden 
törenlerin ikinci 
bölümü Atatürk 
Stadında yapıldı.

STADDA 
KUTLAMA 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Garnizon 
Komutanı Piyade 
Kıdemli Albay 
Ersan Kazaz ve 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, öğrenci
lerin ve halkın . 
bayramını kutladı. 
İstiklal Marşı bura
da da bir kez daha 
okundu. Günün 
anlam ve önemini 
belirten şiirler ve 
halk dans lan folk
lor gösterileriyle 
renklenen bayram
da, 23 Nisan Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
ilköğretim okulları 
arasında düzenle
nen yarışmalarda 
dereceye giren 
öğrencilere de 
protokol tarafından 
madalya ve 
kupaları verildi.
Törenler okulların 
ve öğrencilerin 
gösterileriyle 
devam etti.
23 Nisan törenleri 
ne bu yıl yalnız 
Gürcistan’dan 
katılım oldu.

ABONE OLDUNUZ MU?
■mnSSM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gürcistan Halk 
Dansları ekibi Şeh 
Şamil (Kafkas) 
oyunu ile yöresel 
oyunlarını oyna 
dılar. Törenlerin 
sonunda öğrenciler 
müzik eşliğinde 
serbest eğlendiler. 
Gemlik'te 23 Nisan

coşkusu, akşam da 
düzenlenen fener 
alayı ve Festival 
Alam’ndaki halk 
dansları folklor 
gösterileriyle 
devam etti. 23 
Nisan Bayramı 
törenlerine bu yıl 
beklenen ilgi gös-

terilmedi.
Törenleri 500 kişiye 
yakın bir halk 
topluluğu izlerken, 
Statta göndere 
çekilen küçük boy 
Türk Bayrağından 
başka bayrak 
bulunmaması 
dikkat çekti.
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BURSA'da, toplum 
destekli polisler 
tarafından çalıştığı 
markette hırsızlık 
ve dolandırıcılık 
olaylarına karşı ' 
eğitim verilen et 
reyonu çalışanı 
Seyitali A., telefon
da kendini savcı 
olarak tanıtan ve 
banka hesaplarının 
terör örgütü 
tarafından ince
lendiğini söyleyen 
dolandırıcıların kur
banı oldu. Kredi 
kartından para 
çeken, akrabaların
dan ödünç para 
alan A., istenilen 20 
bin liranın 16 bin 
lirasını bir araya 
getirip verilen 
hesaba yatırdı. 
Olayı arkadaşlarına 
anlatınca 
dolandırıldığını 
anlayan Arslan'ın 
şikayeti üzerine, 
bankaya yatırdığı 
paranın 10 bin 
lirası bloke edilerek 
kurtarıldı.
Dolandırıcıların 6 
bin lirayı çekmesi

Sahte yatının SiMı ıs Milyon H Dolandıııcılık
Bursa'da sahte 
evraklarla kurduğu 
iddia edilen ’KLC 
yatırım danışman
lığı şirketiyle 40 
kişiden 1 milyon 
452 bin 722 TL 
dolandırdığı iddia 
edilen Taha Kılıç 
(28) ve kendisine 
yardımcı oldukları 
iddia edilen tutuk
suz 3 sanığın 
yargılanmasına 
başlandı. Farklı 
illerden Bursa'daki 
duruşmaya gelen 
9 müşteki tüm 
birikimlerinin 
ellerinden alındığını 
söyleyerek sanık
ların cezalandırıl
masını istedi, ilk 
kez hakim karşısı
na çıkan tutuklu 
sanık Taha Kılıç 
borsa konusunda 
sadece iki ay 
eğitim aldığını açık
ladı. Hakkında, 
toplam 293 yıla 
kadar hapis cezası 
istenen Kılıç'ın, 
Mayıs ayında gire
ceği açık öğretim 
sınavları için 
tahliye talebi kabul 
edilmezken, duruş
mada hazır bulu-

ise önlenemedi. 
Merkez Yıldırım 
İlçesi Setbaşı 
Mahallesi'nde bir 
markette et reyonu 
görevlisi olarak 
çalışan Seyitali A., 
15 gün önce İşy
erinde polisler 
tarafından hırsızlık 
ve dolandırdık olay
larına karşı verilen 
eğitime katıldı. 
Dolandırıcıların 
yöntemini öğren
mek için polislere 
en fazla soru yönel
ten personel 
arasında bulunan 
Seyitail A,, dün 
kendisini arayıp 
savcı olarak tanıtan 
kişinin, "Banka 

nan müştekiler ise, 
Kılıç'ın tutuklan
madan kısa süre 
önce bir dergide 
kapak olarak çıkan 
'Görebilene gelecek 
çok parlak' başlıklı 
röportajını mahke
meye kanıt olarak 
sundu.
İstanbul'da öğret
menlik yapan 
Neslihan Balcı Eriş 
(36) ve eşi Orhan 
Eriş (36) Taha 
Kılıç'ın sahte evrak
lar düzenleyerek 
kurduğu yatırım 
danışmanlığı şirketi 
aracılığıyla kendi
lerini 429 bin lira 
dolandırdığını iddia 
ederek geçen yıl 
ağustos ayında 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç 
duyurusunda 
bulundu. Bursa 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele ekip
lerinin yaptıkları 
soruşturma sonucu 
Taha Kılıç geçen 
aralık ayında 
gözaltına alındı ve 
mahkemece tutuk
landı. Aralarında 
Sermaye Piyasası 

hesapların bölücü 
örgüt tarafından 
kullanılıyor. Hemen 
sana vereceğim 
hesap numarasına 
20 bin lira para 
çıkar. Aksi halde 
çok kötü olaylar 
yaşayacaksın” söz
lerine inandı. 
Bunun üzerine 
yakınlarından borç 
alan, kredi kartın
dan da para çeken 
Arslan ancak 16 
biri lira toparlayıp, 
bu parayı ATM'den 
sahte savcınin 
verdiği hesap nu 
marasına yatırdı. 
Arslan daha 
sonra yakınlarını 
arayarak yaşadık-

Kurulu (SPK) ve 
Merkez Bankası'nın 
da bulunduğu 42 
müştekinin yer 
aldığı soruşturma 
tamamlandı.
Soruşturma sonun
da tutuklu sanık 
Taha Kılıç ile tutuk
suz sanıklar Taha 
Kılıç'ın babası Fuat 
Kılıç (52) ile arka 
daşları Okan 
Yılmaz (31) ve Safa 
Çağakan Ulusoy 
(27) hakkında 
Bursa 1'inci Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde dava açıldı. 
Hazırlanan iddiane 
mede Taha Kılıç 
hakkında 'Bilişim 
sistemlerinin, 
banka veya kredi 
kurumlarının araç 
olarak kullanılması 
suretiyle dolandırt 
cılık', 'Resmi belge 
de sahtecilik' ve 
'Özel belgede 
sahtecilik' ile 
'Sermaye piyasasın 
da izinsiz faaliyette 
bulunmak' 
suçlarından toplam 
293 yıl, S.Ç.U., O.Y. 
ve F.K. hakkında 
ise, 'Bili şim sis
temlerinin, banka 

larını anlattı. 
Akrabaları 
Seyitali A.’ın 
dolandırıldığını 
anlayınca hemen 
bankaya girip 
görevlilerden hava
leyi durdurmasını 
istedi. Bunun 
üzerine polise 
haber veren 
banka görevlileri 
paranın 10 bin 
lirasına bloke 
koyarken, 6 bin 
liranın 
dolandırıcılar 
tarafindan çek
ilmesini ise 
engelleyemedi. 
Dolandırıldıktan 
sonra gözyaşı 
döken Seyitali A., 
"İşyerinde polisler 
bu tür dolandırıcılık 
olaylarına karşıda 
bizi uyardı. Bilgim 
olmasına r<ağmen 
karşımdaki ses 
beni etkiledi ve 
inandırdı. Nasıl* 
oldu anlamadım. 
10 bin lirayı kur
tardığım için 
kendimi şanslı 
sayıyorum" dedi.

veya kredi kurulu
larının araç olarak 
kullanılması 
suretiyle dolandın 
cılık' ve "Sermaye 
piyasasında izinsiz 
faaliyette bulun
mak' suçlarından 
21-119 yıl arasında 
hapis cezası isten
di. Duruşmadaki 
savunmasında asıl 
mesleğinin bilgisa
yar programcılığı! 
olduğunu söyleyen 
Taha Kılıç, şunları 
söyledi: 
"Ben, borsa 
konusunda iki ay 
finans eğitimi 
aldım. Ayrıca, bir 
bilgisayar proğramı 
üzerine çalışma 
yapıyordum. 
Dolandırldığını 
söyleyen kişileri 
tanımam. Onlar 
bana geldiler, par
alarının değer
lendirilmesini iste
diler. Ben de, 
bankaların haberi 
olmadan düzen
lediğim belgeleri 
onlara gösterip 
sözleşme yaptık. 
Bazı müşterilerimin 
parasını zamanında 
ödedim. “

ttteaı CTHİI İMİM. 
MİM

Bursa’da bir iş 
yerine giren hırsı
zlar, 200 kilo ağır
lığındaki çelik 
kasayı çuvalla oto
mobile taşıdı. 
Hırsızlık anı 
güvenlik kamer
alarına yansıdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde 
Küplüpınar 
Mahallesi’nde 
meydana geldi. Bir 
otomobille bir alt 
mahalleye gelen 
A.E. (31) İle U.D. 
(24) araçlarını 
park edip keşif 
yapmaya gitti. 
Daha sonra oto
mobille olay yer
ine giden zanlılar, 
araçlarını 
park edip iş yerine 
girmeye çalıştı. 
Çevreden 
vatandaşların 
geçmesi üzerine 
bir alt mahalleye 
giden zanlılar, 
ellerinde 
kazma ile tur 
atmaya başladı. 
Çevrede kimsenin 
kalmaması 
üzerine iş yerine 
giren zanlılar, 
içeride bulunan 
200 kilo ağırlığın

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

daki çelik kasayı 
çuvalla taşıyıp 
araçlarına yükle 
yerek uzaklaştı. 
Çelik kasanın 
içinde 7 bin 
500 TL para 
olduğu öğrenildi.

POLİS 3 BİN 
KARTAL MARKA 
OTOMOBİLİ 
İNCELEDİ 
Sabah dükkanına 
geldiğinde 
kasanın yerinde 
olmadığını fark 
eden iş yeri sahibi 
durumu polise 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
polis ekipleri iş 
yerinde inceleme 
lerde bulundu. 
Daha sonra yan 
taraftaki iş 
yerlerinin kamera 
görüntülerini 
inceleyen polis 
ekipleri zanlıları 
tespit etti. 
Polis, Bursa 
genelinde 3 bin 
Kartal marka 
aracı inceleyerek 
A.E.’yi yakaladı. 
Sorgusunun 
ardından adliyeye 
sevk edilen A.E. 
tutuklandı. Firari 
olan U.D. ise 
aranıyor



24 Nisan 2013 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP Gençlik Kolları T.C.’nin 
kaldırılmasına tepkili

Bayram izlenimleri...
Takım elbisemi giydim, kravatımı taka 

rak Gemlik’e indim.
Bu ben de, öğretmenliğimden kalma bir 

alışkanlık.
Ulusal Bayramlarda, çocuksu bir heya- 

can kaplar içimi...
Özgür’ü, annesini ve ağabeyini, okulları 

nın toplandığı Atatürk Kapalı Spor Salonu 
önünde bırakıp iş yerime gittim.

Ulusal bayram günleri, birlik ve beraber
liğin, vatan sevgisinin, kurtuluşumuzu 
sağlayan büyüklerimize minnet duygu
larımızın anımsatıldığı günlerdir.

Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Ata 
türk’le bir türlü bağdaşamayan AKP ve 
o’nun lideri, ulusal bayramların içini 
boşaltmaya devam ediyor.

Bir yandan da resmi kurum tabelaların
dan TC (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresini 
kaldırmaya çalışıyorlar.

TC ibaresini “teferruat” olarak görüyor
lar.

Kafalarındaki Cumhuriyet nasıl bir Cum 
huriyet ki, o’nu ortaya açıkça koyamıyor
lar.

Atatürk Anıtına Kaymakam, Garnizon 
Komutanı, Belediye Başkanı, siyasi parti 
ler ve sivil toplum kuruluşları çelenk 
koyup, saygı duruşunda bulunamıyorlar.

Ulusal bayramlarda, Atatürk ve onun 
manevi şahsiyetini, dar kalıplara sokup, 
unutturulmaya çalışıyorlar...

İlçe Milli Eğitim müdürünün çelenk 
sunum töreni 10 dakika bile sürmedi.

Ardından CHP’liler Anıta çelenk koyup 
alternatif kutlama yaptılar.

Stadtaki törenlere gelince..
Geçtiğimiz yıllarda ilköğretim okulu 

öğrencilerinin büyük çoğunluğu buradaki 
kutlamalar katılırdı.

Şimdi bunu da dar bir çerçeve içine 
aldılar.

Okullarda anternatif kutlamalar yapıldı.
Bu yıl gördüğün tören en baside 

indirilmiş bir tören oldu. Yalnız birkaç 
okulun folklor gösterisini izledik.

Toplu gösteriler rafa kalkmış, onun yeri
ni şişme oyun grupları getirilmiş. ,

Stadın çevresine ne bir pankart, ne de 
bir bayrak asılmış.

Folklorcü grubun oyunların sonunda 
çıkardıkları bayraklar olmasaydı, dün bay 
ram olduğunu unutacaktık.

Gönderde 75 santimetre uzunluğundaki 
bayrak ise boynunu bükmüş, mazlum maz 
lum duruyordu.

Çocuk Bayramına geçtiğimiz yıllara gö 
re yabancı öğrenci grupları da gelmemiş 
ti bu yıl.

Gürcü grup olmasaydı, kendi kendimize 
yapacaktık bayramı.

Bayramı, çocuklar da coşkuyla kutlaya- 
madı gibi geldi bana...

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Kolları’ndan yapılan 
açıklamada, resmi 
kurum tabelalarında
ki T.C. ibaresinin 
kaldırılmasına tepki 
geldi.
İktidarı eleştiren 
CHP’li gençler, TC 
ibaresinin karşısına 
ne koymak istendiği
ni belirterek, “Yoksa 
Federal Tayyip 
Erdoğan Cumhuri 
yeti mi?” diye sor
dular.
CHP Gençlik 
Kolları’ndan yapılan 
yazılı açıklama 
söyle: 
“Ülkemizde son 
günlerde sokak ve 
internet ortamında 
çokça tartışılan TC 
konusunu hatırlat
mak isteriz.
T.C., kısaca Türkiye 
Cumhuriyeti demek
tir. Üzerinde 
yaşadığımız ve bize 
ait olan toprak 
parçasının adıdır. 
Yüzyıllardır bize 
vatan olan Anado 
lu'nun adıdır.
Son aylarda, Cumhu 
riyet ile hesaplaşma 
niyetini açıkça 
ortaya koyan iktidar 
partisi ve yandaşları 
nın ülkemiz ve 
vatanımızın tüm 
birikimlerine olan 
nefretini iyice açığa 
vurmasıyla, bırakın 
milletimizin, soyu
muzun adını, artık 
ülkemizin adını bile 
söyleyemez duruma 
geldik.
Terörü bitirmek 
bahanesiyle, Ame 
rikan'nın Büyük 
Ortadoğu Projesi 
Eşbaşkanı oldu 
ğunu her fırsatta 
dile getiren Tayyip 
Erdoğan'ın, ülkemiz 
ve insanlarımızı 
emperyalizmin 
kucağına bırakmak 
için nasıl soysuz 
/aştırmaya, tarihin
den ve birlikteliğin
den koparmaya 
çalıştığı son derece 
açıktır!
Önce pamuklar için 
de şımartılan terör 
örgütü, sonra mil
liyetçiliği ayaklar 
altına alıyoruz açık
laması, nihatinde 

devlet kurumların- 
dan adım adım sili
nen Türkiye Cum 
huriyeti ibaresinin 
karşısına Tayyip 
Erdoğan ne koymayı 
düşünüyor? Federal 
Tayyip Erdoğan 
Cumhuriyeti yazısı 
mı? Bunların içinde 
en acı olan, ülke
sine, vatandaşına ve 
tarihine sahip çıkma 
yanlann bu günün 
iktidar sahipleri, 
başbakanı ve ülkeyi 
yöneten iktidar par
tisi olmasıdır!
Son olarak, Bursa 
Valiliği’nin tabelasın 
dan da T.C. ibaresi 
kaldırılmıştır. 
Tüm bunlara tepki 
gösteren vatanse 
ver insanların inter
net ortamında isim
lerinin başına TC 
koyması, geçtiğimiz 
günlerde büyük 
yankı uyandırmıştı. 
Fakat iktidar partisi 
mensupları saygı 
sizliği daha da ileri 
taşımaktan çekin
mediler.

WC KOYSUNLAR! 
Kocaeli'nin İzmit 
ilçesinde AKP'li 
Meclis Üyesi Ali 
Yılmaz, internet 
ortamında yazdığı 
iletide "İsimlerinin 
başına TC koyanlar, 
bunu kaldırıp -tuva 
let anlamına gelen- 
WC koysunlar" 
demekten utanmadı! 
Atatürk'e hakaretler 
savurmaktan utan
madılar. Şehitlere 
kelle demekten utan
madı lar.
Terörist başına sa 
yın demekten utan
madılar.

Kanser hastası genç 
kızın cebine para 
koyup, dilenci 
muamelesi yapmak 
tan utanmadılar. 
Vatandaşa "takla at 
da göreyim sevin
diğini" demekten 
utanmadılar.
10 yıldır yönettikleri 
ülkemizde verilen 
yüzlerce şehitten 
utanmadılar.
Sıra ülkemizin adı 
na mı geldi!?
Bu günün iktidar 
sahipleri unutmasın 
lar ki, bizler görevi 
NATO'dan, emri 
Amerika’dan al mı 
yoruz.
Damarlarımızdaki 
asil kandan, 
aldığımız cesaret ile 
Atatürk'ün gençliğe 
hitabesini hatırlatı 
yor ve haykınyoruz. 
ATATÜRK GENÇLİĞİ 
GÖREV BAŞINDA”

CHP DEN 
ALTERNATİF 
KUTLAMA

Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe örgütü, 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle, 
Atatürk Anıtı’na

alternatif çelenk 
koydular.
Atatürk Anıtı’ndaki 
resmi törenin ardın
dan, CHP’li yöneti
ciler, bazı belediye 
meclis üyeleri ve 
vatandaşların da 
katıldığı alternatif 
çelenk sunumunda 
konuşan İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan, Atatürk 
Anıtındaki çelenk 
sunum ve saygı 
duruşu törenine 
katılmayan, İlçe 
Kaymakamı ve 
Belediye Başkan 
vekili’nin tutumuna 
bir anlam 
veremediklerini 
söyledi.
Sertaslan, “Ulu 
Önder ve silah arka 
daşlan için 1 dakika 
hk saygı duruşunun 
bile yapılmadığı 
törenlerde, halkın 
mil li ve manevi 
duygularıyla oynan
mak istenmektedir” 
dedi 
CHP’liler çelenk 
sunumunun ardın
dan 1 dakikalık 
saygı duruşunda 
bulunarak, İstiklal 
Marşı okuduktan 
sonra, ilçe stadında
ki törenlere katıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cıcık hıosıı’ııılaı 23 Nisan konseri
BRAVO YAVRULARIMIZA...

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneği Çocuk Korosu, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
anısına Pazartesi günü akşamı 
Belediye Kültür Merkezi’nde bir 
konser vardı.

Sunuculuğunu Sayın Dilek Taşpı 
nar’ın yaptığı konseri Şef Mehmet 
Taşpınar yönetti.

Sayın Mehmet Taşpınar, çocuk
larımıza çok iyi müzik eğitimi vermiş. 
O güzelim, cıvıl cıvıl çocuklarımız 
büyük insan olgunluğu içinde görev
lerinin ciddiyetle ve büyük bir ustalıkla 
yerine getirdiler.

Koro, tek bir ses, tek bir nefes, 
orkestramızda harika idi.

Şef Sayın Mehmet Taşpınar’ı ve 
orkestrayı ve koroyu gönülden kutlu 
yorum. Başarılı olmalarını diliyorum.

Konserin birinci bölümü marşlar ve 
şarkılara ayrılmıştı.

Konser, 23 Nisan Marşı ile başladı. 
Sırası ile “İzmir’in dağlarında”, 
“Emanetine sahibim Atam”, “Bayram 
türküsü”, “Sevilmek istersen”, “Yeni 
yıl”, “Old Macdonald” ve “If You’re 
Happy” adlı İngilizce şarkılar koro 
tarafından söylendi.

İrem Yolcu, Ezgi Türkkanı, Pakize 
Gaye Bekeç, “Annemize Türkü”, Ekin 
Çevik, Yağmur Özler, İlayda İlaslan, 
Gülnihal Nalbant, Buse Hançerlioğlu 
“Orda bir köy var uzakta” adlı eserleri 
solo olarak seslendirdiler.

Konserin ikinci bölümü genel olarak 
türkülerimize ayrılmıştı. Eserler hep 
solo olarak icra edildi. “Çanakkale 
içinde” Oğuzhan Kaya, Sinan Deniz 
Caf, “Bülbülüm Altın Kafeste” Eda 
Arslantay, “Yine Yeşillendi” Nisa 
Mirasyedi, Yağmur Güneş, “Ne güzel 
yaratmış”, Nil Akyıldız “Evlerinin önü 
yoldur” Fatma Ecem Ekiztaş, “Salına 
salına ağ edersin” Eşlem Kozpınar, 
“Sevda Olmasaydı, “Tilbe Yamanel, 
“Sarı gelir”, Ezgi Emir “Beyaz giyme 
söz olur” Aydan Betül Cesur tarafın
dan başarı ile dile getirildiler

Konserin ikinci.bölümünün sonunda 
“Helvacı”, “Süç İçtim” türküleri ve 
Gençlik Marşı dinlenildi.

Gençlik Marşı sırasında koristler, 
göğüslerinden çıkardıkları Türk 
Bayrakları ile anlamlı bir görünüm 
yarattılar, marş tüm katılımcılar tarafın
dan hep birlikte coşku ile söylendi. 
ÇocUk Korosu konserine Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercümen, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Cura, 
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneği Onursal Başkanı Edip Özer, 
Dernek Başkanı Sadettin Çiçek, koro 
sorumlusu Fikri Danış, öğrenci velileri 
ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Konser, çiçek ve koro mensuplarına 
günün anısına düzenlenen belgelerin 
protokole mensup zevat tarafından 
verilmesi ile son buldu.

ilerinin değerli sanatçıları olarak 
görmeyi umut ettiğim yavrularımızı 
tebrik ediyor, ulusal eğemenlik ve 
çocuk bayramlarını kutluyorum.

Gemlik Sanat ve 
Kültür Derneği 
Çocuk Koftısu’nun 
önceki gün 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde verdiği 
konser ayakta 
alkışlandı.
Şef Mehmet 
Taşpınar’ın yıl 
boyunca çalıştırdığı 
genç müzisyenler, 
Manastır Kültür 
Merkezi’ni dolduran 
ailelerine 2 saat 
boyunca doyumsuz 
müzik ziyafeti çek
tiler.
Dilek Taşpınar’ın 
sunuculuğunu 
yâptiği geceye, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Onursal 
Başkanı Edip Özer, 
Dernek Başkanı 
Sadettin Çiçek, 
Çocuk Korosu 
Sorumlusu Fikri 
Danış ve çok sayı
da davetli katıldı. 
2 bölümden oluşan 
konserin birinci 
bölümünde “23 
Nisan”, “İzmir’in. 
Dağlarında”, 
“Emanetine

Sahibim Atam”, 
“Bayram Türküsü”, 
“Sevilmek 
istersen”, “Yeni 
Yıl”, “Annemize 
Türkü” şarkılarını 
söyledikten sonra 
“Orda Bir köy var 
Uzakta” adlı şarkı 
solo tarafından 
seslendirildi.
2 İngilizce parçanın 
söylenmesinden 
sonra konserin 
ikinci bölümünde 
“Çanakkale İçinde”, 
“Bülbülüm Altın 
Kafeste”, “Yine 
Yeşerdi”,.“Ne güzel 
yaratmış”, 
“Evlerinin Önü 
Yoldur”, “Salına 
salına suya gider

sin”, “Sevda 
Olmasaydı”, “Sarı 
Gelin”, “Beyaz 
Giyme Söz Olur”, 
“Helvacı”, “Süt 
içtim” şarkılarından 
sonra konser 
“Gençlik Marşı” ile 
son buldu.
Dernek Başkanı 
Sadettin Çiçek, Kal 
Der’in okullar 
arasında açtığı 
Kalite yarışmasında 
Kız Meslek Lisesi 
ve Uludağ Üniver
sitesi Gemlik 
Yüksek Okulları 
özel ödüller aldığını 
eğitimde kalitenin 
her gün arttığını 
söyledi.
Çocuk Korosu’nun 

kadınlara pozitif 
ayrımcılığın 
yapıldığı iddiaların 
söylendiği bir 
dönemde büyük 
çoğunluğunu kız 
çocuklarının bulun
ması ile “Bu koro
da pozitif ayrımcılık 
yok” dedi.
Daha sonra 
Kaymakam Cahit 
Işık, koroyu 
yöneten Şef 
Mehmet Taşpınar’a 
bir demet çiçek 
sunarken, Belediye 
başkanvekili de 
sunucu Dilek 
Taşpınar’a çiçek 
verdi.
Kaymakam Işık 
yaptığı konuşmada, 
minik müzisyenleri 
zevkle dinlediğini, 
çok başarılı bir 
konser vererek, 
çocukların başarı 
larını sergiledikleri
ni söyledi.
Konser sonunda 
salonu dolduran . 
dinleyicile, Şef 
Mehmet Taşpınar 
ve koroya katılan 
öğrencileri ayakta 
alkışladı.
Konserin sonunda, 
koroya katılan 
öğrencilere başarı > 
belgeleri konsere 
katılan protokol 
tarafından verildi.
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“Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval 
ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal 
ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç 
olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur."

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının 93. yıldönümü 

kutlu olsun.

ELEMAN
CNC-CNCFREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MITSUBISHI VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

D0Ğ5AN MAKİNE
TEL: 0 224 586 00 58

0 541 454 95 59

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.T<m. 

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

Gemlik Şubesi GemlikK&fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 

ENÖZEluefiİİZELGmİNİZİÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
ZeıijihKşhekalalojlaMiijmeıleııbaHemeyiıı..,

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMC1LIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No: 3/B GEMLİK

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

KAYIP
Firmamız 

EKOM 
ECZACIBAŞI DIŞ 
TİC. A.Ş.’ye ait 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünden 
işlem görmüş 
12160400 EX 
022137 sayılı 

ihracat 
beyannamesine 

ait KDV nüshası 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

KAŞ€D€ IKMIfK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
matbaaciuk-YAYiNctıiK-reklamciuk Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta| E4Q Afi M 
İstiklal Caddesi Bora Sokak I m , H İH 3 0 0u
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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D-ll’le gnn turalan çekildi

Seyfettin Şekersöz

U-14 yaş Türkiye 
Şampiyonası 1. 
kademe maçlarında 
ilimizi temsil edecek 
takımlarımızın gire
ceği grup merkez
leri belli oldu. 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri 
Federasyonunda 
yapılan kura 
çekimine BASKF 
Başkanı Cemal 
Vardar, İl Temsilcisi

Osman Kılıç, Tertip 
Komitesi üyeleri ve 
kulüplerinin temsil
cileri katıldı.
02-05 Mayıs 2013 
tarihleri arasında 
yapılacak maçlarda 
Gemlik 
Belediyespor ile 
Arabayatağıspor 
Sakarya’da 
Boschspor ile 
Yolspor ise 
Kütahya’da ter 
dökecek.
GRUP MERKEZİ

TARİH 
TAKIMLAR 
SAKARYA 
02-05 MAYIS 2013 
ARABAYATAĞI 
SPOR 
SAKARYA
02-05 MAYIS 2013 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR 
KÜTAHYA
02-05 MAYIS 2013 
BOSCHSPOR 
KÜTAHYA
02-05 MAYIS 2013 
YOLSPOR

Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğünce 
düzenlenen 2013 
Gemlik Kaymakamlı 
ğı Futsal Turnuvası 
Kaymakam Cahit 
IŞIK ve Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tünç'un 
başlama vuruşu ile 
start aldı. Gemlik 
İlçe Spor Salonunda 
yapılan günün ilk 
maçında Gemlik 
Gençlik Hizmetler ve 
Spor İlçe Müdürlüğü 
ile Ak Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı arasın
daki müsabakayı 
Gemlik G.H.ve S.İ.M 
ilk dakikalarda 
baskın oyunu ve 
golü erken bulması 
oyundaki üstün
lüğünü maç sonuna 
kadar sürdürmesi 
skorun farklı bitme- ‘ 
sine yansıdı. İkinci 
yarıda Ak Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
nın bulduğu goller 
galibiyede yetmedi. 
Maç sonucu Gemlik 
G.H.ve S.İ.M : 9 
Ak Parti Gemlik : 3 
SAHA:Ğemlik İlçe 
Spor Salonu

ıinıı ı

Gemlik G.H.ve S.İ.M: 
Ender (7), Özkan (7), 
Mustafa (7), Sevgin 
(7), Recep (7), Yu 
nus (7), Erkan (8), 
İdris (7), Hakan (9), 
Mehmet (7), Barış 
(7), 
Ak Parti Gemlik: 
Şamil (5), Mehmet 
(6), Necdet (6), Mu 
rat (5),Ercan (5), Al 
paslan(5), Ömer (5), 
Levent (5), Selim (5) 
GOLLER: Erkan 3, 
dris 1, Hakan 5 
Gemlik G.H.ve 
.S.M), Mehmet 
1,Ercan 1, Alpaslan 
1 (Ak Parti Gemlik) 
Sarı Kart: Necdet 
(Ak Parti Gemlik) 
ARKAS: 9 
GEMPORT: 4 
Gemlik İlçe Spor

Salonunda Yapılan 
Günün ikinci maçın
da Arkas ile 
Gemport arasında 
müsa bakaya Arkas 
ilk dakikalarda oyna 
golle başladı. Gem 
port yerinde oyuncu 
değişiklikleriyle 
durumu 2-2 getirdi. 
Arkas oyuncularıyla 
ve kenar yönetimin 
vermiş olduğu tak
tikle oyunu kendi 
lehine çevirdi. Maçın 
bitiş düdüğüne 
kadar saha içerisin 
de çentilmence 
oynayan takımlar 
maçtan sonrada 
seyirciyi selamla
yarak sporun 
kardeşlik ve barış 
temasını vurgu
ladılar.

İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.Kupa ve madalya çeşitleri.

Fatura, irsaliye!, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri.

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

Defterdarlıkla anlaşmamız sayesinde fatura, irsaliye, sevk irsaliyesi, taşıma irsaHyeg, gider makbuzu, 
adisyon ve bilet gibi resmi evraklarda çözüm üretebiltyonız. Bunların yanı sıra dergi, kitap, katalog, cilt 

kaşe, kalem kaşe, broşür, el ilam, gazete, bilgisayar form baskısı, davetiye, kartvizit kurumsal kimlik, 
gazete ve dergi ilanları gibi konularda da hizınet vermekteyiz.

J ' çay içmeye de
■ ' .. bekleriz :)

■ Trtflr'-'il.......F J
” ...............*

Ajandalar, elektronik ürünler, kalemler, kol ve duvar saatleri, termoslar, kartvizittik ve yapışkan notlar, araç 
. kokulan ve çakmaklar, plaket ve kupalar, takvimler, masa setleri, kalem setleri, anahtarlıklar, çantalar, 
kalemlik ve kağıtlıklar, çakılar fenerler, şapka ve t-shirtter gibi frmamnn ihtiyaç duyduğu tüm promosyon 

ürünleri farklı seçenekler ile hizmetinizde.

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Seyfettin Şekersöz

U 16 play'off ilk 
maçında Bosch 
spor'la karşılaşan 
Gemlik Belediye 
spor üstün oynadı 
ğı karşılaşmada 
rakibiyle 1-1 bera 
bere kaldı.
İlk yarıda Bosch 
spor'un daha etkili 
olduğu maçta ikinci 
yarıda rakibine 
üstün oynayan ve 
beraberlik sayısını 
bulan Gemlik 
Belediyespor takımı 
galibiyet golünü 
bulamayınca 1 
puana razı oldu. 
Maça çok hızlı 
başlayan Bosch 
spor henüz 1. 
dakikada gole çok 
yaklaştı. Erdem'in 
aşırtma vuruşunda 
top üst direkten 
dışarı çıktı.
2. dakikada Gemlik 
Belediyespor * 
atağında Rahim'in 
sert şutu savun
madan döndü. - 
10'uncu dakikada 
Boschspor öne 
geçti. Ramazan'ın 
kullandığı serbest 
vuruşta ceza alanı
na gelen topu 
Aytuğhan kafa ile 
öne çıkan kaleci 
Soner'in üstünden 
ağlara göndererek 

takımını 1-0 öne 
geçiren golü attı. 
14'te gelişen Beledi 
yespor atağında 
Furkan'ın ortasına 
vole ile kaleye gön
deren Onur'un şutu 
kalecide kaldı. 24 
ve 25 dakikalarda 
farkı artıracak pozis 
yonlar yakalayan 
Boschspor'da 
oyuna yeni giren 
Kubilay son vuruş 
lan iyi yapamadı. 
27. dakikada 
Rahim'in atağında 
kaleci gole izin ver
medi. 40. dakikada 
Eray'ın ceza alanı 
dışından sert şutu 
üst direği sıyırarak 
dışarı gitti ve ilk 
yarı Boschspor'un 
1-0 üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıya mutlak 
gol için iyi 
başlayan Gemlik 
Belediyespor, 55. 
dakikada amacına 
ulaştı. Sağdan 
gelişen ani atakta 
top solda Onur'a 
geldi, Onur'un daha 
müsait durumdaki 
Eray'a aktardı.
Topu düzelten ve 
düzgün vuruşla 
ağları havalandıran 
Eray Gemlik 
Belediyespor'u 1-1 
beraberliğe getiren 

golü kaydetti. 
Beraberlikten sonra 
daha rahat rakip 
kalede pozisyon 
bulan Gemlik 
Belediyespor'da uç 
elemanları son 
vuruşlarda başarılı 
olamayınca maç 1-1 
berabere sonuç
landı.

SAHA : Demirtaş 
HAKEMLER: 
Ayçan Çağlayan 6, 
Metin Hacıoğlu 6, 
İlker Tecer 6, 
BOSCHSPOR : 
Orhan 5, Oğuzhan 
5, Volkan 5, Emre 6, 
Aytuğhan 6, 
Zübeyir 6, Burak 6, 
Yusuf 5, Tezcan 2, 
(Kubilay 2, Atakan 
3) Ramazan 4, 
(Onur 2) Erdem 4, 
(Eray 2) 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 6, 
Soner Şen 6, 
Muratcan 6, 
Mustafa 6, Yusuf 6, 
Hüseyin 6, Hakan 5, 
Furkan 5, (Mücahit 
2) Rahim 4, (Birkan 
3) Eray 6, Onur 6, 
GOLLER :
Dk. 10. Aytuğhan, 
(Boschspor) 
Dk. 55. Eray, 
(Gemlik 
Belediyespor)
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HlItiMlIîllllliSliiltlIM Kır acılar evsiz Lalacalı!
Sözleşmeli 
statüsünde bulunan 
4/C ve 4/B'liler ilgili 
yürütülen çalış
maların tamam
landığını belirten 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
sözleşmelilere 
müjdeyi verdi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
sözleşmelilere 
kadro imkânı 
getiren, kamuda tek 
statü öngören çalış
mayı tamamladı. 
Sözleşmeli personel 
için en önemli 
iyileşme iş 
güvencesi ve tayin 
hakkı olacak. Çalış
ma Bakanı Faruk 
Çelik, 
sözleşmelilerin 
kaderini belirleye
cek dosyayı 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
sunacak. 2011 yıhn-

Banla iicrehe lıoınlıonlarına limit lellyoı!
II

Bakan Yazıcı ban 
katarın aldığı ücret 
ve komisyonlara 
BDDK tarafından bir 
tarife hazırlanarak 
tavan konulması 
şeklinde yeni bir 
yaklaşım içinde 
olduklarını belirtti. 
Bakan Yazıcı dosya 
masrafı, ATM'den 
para çekme, EFT 
gibi 60 kalemde tar
ife hazırlanacağını 
söyledi. Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Haya 
ti Yazıcı, tüketici 
şikayetlerinin yoğun 
(aştığı kredi kartı 
aidatı, dosya mas-

da da 200 bin 
sözleşmeli kadroya 
alınmıştı.
Konu Başbakan'a 
sunulacak ve onay
dan sonra sorun 
çözülecek. Yaklaşık 
80 bin sözleşmeliye 
kadro çalışmasında 
önemli bir gelişme 
yaşandı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, sözleşme 
lilere kadro imkanı 
getiren, kamuda 
tek statü öngören 

rafı, EFT, ATM' den 
para çekme gibi ban 
katarın uyguladığı 
60 adet ücret ve 
komisyona BDDK 
'nın tarife hazırlaya 
rak tavan ücret getir 
mesi yaklaşımında 
olduklarını söyledi. 
Mayıs ayında tasarı 
nın Meclis'e gönde 
rilmesini planladık
larını kaydeden Yazı 
cı, en çok merak edi 
len ücret ve korniş 
yonların kaldırılıp 
kaldırıl mayacağına 
ilişkin "Ücret ve 
komsiyonların tama
men kaldı rılması 

çalışmayı tamam
ladı. Habere göre, 
sözleşmeli personel 
için en önemli 
iyileşme, iş 
güvencesi ve tayin 
hakkı olacak.
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, 
sözleşmelilerin 
kaderini belirleye
cek dosyayı 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
sunacak.

söz konusu değil. 
Bu konuda yeni bir 
formül geliştiriy
oruz. Nasıl Merkez 
Bankası bankaların 
uygulayacağı faiz 
oranları konusunda 
belirleyici bir rol 
üstleniyorsa, sek
törün düzenleyici ve 
denetleyici kurumu 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kuru mu'nun da 
(BDDK) bankaların 
verdiği hizmetler 
için ücret ve korniş 
yon I arı belirlemesi 
yönünde bir yak
laşımı benimsedik.” 

Yeni çıkacak kanun
la birlikte kiracılar 
evsiz kalabilir!.. 
Kiracılar Derneği 
(KİRADER) Genel 
Başkanı Ali Ulvi 
Büyüknohutçu, Türk 
Borçlar Kanunu’nun 
2014 yılında yürür
lüğe girecek kiracı 
ev sahibi ilişkilerini 
düzenleyen madde
sine göre milyonlar
ca kişinin 
evlerinden çıkarılma 
riskiyle karşı karşıya 
olduğunu öne sür
erek, "Türkiye 
nüfusunun yüzde 
50’sinin kiracı 
olduğunu varsayıy
oruz. Bunların da 
yüzde 20’sinin 10 
yıllık olduğunu 
sanıyoruz" dedi. 
Büyüknohutçu, yap
tığı açıklamada, 
Türk Borçlar 
Kanunu'na göre 
kiracı ev sahibi iliş 
kilerini düzenleyen 
maddenin bir yıl geç 
yürürlüğe girecek 
şekilde düzen
lendiğini anlattı. Bu 
maddenin, 10 yıldan 
fazla süredir aynı 
evde oturan kiracılar 
açısından olumsuz 
etkileri olacağını 
savunan 
Büyüknohutçu, 
"Geçmişte bütün 
edinimlerini yerine 
getiren, kirasını 
doğru ödeyen ve yıl
lık artırımını yapan 
kiracılar istedikleri 
kadar evlerde otura
biliyordu. Ancak 
yeni yasanın bu 
maddesine göre ev 
sahibi, 10 yılını 
doldurmuş 
kiracılarını hiçbir 
gerekçe gösterme
den 10 yıl sonra 
kapının önüne koya
bilecek.

Kiracılarımız bu 
nedenle huzursuz 
luk içinde" dedi. 
KİRADER olarak, 
yasa hazırlanırken 
bu maddeler 
konusunda ilgilileri 
uyardıklarına deği
nen Büyüknohutçu, 
gelecek yıl kiracılar 
sıkıntı yaşamadan 
önce bu maddede 
düzenleme yapıl
masının şart 
olduğunu vurguladı. 
Büyüknohutçu, 
"Eğer kiracı yasal 
artışını yapıyorsa 
kirasını düzenli 
ödüyorsa konuta 
zarar vermiyorsa 
birlikte yaşadığı 
apartmandaki insan
ların hayatını çek
ilmez hale getirmiy
orsa sadece ev 
sahibinin biraz daha 
fazla para kazanma 
hırsı yüzünden 
evden çıkarılama- 
malı. 10 sene değil, 
15 sene de olsa 
şartları yerine 
getiren kiracılar 
evinde oturmaya 
devam edebilmeli" 
diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ 
KONUTLARIN 
YÜZDE 50'Sİ 
KİRALIK" 
Büyüknohutçu, yasa 
maddesindeki 
değişiklik haberleri

ni okuyan çok sayı
da kiracının kendi
lerini arayarak, ne 
yapacaklarını sor
duklarını anlattı. Bu 
konuda kesin bir 
önlem bulunmadığı
na dile getiren 
Büyüknohutçu, söz
lerini şöyle 
sürdürdü: "İlgilileri 
ve bakanlığı acil 
önlem almaya davet 
ediyoruz. Türkiye'de 
maalesef kiracı 
istatistiği yok. Kaç 
kiracı kaç yıldır 
hangi konutta otu
ruyor, bunların 
hiçbirisi bilinmiyor. 
Kiracı profilinin 
çıkarılması gerekir. 
Kiracı sayısıyla ilgili 
sadece tahmin 
yapabiliyoruz. 
Türkiye'deki konut
ların yüzde 50'sinin 
kiralık olduğunu 
varsayıyoruz. 
Bunların da yüzde 
20'sinin en az 
10 yıllık olduğunu 
sanıyoruz. 
Milyonlarca konut 
kiracısı var. Aynı 
zamanda iş yer
lerinde de de aynı 
söz sorun söz 
konusu. Milyonlarca 
insanımız 10 yıllık 
kiracı olmaları 
nedeniyle kapı 
önüne konulma 
tehlikesiyle karşı 
karşıya."
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Körfoz Taksi 
Çınar Taksi 
Güvon Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

513 10 53
513 29 54
513 10 28

__________ ULAŞIM__________
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pvgasus Akmts Seyahat 614 63 62 
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Sûzor Turizm 612 1O 72
Kanboroğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71

HASTANE1ER

Tomokay Tomografi

TAKSİLER

513 65 29

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

RESMİ DAİRELER
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. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

RELEDİYE

121
186

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

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

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

513 45 21-182
513 45 21-111 

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Likltgaz 
BP Gaz
Bütünler Likltgaz
Akçagaz 
Totalgaz 
Akcan Petrol  ̂
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

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

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 40 SAYI : 4556

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)

nlıslHAıi
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AŞK KIRMIZI: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
LANET: 12:00-14:15- 
16:30-18:30-20:45 

CESUR BALIK 2: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:30 
■Uil
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Kumla Sb.: (
Kurşunlu Şh.: d 535

• KURŞUNLU’DA FULLDEfe^
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUTARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAf *

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
• TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUtJÇ

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI j II

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. W

İnternetten Canh ^hym 
Sahne - Işıkçösterisi 

z Servis ve ekipmanlar 
Sürpriz gösteriler



İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

• İŞE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İS SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

• İŞYERİ HEKİMLİĞİ • PORTÖR MUAYENELERİ

osab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 
. W • İLK YARDIMI EĞİTİMİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha 
önemli değfâiL.

Kuruluş:! 97^

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

25 Nisan 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Türk Metal isçileri 
Gemlik’te yürüdü

Türk Metal Sendikası ile MES iş 
veren sendikası arasında yürütülen 
toplu sözleşme görüşmelerinin çık
maza girmesi üzerine, dün Türk 
Metal Sendikası’na bağlı olan işçiler, 
iş çıkışı Kayıkhane’den İskele Mey 
danı’na kadar yürüyerek, MES’in 
tutumunu protesto ettiler.

Asım Kocalııınk Anıt Çeşmesi hizmete Binli
Borusan Kurucusu ve Merhum Asım Koca 
Borusan Holding’in bıyık adına yaptırılan 
Onursal Başkanı Anıt Çeşme, törenle

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Akıt, 4 yıl daha istedi
Dün, gazetecilik açısından hareketli bir gündü. 
Trafik kazaları, Asım Kocabıyık Anıt Çeşmesi 

nin açılışı, yerel basının öğle yemeğinde Boru 
san Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Bülent Demircioğlu ile buluşması, Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın son meclis toplantısı ve Türk 
Metal Sendikası’nın hak arayış yürüyüşü...

Bunların izlenmesi ve yazıya dökülmesi...
Sizin anlayacağınız, bizim işimiz zor.
Bir koltukta kaç çeşit işi birlikte götürüyoruz, 

bazen ben de şaşıyorum.
İsterseniz, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın 

seçimler öncesi dönemin son toplantısından söz 
edelim. Devamı sayfa 4’de

hizmete açıldı. Dün 
düzenlenen törende, 
Kaymakam Cahit Işık, 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, Boru 
san Holding Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Bülent 
Demircioğlu, Borusan 
Holding CEO’su Agah 
Uğur alkışlar arasında 
birlikte kestiler.
Haberi sayfa 2’de

Ticaret »e Sanayi OMa sın meclis toplantısı yapıldı
Oda Yönetim Kurulu Başka 
nı Kemal Akıt, Meclis top 
lantısında yaptığı konuşma
da arkadaşlarına teşekkür 
ederek, 4 yıl daha yeni bina 
da aynı gurupla hizmet yap
mak istediklerini belirterek, 
18 Mart günü yapılacak 
seçimlerde aday olacağının 
sinyalini verdi. Sayfa 4’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
tB ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ,

.  KOLONOSKOPİ)
Çey t İn tip MERKEzjy ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 

HİZMETİNİZDEDİR
TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR 
RANDEVU HATTI O 224 572 46 00 

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No:104 ORHANGAZİ / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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İnsan kalabilmek....
İnsan doğmak tamam...
Asıl olan insan kalabilmek...
Bazı insanlar nedense kendilerini 

sevip beğenmeyecek bir ruhla doğu 
yorlar.

Ve kendilerini beğenmedikleri için 
kendilerine kızıyorlar.

Garip bir ikilem bu...
Bu karmaşa onları yoruyor, hırpah 

yor, yalnızlaştırıyor ve diğer insanlara 
düşman ediyor.

iyi yanla, kötü yanla.
Güçlü yanla, zayıf yanla.
Sevilen benle, sevilmeyen benle baş 

etmek...
Kolay mı sanırsınız?
Hiç kolay değil ama baş etmek de 

gerek.
Onun yolu;
Önce kendini tanımaktan geçiyor...
Sonra da kabul etmek...
‘Her yanımda ben benim’ diye

bilmek.
‘Kendimi beğenirim de eleştiririm 

de’ diyebilmek.
Kendisiyle alay edebilmek...
Kendini dışarıdan görebilmek...
Kendinden korkmamak.
Kendinden kaçmamak.
Dünyası kendisinden ibaret olma

mak...
Bir büyük dünyada kendi noktasını 

görebilmek...
Milyarlarca insan arasında kim 

olduğunu görebilmek...
Sonra da ‘evet, ben buyum, ben 

benim’ diyebilmek.
Zor olan bu...
Başkasının koruması altında olma

mayı göğüsleyebilmek...
Elde etmek için hak etmek gerektiği

ni bilmek...
Bunun için çaba göstermekten 

kaçınmamak.
Kolaydan, rahattan, verilenden 

vazgeçmeyi bilmek...
Zoru, güç olanı kazanmayı göze 

almak.
Bedel budur.
Bu bedeli ödemeyi göze alanlar’ 

kendi olmayı’ hak ederler.
Onlar, kendileri olabilirler.
Kuşkusuz çok çaba gerektirdiği için 

zordur.
Ancak;
Hak edilmiş olduğu için de güzeldir.
Demek ki;
İradeye hâkim olmanın yolu 

"bilgi"den ve "kendini tanımak"tan 
geçiyor.

Böyle yapabilenler başarıyorlar...
Yoksa...
Güdüm altında, sürekli yalpalayarak 

bir yerde tutunmaya çalışıyorlar...

Borusan Kurucusu 
ve Borusan 
Holding’in Onursal 
Başkanı Merhum 
Asım Kocabıyık 
adına yaptırılan 
Anıt Çeşme, tören
le hizmete açıldı. 
Açılış törenine, 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Borusan 
Holding CEO’su 
Ağah Uğur, 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Bülent 
Demircioğlu, 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, fabrika 
müdür ve üst 
düzey yöneticileri, 
Borusan Eğitim 
Koordinatörü 
Emekli Prof. Abdur 
rahim Korukçu, 
Asım Kocabıyık’ın 
yakın okul arkadaşı 
Tevfik Soiaksubaşı, 
Anıt Çeşmeyi 
yapan Sanatçı 
Eşber Karayalçın 
ve vatandaşlar 
katıldılar.

KORDONA 
FOTOSELLİ 
ANIT ÇEŞME

Heykeltraş Eşber 
Karayalçın tarafın
dan yapılan Anıt 
Çeşme, 3 metreye 
2 metre boyutların
da olup, paslanmaz 
çelikten yapıldı.
Ortasında 
Borusan’ın simgesi 
olan borulardan bir 
komposizyon ile 
süslenen anıtın 
çeşmeleri sensörle 
çalışıyor.
Şehir şebekesine 
bağlı olan çeşme
den 24 saat su 
içilebilecek.
Bir süre önce yaşa
ma veda eden 
BORUSAN A.Ş. 
Kurucusu Asım 
Kocabıyık anısına 
Borusan Holding 
tarafından yaptın 
lan Anıt Çeşme’nin 
açılışında konuşan 
Bülent Demirci 
oğlu, Asım Kocabı 
yık'ın memleketine 
vefa borcunu 
ödeyebilmek için 
her zaman gayret 
gösterdiğini bildire 
rek, "Türkiye’nin 
günümüzde önemli 
değişiklikler gös
terdiğini görüyoruz.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUNtıııirlı lu «mı ilmi luttııl

‘Gemlik Körfez' mgemlikMezgazetesi.com

İM ABONE OLDUNUZ MU?
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Öncelikle beslenme 
ihtiyacından başlı 
yor. Sonra barınma 
ihtiyacına geçiyor. 
Daha ileri seviye 
lerde beğenilme 
ihtiyacı, saygı du 
yulma ihtiyacı, tak 
dir edilme ihtiyacı 
şeklinde toplumu- 
nun ve insanın bir 
gelişimi var.
Ben, inanıyorum ki 
Türkiye artık, öncül 
ihtiyaç seviyesini 
yani barınma, bes 
lenme daha çok 
kazanma seviyesini 
çoktan aşmış 
durumda. Bundan 
sonra artık beğe
nilme, taktir edilme, 
saygı duyulma 
ihtiyaçlarımızı 
karşılayacağız. 
Bu düzeyde en 
önemli unsun sa 
nat ve sanatkardır. 
Toplumu sanat ve 
sanatkardan yok
sun bıraktığınız 
zaman toplumun 
inavasyonunu, 
gelişmesini, vizyo 
nunu tamamen yok 
ediyorsunuz.
Bu eser, Sayın 
Heykeltraş Esber 
Karayalçın tarafın
dan yapıldı.
Biz, Asım Bey’e her 
sene doğum 
gününde küçük 
armağan veriyor 
duk, şirket olarak, 
geçen sene Umur 
bey Sağlık Meslek 
Lisesi’ne Kütüpha 
ne yaptırmıştık.

Bu yıl da Eşber 
Bey’den rica 
etmiştik. Kendisi 
çok güzel bir eser 
yaratmışlar. Sayın 
Başkanım da çok 
güzel bir yer gös
terdiler.
Bu eserin Gemlik 
için yeni bir 
başlangıç, bir viz 
yon olacağını düşü 
nüyoruz. Biraz da 
Belediye’ye görev 
yüklemiş olduk, 
atacağı her adımda 
foksiyonerliğe, 
estetiğe, sanata 
ileri dönük mesaja 
önem vermeye 
mecbur kalacak.
Bu yolda Başkanım 
Sayın Yılmaz’a 
buna önem vere
ceğini sanıyorum.” 
dedi.

GEMLİK’İN EN 
GÜZEL YERİNE 
KOYDUK

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, Asım 
Kocabıyık'ın 
Gemlik'e yönelik 
yatırımlarının say
falar tuttuğunu, 
Türkiye'ye yönelik 
yatırımların da ki 
taplar dolusu 
olduğunu vurgula
yarak, "Asım 
Kocabıyık ismi 
Türk insanının 
Gemliklilerin gön
lünde taht kurmuş
tur. Bu değerli anıt 
çeşmenin açıhşın- 

da yer almaktan 
büyük mutluluk 
duyuyoruz.
Eseri ortaya koyan 
Heykeltraş Eşber 
Karayalçın'ı ve 
emeği geçenleri bir 
kez daha kutluyo
rum. Gemlik'e 
hayırlı uğurlu 
olsun." diye konuş
tu. Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, anıt 
çeşmeyi ilçenin 
alelade bir yerine 
değil, en güzel yer
lerinden biri olan 
Atatürk Kordonuna 
yapıldığına da 
dikkat çekti.
Gemlik Kaymaka 
mı Cahit Işık'ta, 
Gemlik'in sembol
lerinden biri olacak 
olan anıt çeşmenin 
ilçeye hayırlı 
olmasını dileyerek, - 
çeşmenin Gemlik 
sahilinin çehresini 
güzelleştirip, ilçeyi 
ziyaret edenlerin de 
fotoğraf çektireceği 
bir merkez ola
cağını söyledi. 
Borusan Grubunun 
vatandaşlara lokum 
dağıttığı anıt çeşme 
açılışında Asım 
Kocabıyık anısına 
kurdeleyi 
Kaymakam Işık, 
Başkanvekili 
Yılmaz ve Demirci 
oğlu Borusan 
Holding CEO’su 
Uğur alkışlar 
arasında birlikte 
kestiler.

mgemlikMezgazetesi.com
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Esrarı çamaşır makiıesiıe safclaiılar
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde,6 kilo 
esrar ile bir miktar 
uyuşturucu hap ele 
geçirilirken, olayla 
alakalı 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Alanyurt yolu 
üzerinden faaliyet 
gösteren restoranın 
arkasında bir aracı 
durduran KOM 
ekipleri, yaptıkları 
aramada yarım kilo 
esrar ile bir miktar 
uyuşturucu hap ele 
geçirdi. Satışa 
hazır haldeki

M siicMm mm 1 İM lîall M
Bursa'nın İznik 
ilçesinde çeşitli 
suçlardan aranan 9 
kişi, çeşitli 
adreslere şafak 
vakti yapılan eş 
zamanlı operasyon
la gözaltına alındı.

Orhangazi’de, 
inşaata kum 
getiren kamyonun 
hidroliğinin 
boşalması sonucu 
damper düştü. 
Olay esnasında 
kamyonun içinde 
yaşanan sarsıntıda 
kafasını çarpan 
sürücü yaralandı. 
Olay, Siteler böl
gesinde Şehit 
Murat Solak 
Caddesi üzerindeki 
bir inşaatın önünde 
meydana geldi. 
Alınan bilgilere 
göre, 16 VA 956 
plakalı kamyonuyla 
inşaata kum

Bursa'da, kendisini 
’Başkomiser' olarak 
tanıtan 
dolandırıcıya 8 bin 
TL kaptıran şahıs, 
polise başvurdu. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Davutdede

yarım kilo esrar ve 
uyuşturucu haplar
la yakalanan O.E. 
göz altına alındı. 
KOM Ekipleri

tarafından 
Alanyurt'ta I.Ç. 
isimli kadına ait 
eve yapılan baskın 
da ise, çamaşır

Jandarma asayiş 
timleri, sabah 
saatlerinde 6 köy 
ve bir beldede 
çeşitli adreslere eş 
zamanlı baskınlar 
yaptı. Jandarma 
tümleri, şafak

getiren Abdülhamit 
Kaçır (53), inşaatın 
önüne kumu dök
mek için kamyonun

damperini kaldırdı. 
Kumu boşaltırken 
aniden damperin 
hidroliği boşaldı.

Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Beyti K. isimli 
şahıs, telefonda 
kendisini 
'Başkomiserim' 
diye tanıtan 
şahsın, "Kredi 
kartların ve internet 

operasyonunda 
çeşitli suçlardan 
arandığı belirtilen 9 
kişiyi gözaltına 
aldı. Gözaltına alı
nan H.A. (49) sahte
cilik ve bilişim, F.E. 
(33) hırsızlık, İ.C.

bağlantın terör 
örgütü tarafından 
kullanılıyor" 
demesi üzerine 
korkuya kapıldı. 
Banka hesap 
numarası veren 
dolandırıcıya 
inanan Beyti 

makinesine saklan
mış 5,5 kilogram 
esrar ele geçirildi. 
Evde yapılan 
aramalarda esrarı 
satışa hazırlamak 
için kullanılan has
sas terazi de 
bulundu. Ev sahibi 
I.Ç. ile evde bulu
nan H.l. KOM ekip
leri tarafından 
gözaltına alındı. 
Emniyete götürülen 
O.E., H.İ. ve I.Ç., 
ifadeleri alındıktan 
sonra adi iyeye 
sevk edildi.

(29), A.A. (58), 
H.T. (55), H.E. (47), 
Y.D. (31), S.A.Ç. 
(68) ve M.G. (81) 
ise taahhüdü ihlal 
suçlarından 
savcılığa sevk 
edildi.

Damper büyük bir 
gürültü ile kamy
onun üzerine 
düştü. Aynı anda 
kamyonun içinde 
bulunan 
Abdülhamit 
Kaçır, kamyonun 
sarsıntısından 
dolayı aracın 
içinde sağa sola 
savruldu.
Kafası kamyon 
camına çarpan 
Kaçır yaralandı. 
Kaçır, olay yerine 
çağrılan ambu
lansla Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

K., 8 bin TL'yi 
bankaya yatırdı. 
Ardından 
dolandırıldığını 
anlayan şahıs, 
polise başvurdu, 
Olayla ilgili 
soruşturma 

başlatıldı

Engelliler SaMe Derneklt 
Yardım Toplananlaıa Karşı 

Mücadele Başlattı

Bursa'da engelli 
dernekleri, kentte 
kapı kapı gezen, 
meydanlarda dergi 
satan ve yardım 
toplayan sahte 
dernek ve kişilere 
karşı mücadele 
başlattı.
Türkiye Sakatlar 
Derneği Bursa 
Şubesi, Bursa Kas 
Hastalıkları ve 
Omurilik Felçlileri 
Eğitim ve Kültür 
Derneği, Dr. Ayten 
Bozkaya Spastik 
Çocuklar Derneği, 
Altı Nokta Körler 
Derneği Bursa 
Şubesi,JJygar 
Görme Engelliler 
Derneği, Zihinsel 
ve Ruhsal 
Engelliler Eğitim 
Kültür 
Yardımlaşma 
Derneği (ZEDEM), 
isimlerini kullanan 
veya şehir dışın
dan gelerek 
yardım toplayan
lara karşı birlikte 
mücadele kararı 
aldı. Ördekli 
Kültür Merkezi'nde 
toplanan bu 
derneklerin yöneti
cileri ortak açıkla
ma yaptı.
Zihinsel ve Ruhsal 
Engelliler Eğitim, 
Kültür 
Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Nejat Gürlük, 
engellilerin ve 
ailelerinin sosyal 
hayatta aktif yer 
almalarını 
sağlayan sivil 
toplum kuru
luşlarının suiisti
mal edildiğini 
söyledi. Engelliler 
üzerinden rant 
kapısı oluşturan 
kişilerin kendileri
ni ve halkı rahatsız 
eder boyuta 
geldiğini kayde
den Gürlük, "Bu 
kişiler yeri 
geldiğinde engelli 
sivil toplum kuru
luşlarının yanı sıra 
devlet kurulu

larının ve 
belediyelerin dahi 
isimlerini kullanı 
yorlar. İşsiz genç
leri kullanarak, 
dergi, boyama 
kitabı, oyuncak ve 
tiyatro bileti ile 
hiçbir belge ve 
yetkileri olmadan 
hayırseverlerden 
para alıyorlar" 
dedi. Bursa'da son 
üç günde yapılan 
ihbarlar sayesinde 
90 kişi hakkında 
yasal işlem 
yapıldığına dikkat 
çeken Gürlük, 
İsparta, Ankara, 
Yalova, Balıkesir 
den gelen dernek
lerin Valilik izni 
göstererek yardım 
topladıklarının da 
altını çizdi. Gürlük, 
dernekler olarak 
yetkili kurum ve 
kuruluşlarla işbir
liği yaptıklarını 
ifade ederek, yasa 
dışı yardım topla
ma faaliyetlerini 
ortadan kaldırana 
kadar mücadele 
edeceklerini vur
guladı.
Dr Ayten 
Bozkaya Spastik 
Çocuklar Derneği 
Başkanı İdris Göz 
de, vatandaşları 
dikkatli olmaları 
yönünde uyararak, 
yardım edecekleri 
dernekleri iyice 
araştırmaları 
gerektiğini 
söyledi.
Altı Nokta 
Körler Derneği 
Bursa Şube 
Başkanı Tuncay 
Yıldız ise, vatan
daşlara valilik 
inceleme yazısının 
onay olarak gös
terildiğine dikkat 
çekerek, şüphele
nen vatandaşların 
Polis 155, 
yardım toplayan 
dernek veya 
dernekler 
müdürlüğü ile 
iletişime geçmesi
ni istedi
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Güne Beki; Ticareı ue Sanayi Odası nda 
son meclis toplantısı »anıldıKadri GÜLER 

kadri__guler@hotmail.com

Akıt, 4 yıl daha istedi
Dün yapılan Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis toplantısında ağırlıklı konu, Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt’ın 
konuşmasıydı.

Kemal Akıt, uzun süredir Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yapıyor.

Hükümetin, Odaların seçimlerinde 2 dö 
nem üst üste başkanlık yapanların, bir 
daha seçilmemesini içeren yasal değişik
liğinin, Anayasa Mahkemesi’nce bozulma 
sı ardından, Kemal Akıt, birlikte yola çık
tıkları meclis üyeleri ile yeniden aday ola
cağını açıklamıştı.

Bakanlar Kurulu’nun daha önce yapıla
cak olan seçimleri ertelemesi üzerine, 
yeni seçim takvimi belli oldu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 18 
Mayıs günü, meslek komiteleri üyeleri 
seçimleri yapılacak.

Ardından bir hafta sonra, 25 Mayıs 2013 
tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı ile 
yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, 
Birlik Genel Kurulu asil ve yedek üyeleri 
nin delege seçimleri yapılacak.

Bu yıl ilk kez, TOBB’un Vergi Dairesi’n 
den alınan bilgiler doğrultusunda, Nace 
kotlarına göre meslek komitesi seçimleri 
gerçekleştirilecek.

Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, bir süre 
dir meslek komitelerindeki Nace kodları 
na göre hangi meslek komitesindeki oldu 
ğunu öğrenerek çalışmalara başladılar.

Kemal Akıt da dün yapılan son Meclis 
toplantısında, kendisiyle yola çıkan arka 
daşlanna teşekkür etti.

15 Mayıs’ta yapılacak toplantıya yine 
aynı ekiple birlikte katılmayı önerdi.

4 yıl daha GTSO’da görevde kalmak için 
aday olduğunu açıkladı.

Kemal Akıt, yine hizmet binasında usta 
hk döneminde kendisinden sonra gelecek 
yönetimin yetişmesi için çaba harcayaca 
ğını söyleyerek, arkadaşlarından destek 
istedi.

Gördüğüm kadanyla, bir ikisi dışında, 
tam kadro Kemal Akıt’a destek veriyor.

Gemlik Ticaret Odası Meslek Komitesi 
seçimlerinde bazı meslek gruplarında her 
zaman çekişmeli geçmiştir.

Asıl olan meslek komitelerine ve meclisi 
oluşturan, komite temsilciliklerine seçile 
bilmektir.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi 
ve meclisi, kurulduğundan beri, sanayici
den çok, tüccar ağırlıklı oldu.

Bu seçimlerde de bu değişmeyecek. 
Çok çekişmeli Oda seçimleri gördük. 
Bu seçimlerde de bazı gruplarda çekiş 

meler yine yaşanacak.
Bu ise, seçimlerin sonunu belirleyecek. 
Bekleyip göreceğiz.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, Meclis toplantısında 
yaptığı konuşmada arkadaşlarına teşekkür ederek, 4 yıl daha yeni 
binada aynı gurupla hizmet yapmak istediklerini belirterek, 18 
Mart günü yapılacak seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
seçimler öncesi son 
meclis toplantısında 
konuşan Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
“Sîzlerle birlikte 4 yıl 
önce yola çıktık, 
yine sizlerle birlikte 
bir 4 yıl daha hizmet 
yapmak istiyorum” 
diyerek, seçimlerde 
yeniden aday ola
cağının sinyalini 
verdi.
Dün, saat 17.oo de 
»GTSO Meclis 
Başkanvekili Haşan 
Yıldırım’ın başkan
lığında toplanan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’nde, gündem 
gereği Mart ayı 
mizanı okunarak 
kabul edildi.
Yapılmakta olan yeni 
Oda binasına 1 mil 
yon 60 bin lira 
ödendiği açikı'andi. 
Toplantıda söz alan 
GTSO yönetim kuru
lu Başkanı Kemal 
Akıt, birlikte 4 yılı 
geride bıraktıklarını 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
“Sizlerle bit 4 yıl 
daha Odamız için 
hizmet yapmak isti 
yorum. Bu süre 
içinde, benim çalış
malarıma sizlerin de 
büyük katkıları oldu. 
Manevi olarak da 
bana sürekli katkı 
sağladınız. Bu sıra
da bir başarısızlık 
söz konusuysa, bu 
bana aittir.” 
18 Mayıs 2013 tari
hinde yapılacak olan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meslek 
Komite ve Yönetim 
Kurulu meclis 
seçimlerini hatırla
tan Kemal Akıt; 
“Seçimlere katılacak 
arkadaşlara hayırlı 
olsun. Yeni binamızı 
müteahhit önümüz 
deki hafta teslim 
edecek. Yeni bina 
mızda yeni seçilen 
arkadaşlarımla bir
likte bir 4 yıl daha

hizmet yapmak isti 
yorum. Sizlerin des 
tek ve teşviklerinizle 
bir dönem daha yeni 
binada bu birlikteliği 
sürdürmek istiyo
rum. Yeni binamızda 
üyelerimize daha iyi 
hizmet vereceğimize 
inanıyorum.
8 yıldır bu binanın 
yapılması için ben 
ve sizler zahmetli bir 
çalışma yürüttük. 
Sonuca vardık.
Sizler, 4 yıl süreyle 
bana verdiğiniz 
destek nedeniyle 
teşekkür ediyorum.” 
dedi.

DESTEK GELECEK

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nden 
yeni bina için iste
nen desteğin gele
ceğini de söyleyen 
Kemal Akıt, 
“Bu desteğin 
önümüzdeki gün
lerde geleceğini 
sanıyorum. Ancak, 
bugüne kadar ya 
pılan inşaatı, kendi 
imkanlarımızla 
tamamladık.

İç donanımının 
siparişlerini verdik. 
Gemlik’i örnek bir 
hizmet binasına 
kavuşturuyoruz. 
Hayatım boyunca 
kimsenin bilerek 
kalbini kırmadım. 
Bilerek zarar verme 
dim. Biz, yeni bina
da hocalık döne
mimizi yapalım iste
dim. Görev verilirse 
bizden sonra gele
cek olan insanlan 
yetiştiririz.” şeklinde 
konuştu.
Meclis üyesi Tevfik 
Solaksubaşı ise, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
uzun yıllar Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın bile

önünde olduğunu, 
Gemlik odasından 
TOBB’nde 17 yıl bir 
temsilcinin bulun
duğunu hatırlatarak, 
“Gemlik’i yükselt
mek gerekir. 
Bun da Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
görevler düşüyor. 
İlçenin arıtma tesisi, 
yat limanı, hava 
alanı, demiryoylu 
gibi önemli mese
leleri var.
Gemlik limanı Türki 
ye’nin 3. büyük 
limanı olma duru
munda.” dedi.
Daha sonra, Oda 
Yönetimi tarafından 
meclis üyelerine 
birer hatıra plaketi 
verildi.

mailto:kadri__guler@hotmail.com
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Şiir Köşesi
Tarık TANIŞ

YANIYOR HALA...
İçime çekerken iklim gibi ılık
Adının sürgünlerinde
Acımı yaktığım sigara

Yanık ömür öyküsüydü
Çocuk kitaplarına yazılan on satırlık
Ateş böceği ve 
Kibrit misali

Kurak
Yaz akşamında
Körleşirken sokaklar
Yıldız bulut aralarında oynaşıp son 

oyunlarını

Körebe gibi
Yağmur bekleyen
Köşelerinde kaldırımların bendim

Bendim maskarası
Kahpe bir kirpiğin
Çarmıha gerilirken düşleri

Bir sıkımhydı oysa
Parmaklarım morlaşırken gerdanında
Öldüremedim iç yangınlarını

Kırıldı fayları yüreğimin
Bitimsiz zelzelemde
Eski bir iskele babasında saklandım 

kendimden
Çürük çımalara bağlayıp hayatı

Oysa
Ucuz bir şarap içimi kadar kısaydı aşk 
Sarhoşluğunu vururken poyraza 
Savurup sakallarımı
Midye kokularına

Ten kokularını koşmalıydım
Yakamoza

Denizin böğüren isyanına
Kulak tıkayıp kuru yosunlarla

Kıyamadım mavi dalgalarına körfezin 
İçimi kustum içime
Çalkalayıp dudaklarımı şehrin yalak

larında
Kedileri susuz bıraktım
İtleri

İçime çekerken iklim gibi ılık
Âdının sürgünlerinde
Acımı yaktığım sigara

Yanıyor hala
Meşeden bin beter kıvılcımlarla...

ELEMAN
CNC-CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MİTSUBİSHİ VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

D0Ğ5AN MAKİNE
TEL: O 224 586 00 58 

0 541 45495 59

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

TEMA*
«SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3. Km. 

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

KİRALIK İŞYEBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK-yayincilik■reklamciuk Telı(0.224)513 96 83 p3X i (0.224) 513 35 95

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Ta| E4Q fl(J M 
İstiklal Caddesi Bora Sokak I Kİ il m Mil Qu

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CBflL’nde Kutlu Doğum Haftası etkinliği
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
Kutlu Doğum Haftası 
etkinlikleri çerçeve 
sinde bu yıl üçüncü 
sü düzenlenen pro
gram büyük bir 
beğeni ile karşılandı. 
Programı Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmı 
Koçak, İl Genel 
Meclis Üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, 
Gençlik ve Spor ilçe 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, GCBAL Okul 
Müdürü Nazım Özer, 
öğretmen ve öğren
ciler takip etti.
Programa konuş
macı olarak katılan 
Uludağ Üniversitesi 
öğretim görevlisi 
Doç Dr. Akif Kahya 
öğrencilerin kendi 
konuşması öncesi 
sergiledikleri prog 
ramı “Böylesi güzel, 
samimi, sıcak ve 
başarılı bir programı 
hiçbir okulda f 
görmedim Yüzlerce 
okul ve programa 
gidiyorum Şu ana 
kadar gördüğüm en 
iyi program bu oldu. 
Sizin bugün burada 
gerçekleştirdiğiniz 
programın bir 
örneğini bütün

samimiyetimle 
söylüyorum İmam 
Hatip Liselerinde 
görmedim. Emeği 
geçen öğrencilerim
iz,öğretmen ve okul 
idaresini tebrik ediy
orum. Çok güzel bir 
program hazır
lamışsınız Öyle ki 
böylesi güzel bir 
programın ardından 
benim konuşma yap
mama bile gerek 
yok” diyerek prog 
ramdan övgüyle 
bahsetti.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi okul 
konferans salonun
da gerçekleşen ve 
çok sayıda öğrenci 
nin takip ettiği pro
gramda 9/C sınıfı 
öğrencisi Aleyna 
Keven Dursun Ali 
Erzincanlı'nın 40 
yaşındasın şiirini 
büyük bir ustalıkla 
okurken 11/ D sınıfı 
öğrencisi Hatice

Çakmak ise Mehmet 
Akif Ersöy'un 'Sen 
Yoktun* şiirini 
12/B sınıfı öğrencisi 
Sümeyye Demir'ın 
icra ettiği Ney müzi 
ği işliğinde başarıyla 
okudu. Her iki şiirde 
de dinleyiciler hüzün 
lü anlar yaşarken 
programda gösteri 
len sinevizyon ve 
video klipler ilgiyle 
izlendi.
Yasemin Nebili ve 
Özlem Bülbül'ün 
sunuculuğunu yap
tığı programın mer
akla beklenen 
bölümlerinden biri 
de Peygamber 
efendimize mektup 
yarışmasının sonucu 
oldu. İlk üçe giren 
öğrencilerin mektup 
larının Medine'de 
peygamber 
efendimizin huzu
runda okunacağı 
9.sınıflar arası 
düzenlenen ve105 

öğrencinin katıldığı 
yarışmanın birincisi 
9-B sınıfı öğrencisi 
Aslı Varna oldu. 
Aleyna Keven'in 
mektubu ikinci, 
Gizem Dinç'in mek
tubu ise üçüncü 
oldu. İlk üçe giren 
öğrencilere ayrıca 
program sonunda 
kitap hediye edildi. 
11.sınıf öğrenci
lerinden Şeyma Şen, 
Betül Kerter ve 
Nurbanu Süren'in 
katkılarıyla hazır
lanan programa 
konuşmacı olarak 
katılan Programa 
konuşmacı olarak 
katılan Uludağ 
Üniversitesi öğretim 
görevlisi Doç Dr. 
Akif Kahya öğrencil
erden kendilerine 
örnek olarak 
yabancı, ütopik, 
kendi değerlerimize 
tamamen düşman 
isimler yerine içimiz

den bir isim olan ve 
bizleri kendinden 
daha çok düşünen 
peygamber efendimi 
zî örnek almalarını 
tavsiyesinde bulun
du. İslam medeniyeti 
ile Batı medeniyeti 
arasında kıyasla
malar yaparak konuş 
masını sürdüren Doç 
Dr Akif Kahya Batı 
medeniyetinin insan 
hakları evrensel 
beyannamesini 
1945'te kabul ettiğini 
hatırlatarak 'Peygam 
ber efendimizi veda 
hutbesinde 632 yılın
da ilk insan hakları 
beyannamesini 
yayınlamıştır. 280 
üyeli Birleşmiş 
Milletler Teşkilatında 
6 kurucu üyenin 
'Evet' demediği 
hiçbir karar geçerli 
olamıyor. Bu mu 
İnsan Haklan bu mu 
Adalet' diye sordu. 
10-12 yıl önce

Avrupa'nın ortasında 
Bosna'da Sırplar 
tarafından bir Pazar 
yerine atılan bom
bada 80 kişi hayatını 
kaybettiği görüntü
len batılılar canlı 
yayınlarla akşam 
yemeklerini yiyerek 
izlediklerini hatırla
tan Kahya konuş
masını şöyle sürdür 
dü: 'Ne yemeklerine 
ara verirler ne de 
televizyonlarını kap
atırlar hatta Ne kadar 
kötü olmuş bile 
demezler. Batı 
toplumunda duygu 
diye bir şey 
kalmamış bu 
toplumun bize vere
ceği hiçbir şey yok 
Batı toplumu kanun
larla ayakta duruyor 
Biz ise vicdan 
toplumuyuz. Batıda 
kitapçı rafları mutlu 
olabilmenin sırlarını 
anlatan kitaplarla 
dolu Çünkü mutlu 
değiller. Batı da 
tüketilen ve bizde de 
maalesef gençler 
tarafından büyük 
rağbet gören alaca 
karanlık kuşağı gibi 
kitapların bizim 
gençlerimize kazan 
dıracağı hiçbir değer 
yok.”

I GÜLER AJANS istiklalCa(kBoraSok-AkbankAral|9'No:3/BGEMLİKTel:(°-224)5139683 |
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iç m w fciiihîı in iıi a
İlçemizde gerçek
leştirilen sosyal 
sorumluluk pro
jelerine duyarlılığı 
ile adından söz 
ettiren Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi, 
toplumumuzda 
kitap okuma 
alışkanlığının az 
olması fikrinden 
hareket ederek; ilçe 
çapında "10 
DAKİKA BİRLİKTE 
KİTAP OKUYALIM” 
kampanyasını 
başlattı.
Kız Teknik ve Mes 
lek Liseli kızlar, 24- 
25 Nisan tarihlerin 
de gerçekleştirilen 
kampanya kapsa 
mında, ilçe merke 
zine kurulan 
seyyar 
kütüphanede 
Gemliklileri kitap 
okumaya davet 
ediyorlar. 
Etkinliğe, İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve şube müdür- 
leride birlikte 
kitap okuyarak 
katıldılar.
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık; ülkemiz

de kitap okuma 
oranının az olduğu 
konusuna dikkat

çekerek, "Bu tarz 
etkinliklerde örnek 
olan Gemlik Kız

SP'liler Kurşunluda
vatandaşlarla sıhlıet etti

Teknik ve Meslek 
Lisesi’ni kutluyo
rum. Etkinliğe tüm 
halkımızın katı 
lımını bekliyorum." 
diyerek kampan 
yaya katkıda bulun
du.

Bugün saat 10.00 
ile 18.oo arasında 
arasında, Ahmet 
Dural Meydanı 
CIUS AVM önünde 
gerçekleşecek 
etkinlik kapsamın
da Kız Teknik ve 
Meslek Lisesli 
öğrencilerin 
katılanlara küçük 
hediyeler vereceği 
öğrenildi.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Kurşunlu 
Mahallesini ziyaret 
etti.
İlçe Başkanı Öz 
men'i karşılarında 
gören Kurşunlu'lar 
Saadet heyetine 
teşekkür ederek, 
sadece seçim za 
manı bîzleri hatır
layan diğer partiler 
gibi olmamanız 
taktire şayan 
diyerek ziyaret
lerin devamını 
dilediler.
Özmen ziyaret 
esnasında yaptığı 
açıklamada; 
“Ülkemiz içine 
düştüğü şu 

durumdan kurtul
mak istediğini 
fakat medyanın 
sürekli insanlara 
şu 3 partiden biri
ni seç” dermiş 
gibi yayın poli
tikası içindedir. 
Bizler, bu oyunu 
bozup çalışanların 
rahat ve huzur için 
de yaşayıp insan 
onuruna yakışır 
bir hayat standar 
dini rantiyenin 
hortumları 
kesilmek suretiyle 
sağlanabileceğini 
ve bunu da yapa
bilecek tek kadro
nun Saadet kadro
ları olduğunu 
geçmiş siyâsi 
tecrübemiz göster
mektedir” dedi.

ateşli »e Tas ailelerinin en mutlu nünü

Eski Belediye 
Başkanvekili ve 
Neriman İhsan 
Ateşli çiftinin 
oğulları Özkan 
Ateşli, bekarlığa 
veda ederek 
yaşamını Ayşe 
Osman Taş 
çiftinin kızları 
Pınar Taş ile bir
leştirdi.

Geçtiğimiz hafta 
sonunda, Bursa 
Gold Düğün 
Salonu’nda düzen
lenen evlenme 
töreninde, Taş ve 
Ateşli Ailelerinin 
yakınları ile 
Gemlik’ih tanınmış 
aileleri, iş ve 
siyasetçiler bir 
araya geldiler.



25 Nisan 2013 Perşembe Gemlik KErfez Sayfa 9

MıınımlIlttıiıiııH
Devlet memurlarına 
çocuk yardımı 
teklifi geldi.
Teklifin 
gerekçesinde, 
“657 sayılı Devlet

Memurları 
Kanunu’nun 202. 
maddesinde yer 
alan aile yardımının, 
ülke şartları 
gözönüne alınarak 
iyileştirilmesi 
gerekmektedir. 
Ekonomik anlamda 
küçük bir rahatlama 
sağlanan kamu 
çalışanları için 
bu değişiklik 
elzemdir” denildi. 
Gerekçede ayrıca, 
Başbakan’ın 5 
çocuk talebinin ülke 
geleceğinin kurtu
luş reçetelerinden 
biri olarak lanse 
edildiği 
savunulurken,

Hittıı milimim IIMiren atfını!
Tüketici kredisine 
fren, şirketlerin kre
disine teşvik geliyor. 
Başbakan 
Erdoğan'ın, faizlerin 
halen yüksek 
olduğuna ilişkin 
açıklamaları üzerine 
harekete geçen 
ekonomi yönetimi, 
kredi faizleri için 
yeni bir paket hazır
lıklarını başladı. 
Pakette, tüketici 
kredileri dışında 
kalan, işletme ve 
yatırım kredilerin 
maliyetlerini 
düşürücü düzen
lemeler yer alacak.

“Çalışanların aldık
ları ücretler baz 
alındığında bu istek
ler sadece ve 
sadece birer temen
niden öteye gide- 
memektedir. Devlet 
memurlarının zaten 

Taşıt, konut, ihtiyaç 
kredilerine ise yeni 
kriterler getirilecek. 
Bu sistemde, şirket
lerin yatırımlarının

desteklenmesi, cari 
işlemler açığını art
tıran ihtiyaç kredi
lerinin ise frenlen
mesi amaçlanıyor

mevcut yasada var 
olan düşük aile 
yardım ödeneği ile 
aldıkları çocuk 
yardımları ‘en az 3 
çocuk’ isteğini 
karşılamaktan yok
sundur” denildi.

Türkiye genelinde 
20 yaşın üzerindeki 
yaklaşık 2 milyon 
aracın trafikten çek
ilmesini öngören 
‘hurda araç teşvik 
paketi’nin ayrıntıları 
netleşmeye başladı. 
Hurda araç teşvik 
paketinin ayrıntıları 
belli oldu. Aracın 
bedeli karşılığında 
hurdaya çıkarılması, 
birikmiş vergilerin 
sadece ana
parasının ödenmesi 
ve hurda araç 
karşılığında yeni 
araç almak isteyen
lere de vergi indiri
mi gibi üç seçenek 
sunulacak.
Türkiye genelinde 
20 yaşın üzerindeki 
yaklaşık 2 milyon 
aracın trafikten çek
ilmesini öngören 
‘hurda araç teşvik 
paketi’nin ayrıntıları 
netleşmeye başladı. 
Maliye Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Ulaştırma ve 
Haberleşme 
Bakanlığı ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın ortak
laşa yürüttüğü, 
hurda araç teşvik 
paketinin ana hatları 
belli oldu. Bu 
çerçevede merakla 
beklenen hurda 
araçlara verilecek 
teşvikler de şekillen
meye başladı. Buna 
göre pakette, hurda 
araç sahiplerine üç 
altın seçenek sunul
ması öngörülüyor. 
İlk seçenek, hurda 
araçlarını yeni 
araçlarla 
değiştirmek isteyen
leri içeriyor. Bu 
seçeneğe göre, 
hurda araçlar 
karşılığında yeni

otomobil atımlarında 
belirli oranda ÖTV 
indirimi yapılacak.

Alternatifler 
hazırlandı 
ikinci seçenek, 
hurda araçların İl 
Özel İdareleri 
aracılığı ile toplan
masını kapsıyor. Bu 
seçenekte araç 
sahiplerine hurda 
bedeli ödenerek 
araçların trafikten 
çekilmesi 
sağlanacak. Üçüncü 
seçenek ise vergi 
borcu aracın bedeli
ni geçen hurda oto
mobiller için hazır
landı. Bu seçenek 
ile hurda araçların 
vergi borcunun 
ödenmesine kolaylık 
getirilecek. Bu 
konuda, vergilerin 
silinmesi veya 
sadece ana
parasının ödenmesi 
konusunda alter
natif hazırlandı. 
Hangi alternatifin 
hayata geçirile
ceğine ise Ekonomi 
Koordinasyon

Kurulu (EKK) karar 
verecek. Bu son 
seçenek, vergi 
borçlarının hurda 
araç bedeli ile öden
mesini düzenliyor.

Eski araca 
yüksek vergi 
ARAÇLARIN 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (MTV) siste
mi de tamamen 
değiştiriliyor. Halen 
mevcut sistemde 
araçların MTV’si, 
silindir hacmi ve 
yaş kriterine göre 
belirleniyor. Yeni 
sistemde, iki kritere 
ek olarak emisyon 
salınım oranı kriteri 
getiriliyor. Bu sis
tem ile aracın motor 
hacmi yüksek olsa 
bile emisyon salınım 
oranı düşük olduğu 
için MTV’si de 
düşük olacak. Bu 
sistem, emisyon 
salınım hacmi yük
sek olan yaşlı 
araçların MTV’sinin 
ise yükselmesini 
sağlayacak
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GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat *56
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. s13 1° 28

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasu* Akml* Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

_______HASTANELER_______

TAKSİLER

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

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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

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

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol '̂
MAR-PET 513 1° 73
Tuncay Otogaz Î2 22
Beyz^_____ a,3 p, 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4557 

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)

GEMIİKSİNENAGMII
Uta 

AŞK KIRMIZI: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
LANET: 12:00-14:15- 
16:30-18:30-20:45

CESUR BALIK 2: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:30 
uın
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Kurşunlu Şb.: 0535 4^66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUTARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞÜNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUNÇ

DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI j

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. I

Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canb tbgın 
Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz gösterHer

PüSfa PilJMİSt



•PORTÖR MUAYENELERİ• 1$ YERİ HEKİMLİĞİ
•İŞE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİRELİ IŞLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
•TEMEL 1$ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

osab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
W • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA

hiçbir kazanç ve İş 
hayatınızdan daha 
önemli değildir...

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

GemlikK^rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

26 Nisan 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursala tatsicive
aasnsoku

Bursa'nın Mustafakemalpaşa 
ilçesinde} taksiye binin bir kişi, 
hem husumetlisini, hem de 
şoförü gasp etti. Polis olayla 
alakalı soruşturma başlattı. 
Haberi sayfa 3’de

HııiftlıTM İteli» Mi
GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Demircioğlu ile bir öğle yemeği
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Bülent Demircioğlu, önceki gün 
Atatürk Kordonu’nda açılışı yapılan, Asım 
Kocabıyık Anıt Çeşmesi için Gemlikteydi.

Demircioğlu, Anıt-Çeşme açılışı öncesi 
Borusan Sosyal Tesisinde, yerel basınla 
birarayageldi.

Bu yemekte 2 gazete sahibi vardı.
Bülent Demircioğlu, uzun yıllar Borusan 

Gemlik Fabrikası’nda üst düzey yöneticiliği 
yaptı.

Şimdi, Holding bünyesinde, daha yukan- 
da görevli. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
tarafından yaptın 
lan Çarşı Dere 
si’nin Solaksubaşı 
Camii ile PTT 
arasındaki bölü 
münde başlayan 
düzenleme çalış
maları sırasında 
çıkan hafriyat, ruh
satsız alan olan 
Tibel Otel önünde
ki deniz kıyısına 
döküldü.
Müteahhit firma 
tarafından şantiye 
alanına çevrilen 
Tibel Otel ve 
Ticaret Sanayi 
Odası’nın deniz 
tarafı, dereden 
çıkarılan kokulu

batak çamurlar ve 
duvar hafriyatları 
bu alana bırakılın
ca çevreye pis 
kokular yaymaya

lardan rahatsızlık 
duyunca işletmeci 
ler şikayetçi 
olmaya başladı. 
Haberi sayfa 2’de

başladı.
Dere çevresinde 
bulunan çay 
bahçelerinde otu
ranlar çıkan koku-

AMELİYATHANE, DOGUMHANE, 
END0SK0Pİ(CA8TR0SK0Pİ, 
KOLONOSKOPİ)

■zeytin tip MEBKEziy w RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 
HİZMETİNİZDEDİR

TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR 

RANDEVU HATTI 0 224 572 46 00
Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No:104 ORHANGAZİ / BURSA

T î

-i.

GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP.DR. ÖZGÜR YAZAR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GÜNER
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Doğa cömerL.Ya insan...
Bir kuş ol uç maviliklere. Bulut ol 

rüzgâr ol su ol. Karış toprağa bereket 
ol. Bir filiz olsun adın. Masmavi güller 
ol.

Bir kelebek konsun dalına ... diye 
akıp gidiyor sözcükler...

Bu sözlere kulak versek...
Uygulasak...
Yaşama dair her şeyi anlamlı kılsak.
Dünyanın sorunları bunaltmıyor mu?
İçimizi yakmıyor mu?
Umut aramıyor muyuz?
Tünelin ışığını yakalamaya çalışmı 

yor muyuz?
Havalar ısınmasa da neyse ki bahar 

geldi...
Ağaçlar çiçek açtı...
Baharın kokusu tüm tazeliğiyle 

ciğerlerimizi doldurdu.
Doğa kucağını açtı.
Doğa ne kadar da cömert insan

lığa...
Keşke insanlar da öyle olsa 

doğaya...
Küçük çıkarların peşinde ömür 

tüketmese...
Kötülüklerden arınsa...
Barış içinde mutlulukla yaşasa...
Kızmasa...
Sövmese..,.
Silahlanmasa...
Gerilmese...
Gerginlik...
İnsana zarar veriyor.
Doğaya zarar veriyor.
Çevreye zarar veriyor.
Gerilim...
Bağlantıları koparıyor.
Karanlıkları getiriyor.
Umutsuzluğu körüklüyor.
Onun için...
Niye kavga...
Niye gerginlik...
Yaşama bahar gözlükleriyle bak

sak...
Yaşamı anlamlı ve renkli kılmak... 
Çok mu zor?

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
tarafından yaptın 
lan Çarşı Deresi’nin 
Solaksubaşı Camii 
ile PTT arasındaki 
bölümünde 
başlayan düzen
leme çalışmaları 
sırasında çıkan 
hafriyat, ruhsatsız 
alan olan Tibel Otel 
önündeki deniz 
kıyısına döküldü. 
Hafta başında Çarşı 
Deresi’nin iç 
düzenlemesinin 
ihalesini kazanan 
Aydoğdu İnşaat, 
Yapı Malzemeleri 
Ltd. Şti. firması 
işbaşı yaptığında, 
derenin kenarların
dan ve içinin temiz 
lenmesi sırasında 
çıkarılan hafriyat
ları dökecek yer 
bulamayınca, dere 
kenarlarına yığ
maya 
başlamışlardı.

HAFRİYAT 
DÖKÜM YERİ 
DEĞİL

Müteahhit firma 
tarafından şantiye 
alanına çevrilen 
Tibel Otel ve 
Ticaret Sanayi 
Odası’nın deniz 
tarafı, dereden 
çıkarılan kokulu 
batak çamurlar ve 
duvar hafriyatları 
bu alana bırakılınca 
çevreye pis kokular 
yaymaya başladı. 
Dere çevresinde 
bulunan çay 
bahçelerinde otu
ranlar çıkan koku
lardan rahatsızlık 
duyunca işletmeci 
ler şikayetçi 
olmaya başladı. 
Öte yandan, Çarşı 
Deresi’nin Gürle İş 
Merkezi’ne bitişik 
bölümünde 
bulunan Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülkü olan işyer
lerinin yıkımı, 2 iş 
yeri dışında 
tamamlandı.
Yıkım işini alan fir
manın hafriyatların 
bir bölümünü 
Uludağ Ünivesitesi 
Asım Kocabıyık 
Yüksek Okulu 
önündeki Cami 
çevresine dök- 
türüldüğünü

söyleyen hafriyat 
çılar, “Buraya 
dökülen hafriyat 
atıkları belediye 
araçlarıyla taşını 
yor. Bu müteah
hidin işini kolay
laştırmaktır. ” 
dediler.
İlçe içinde 2 ruhsat 
lı hafriyat alanının 
bulunmaması bil
hassa hafriyat 
işiyle uğraşanları 
sıkıntıya sokmuştu. 
Geçtiğimiz gün
lerde Orhangazi 
yolunda yeni bir 
ruhsatlı hafriyat 
alanı açıldığı öğre
nildi.

SAVCILIK 
SORUŞTURMA 
AÇTI

Bilindiği gibi 
Cihatlı Köyü sınır
larında bir zeytin
likteki çukuru 
toprak doldurmak 
isteyen bir vatan
daş, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’ten 
izin almış, ancak 
bu alan ve hazi 
neye ait çevresine 
hafriyat döküm 
alanına çevrilmişti. 
Olaya Gemlik 
Belediye 
Başkanvekillerin 
den biri ile 
Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
BUSKİ 
işletmesinde bir 
görevlinin adı 
karışmıştı.
Bu olay üzerine,

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvurarak, ruhsat
sız alana hafriyat 
döktürüldüğünü ve 
haksız kazanç sağ
landığını belirt
mişti.
Cumhuriyet Başsav 
alığı şikayet üzeri 
ne soruşturma 
başlatınca, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik’in istifasına 
kadar giden süreç 
yaşanmıştı.
Ruhsatsız alanlara 
yeniden hafriyat 
dökülmesi 
Gemlik’te günün 
konusu oldu.
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tılIttaııılıııHıııııiıiısaiıı
BURSA'da market
ten çaldıkları bin 
311 paket sigarayı 
başka markete 
piyasa değerinin 
altında satmak 
isteyen 25 yaşında
ki M.Ö. ile 22 yaşın
daki M.A., polis 
tarafından yaka
landı
Merkez Nilüfer İlçe
si Fethiye Mahalle 
si'nde bir süre 
önce bir markete 
giren M.Ö. ile M.A., 
buradan 18 bin lira 
değerinde bin 311 
paket sigara ve bir 
dizüstü bilgisayar

Buısa’ıla taksiciye gasa şoku
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, taksiye 
binin bir kişi, hem 
husumetlisini, hem 
de şoförü gasp etti. 
Yalıntaş köyünde 
meydana gelen 
olayda, müşteki 
B.B, evinin önünde 
taksi beklerken, 
daha önceden 
aralarında husumet 
olan N.D. ile 
karşılaştı. Birlikte 
taksiye binen ikili 
arasında yolda

Facianın kıyısından donuldu
BURSA’da, kentsel 
dönüşüm kap
samında daha 
önceden boşaltılan 
3 katlı binanın 
yıkımı önceşi, 
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Nevzat 
Uğurer'in şüphesi 
ve duyarlılığı 3 
kişinin canını kur
tardı. Müdür 
Uğurer, boş 
olduğu söylenen 
binanın kapısındaki 
kilitli zinciri, 
"Belki içeride bin
leri vardır" diyerek 
getirttiği demir 
makasıyla 
kestirdi. Binada 
polislerce yapılan 
aramada, içeride 
uyuyan madde 
bağımlısı 3 genç 
bulundu.
Merkez Osmangazi

çaldı. Marketin 
güvenlik kamerası 
kayıtlarını 
inceleyen polisler, 
şüphelilerin 
kaçarken kullandık 
lan otomobilin

tartışma çıktı. N.B. edilen B.B, bıçak 
tarafından darp zoruyla cep tele

Belediyesi 
tarafından Santral 
Garaj 
Mahallesi’nde 
kentsel dönüşüm 
kapsamında kamu
laştırılan binaların 
yıkım çalışmalarına 
başlandı. Çalış
malara dün Çeşme 
Sokak’ta bulunan 3 
katlı özler 

plakasını belirledi. 
Polis, otomobili 
dün bir market 
önünde gördü. 
Şüpheliler, çaldık
ları sigaraları 
piyasa değerinin

Apartmanı'nın 
yıkımı ile devam 
edildi. Yıkım öncesi 
apartmanın yanına 
gelen İlçe Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Nevzat Uğurer, boş 
olduğu söylenen ve 
kapısı zincirle kilitli 
bulunan binanın 
içersinde "belki 
birileri vardır" di 

altında bu markete 
satmak isterken 
suçüstü yakalandı. 
Çalınan sigaraları 
ve bilgisayarı soyu
lan marketin sahib
ine teslim eden 
polis, 2 şüpheliyi 
ifadelerini almak 
üzere emniyet 
müdürlüğüne 
getirdi. Kimlik kon
trollerinde birçok 
suçtan kayıtları 
olduğu belirlenen 
M.Ö. ile M.A. 
ifadeleri alındıktan 
sonra 'Hırsızlık' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

fonu ve 600 lira 
parasının gasp 
edildiğini ileri 
sürdü.
Taksi şoförü B.D. 
de araçtaki 50 
lirasının yağma
landığını ileri 
sürdü. Şoför ve 
müşterisi, kendi
lerini gasp eden 
şüphelinin yakalan
ması için karakola 
başvurdu. Polis 
olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.

yerek, kontrol 
edilmesini istedi.

İÇERİDE UYUYAN 3 
GENÇ 
İlçe Emniyet 
Müdürü'nün isteği , 
üzerine getirilen 
demir makası ile 
kapıdaki zinciri 
kesen ekipler içeri 
girdiklerinde, 
2'nci katta bulunan 
odada eski bir 
kanepe üzerinde 
uyuyan 3 gençle 
karşılaştı.
İlçe Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Nevzat Uğurer, 
yapılan kimlik 
kontrollerinde 
madde bağımlısı 
olduğu belirlenen 
üç genci apartman
dan uzaklaştırdık
tan sonra yıkım 
için izin verdi.

Tecavüzlerine 
dayanamadığını için 

öldürdüm

BURSA'da, kendi
sine 8 yıldır cinsel 
tacizde bulundu 
ğunu öne sürdüğü 
54 yaşındaki Cemil 
Bozkurt'u bıçakla
yarak öldürdüğü 
iddia edilen 18 
yaşındaki B.Ç.'nin 
yargılanmasına 
başlandı. İlk 
duruşmada suçu 
nu kabul eden 
B.Ç., "Babamın 
arkadaşı olan 
Cemil Bozkurt, 
sürekli evine 
sipariş veriyordu. 
Lahmacunları 
getirdiğimde bana 
tecavüz ediyordu. 
Yaşadıklarımı 
korkudan kimseye 
söyleyemiyordum. 
Son olaya artık 
dayanamayınca 
elimi kana bula 
dım" dedi.
Merkez Osman 
gazi İlçesi 
Demirtaşpaşa 
Mahallesi’nde 
geçen ocak ayında 
meydana gelen 
olayda, bir fırında 
şoförlük yapan 
Cemil Bozkurt, 
verdiği lahmacun 
siparişlerini 
getiren arkadaşı 
nın oğlu olan B.Ç. 
tarafından karnın
dan bıçaklandı. 
Bağrışma seslerini 
duyan komşu
larının haber ver
mesi sonucu gelen 
112 Acil Servis 
ekiplerinin hastan
eye kaldırmak iste
diği yalnız 
yaşayan Bozkurt 
yolda yaşamını 
yitirirken, kaçan 
B.Ç. ise polis 
merkezine giderek 
teslim oldu. 
Mahkemeye 
çıkartılan zanlı 
tutuklandı.
'TEHDİT EDEREK 
İLİŞKİYE GİRDİ" 
Yürütülen soruş
turmanın ardından 
B.Ç. hakkında 
1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
'Kasten adam 
öldürmek* suçun
dan ömür boyu 

hapis cezası 
istemiyle dava 
açıldı. Dün görülen 
davanın ilk duruş
masında hakim 
karşısına çıkan 
B.Ç., babasının 
yakın arkadaşı 
olan Cemil Boz 
kurt’un yaklaşık 9 
yıldır tehdit ederek 
kendisiyle cinsel 
ilişkiye girdiğini 
söyledi. Bozkurt 
yüzünden kabus 
yıllar geçirdiğini 
belirten B.Ç., 
yaşadıklarını şöyle 
anlattı:
"Ailemize ait lah
macun fırınında 
çalışıyordum.
Yıllar önce yorulan 
babama masaj 
yapıyordum. İşyer
ine gelen Cemil 
Bozk urt, aynı 
masajı kendisine 
de yapmamı teklif 
edince 'olmaz' 
diyemedim ve 
kabul ettim. Daha 
sonra telefon açıp 
evine lahmacun 
getirmemi istedi. 
Taciz olayı bundan 
sonra başladı. 
Tehdit ederek, zor 
la benimle ilişkiye 
girdi. Yaşadıkları 
mı korkudan kim 
şeye anlatamıyor- 
dum. Bazı günler 
sipa rişini zili çalıp 
kapısının önüne 
bırakıp kaçıyor
dum. Çoğu günler 
ise kapıda beni 
bekliyordu. O gün 
beni yine aradı. 
Kapıda karşıladı. 
Zorla içeri çekince 
çılgına döndüm. 
Bıçağı karnına 
saplayıp kaçtım. 
Sonrada polise 
teslim oldum. 
Bana çok acı çek
tirdi. Öldüğüm için 
pişmanım" Cemil 
Bozkurt'un yakın
larının cinayetin 
alacak-verecek 
meselesi yüzün
den işlendiği söy 
lediği duruşma ta 
nıkların dinlenme 
si, eksik evrakların 
beklenmesi için 
tarihe ertelendi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Demircioğlu ile bir öğle yemeği
Bülent Demircioğlu mütevazi bir insan.
Yemekte yanında Holding’den Canan Ercan 

Çelik ve Borusan Vakfı Müdürü Nihal Alptekin 
hanımlar vardı.

Aynca, Gemlik ile koordinasyonları sağ 
layan Mustafa İzgi de bizimleydi.

Sayın Demircioğlu, rahmetli Asım Koca 
bıyık’a doğum tarihini sorduklarında, annesi 
nin kendisine, güllerin açtığı günlerde doğ
duğunu söylemiş.

Borusan Yöneticileri de, rahmetlinin doğum 
günü olarak, "23 Nisan günü olsun” deyip, 
her 23 Nisan günü Asım Kocabıyık’a bir 
armağan vermeye başlamışlar.

Geçtiğimiz yılın armağanı, Gemlik Umurbey 
Sağlık Meslek Lisesine Asım Kocabıyık adına 
bir kütüphane yaptırmışlar.

Bu yıl ise farklı bir armağan sundular rah
metli Asım Bey’e.

Adına yaptırılan bir Anıt-Çeşme!
Öğle yemeğinde bizim daha önce haberini 

yaptığımız, Borusan’ın sosyal sorumluluk 
proje çalışması olan "Mikro Finas”ı anlattı 
Bülent Demircioğlu...

Ev kadınlarına yönelik olan bu krediden 
yakında Gemlik’ki kadınlar da yararlanacak.

Bu iş için, Belediye Meclis Salonu bitişiğin 
de bir oda ayrılmış.

Yakında proje Gemlik’te tanıtılacak.
Dilerimi ev hanımlarımız bu krediden yarara 

lanır ve evlerinden, aile ekonomisine katkı 
sağlar.

Projenin en önemli ayağının üretilen ürün
lerin pazarlaması olduğunu hatırlattım.

Bu konuda Belediye’nin yapılacak Kapalı 
Pazar yeri ile değişik yerlerde, satış yerleri 
ayıracağını öğrendik.

5 ev kadını biraraya gelecek ve 5 bin liraya 
kadar faizsiz kredi alacaklar.

Bu parayı sermaye yapıp, değişik ürünleri 
yapıp, satacaklar.

Kredinin kaynağı ise Türkiye İsrafı Önleme 
Vakfı.

Hisar Anadolu 
Lisesi’nde geçtiği 
miz yıl birincisi 
düzenlenen Gemlik 
Belediyesi’nin de 
desteği ile 300’ün 
üzerinde ağaç ve 
çiçek dikiminin 
yapıldığı Ağaç Dik 
me Bayramı’nın bu 
yıl İkincisi düzenlen
di. Okulun tüm 
perso neli ve öğren
cilerin de katıldığı 
çevre etkinliğinde, 
100 tane çam ağacı 
dikildi.
Hisar Anadolu Lisesi 
düzenlediği ve İkin
cisi düzenlenen

NUSRETİYE CAMİ’İNİN
BENZERİNİ VASİYET ETTİ
Rahmetli Asım Kocabıyık, sağlığında 

Gemlik’e bir cami yaptırma sözü vermişti.
Borusan ve Çimtaş’a satılan 60 dönümlük 

arsa satışı pazarlıklarında, bir cami ile bir 
okul sözü almıştı Gemlik Belediyesi...

Bülent Demircioğlu, Asım Beyin, Bursa Vali 
liğinde imzalanan protokol töreninden sonra 
Vali Harputlu’ya İstanbul da bulunan 
Nusretiye Camiini çok beğendiğini, her cuma 
namazını bu camide kıldığını, Gemlik’e de bu 
caminin bir benzerini yapmak istediğini 
söylemiş.

Vali de onaylamış.
Ben de, Demircioğlu’na, Gemlik Belediye 

Başkanvekili’nin, Borusan tarafından yaptın 
lacak caminin projesini hazırlandığını ve ken 
tin görülür meydanlarında bilbaordlara astı 
ğını söyledim.

Demircioğlu, bu konuda bilgilerin olmadı 
ğını, düşüncelerinin Asım Kocabıyık’ın vasi 
yeti saydıkları Nusretiye Camiinin benzerinin 
Gemlik’e yaptırmak istediklerini söyledi. 
[İlgililere duyurulur.

Ticaret Meslek 
Lisesi’nde "Birlikte 
Yaşama" konulu 
seminer verildi. 
İlçemiz Ticaret 
Meslek Lisesi’nde 
24 Nisan 2013 
Çarşamba günü, 
Okul Toplantı 
Salonu’nda Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü’nde görevli 
memurlarca lO.sımf 
öğrencile rine yöne
lik, "Birlikte 
Yaşama" konulu 
seminer ilgi ile izlen
di. Seminer, terör 
örgütlerine karşı çok 
yönlü sürdürülen 
mücadelenin etkin
liğini artırarak, bu 
mücadeleyi başta 
genç öğrencilerimiz 
olmak üzere, 
toplumun her kat

geleneksel Ağaç 
Dikme Bayramında, 
2 yılda toplam 400 
den fazla fidanı 
toprakla buluştu
rarak, çevreye 
duyarlılığı ile yine 
birçok okula örnek 
teşkil ettiler. 
ÖDÜLE 
DOYMUYORLAR 
Hisar Anadolu Lisesi 
ilçe ve il çapında 
çeşitli kültürel ve 
sosyal etkinliklerde 
adını çok kez duyur
du. Hisar Anadolu 
Lisesi, Satranç 
Tumuvası’nda kızlar
da il 1-liği ve erkek

manı ile birlikte 
gerçekleştirmek ve 
bu mücadeleyi 
psikolojik yönden 
destekleyerek en üst 
seviyeye çıkarmak, 
ülkemiz aleyhinde 

lerde ise il de üst 
sıralarda yer alması, 
Futsal erkeklerde 
ilçe l.liği sonucu 
ilde temsil hakkı 
kazanması, Nilüfer 
Belediyesi’nin 
düzenlediği Bursa 
geneli Liseler Arası 
Müzik Yarışması’nda 
seslendirdiği ’Are 
you gonna be my 
girl’ adlı İngilizce 
parça ile birçok lise 
arasından finallere 
kalması, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nün düzenlediği 
“Peygamberimizin 
Hayatı” konulu bilgi 

yıkıcı, bölücü 
faaliyetler gerçek
leştiren terör örgüt
lerine karşı ortak 
mücadele geliştire 
rek, teröre karşı 
devlet-vatandaş 

yarışmasında ilçe 
l.liği, yine İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nün düzenlediği, 
şiir yarışmasında, 
ilçe 1-liği, Hisar 
Anadolu Lisesi’nin 
tam kadro katıldığı 
10. sınıflarda İl Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nün düzenlediği 
ve Bursa genelinde 
tüm liseler arasında 
başlangıç olarak ilk 
50 ye girmesi, 
Bursagazın organize 
ettiği çevre konulu 
yarışmada, ilçe 2.liği 
gibi birçok başarıya 
elde etti.

işbirliği içerisinde, 
halkın devlete olan 
güven ve desteğini 
güçlendirmek 
amacıyla, öğrenci
leri bilinçlendirmek 
amacıyla verildi.

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Tobel ÇELİKOGLU

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikli yurlseverler 
Ankara’ya gitti

Bir süredir Türkiye 
Gençlik Birliği 
(TGB) Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
(ADD) İşçi Partisi 
(İP) gibi kuramların 
Gemlikte propagan 
dasını yaptığı 23 
Nisan Milli Merkez 
Kurultayı 
Ankara'da gerçek
leşti. Kurultaya 
Gemlik'ten ve 
Bursa’dan da çok 
sayıda otobüs gitti. 
"Bölücü Anayasaya 
geçit yok" söylem
leriyle Gemlik hal 
kını Ankara'ya ça 
ğırân yurtseverler, 
gösterilen ilgiden 
memnun olduk
larını daha büyük 
ilgiyi 1 Mayıs ve 19 
Mayısta bekledik
lerini söylediler. 
Yaklaşık 2 yıla 
yakın bir süredir 
Türkiye'nin hemen 
her ilinde ve 
Gemlik'te de 
olduğu gibi birçok 
ilçede de düzenle
nen Milli Anayasa 
Forumu "Milli 
Merkez" adı altında 
ilk büyük kurultay
larını gerçekleştir

di. Farklı siyasi par
tilerden, farklı 
kitle örgütlerinden, 
farklı sendikalardan 
ve meslek odaların
dan ve bireysel 
desteklerle bir 
araya gelen Milli 
Anayasa 
Forumu, bilhassa 
bölücü gerici ve 
emek düşmanı 
anayasa sürecinde 
en etkin güç olmayı 
ve nihayetinde 
Cumhuriyet 
Devrimini yeniden 
meydana getirerek 
Atatürk Cumhuri 
yetim kurmayı 
amaçlıyor. CHP 
Milletvekilleri, İP 
Yöneticileri, 
Sanatçılar, 
Barolar ve çeşitli 
meslek örgütleri, 
TGB, ADD ve 
demokratik kitle 
örgütü, öğretim 
üyeleri ve gaze 
tecelerin destek 
olduğu Milli Merkez 
kurultayı katılım
cılarının konuş
maları ile başladı. 
Ardından Milli 
Merkez Yürütme 
Kurulu oluşturuldu

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 
TUĞBA İSTEK

ELEMAN
CNC ■ CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MİTSUBİSHİ VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

DOĞSAN HAKİNE
TEL: O 224 586 00 58 

0 541 454 95 59

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.
Yenisini 

çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü 

yoktur.
YAŞAR AYŞE ÖZ

TEMA*
“SUYUNU BOŞA 

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

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.T<m. 

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

KİRBUK İŞYEBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/BGEMLİK
matbaacilik-YAYINCILIK-reklamcilik Tel(0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Tel E40 AA AO
İstiklal Caddesi Bora Sokak I hl n İn Mil An
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK - ** **

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Meslek Yüksekokulları 
Denizcilik Programları 2. 
Öğrenci Çalıştayı" 
Gemlik'te başladı. 
Denizcilik sektörünün 
yoğun ilgi gösterdiği 
Çalıştay'ın açılışına 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Abdullah 
Karadağ, Gemlik 
Belediye Başkan Vekili 
Refik Yılmaz, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. İlhan Turgut,

Galatasaray Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yard. Doç. Dr. 
Erden Tuğcu, Gemlik 
Denizcilik Topluluğu 
Danışmanı Öğr.Gör. 
E.Murat Tacar katıldı. 
Seminerin açılış konuş
ması Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Abdullah 
Karadağ, Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO müdürü 
Prof. Dr Ihan Turgut, 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Danışmanı 
Öğr.Gör. E.Murat Tacar 

ve Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Başakanı 
Cihan Özpehlivan tarafın
dan yapıldı.
Açılış konuşmalarının 
ardından çahştayda 
tartışılacak olan atölye 
konuları atölye koordi
natörleri tarafından 
katılanlara tanıtıldı. 
25-27 Nisan 2013 
tarihlerinde üç gün 
sürecek olan çahştayda 
Meslek Yüksekokulları 
"Deniz ve Liman İşlet
meciliği", "Deniz 
Ulaştırma ve

işletme", "Gemi 
Makineleri İşletme" 
ı"Yat ve Marina 
İşletme" program
ları öğrencileri 
ve öğretim eleman
ları yapacakları 
atölye çalışmaları 
ile eğitimlerini 
değerlendirecek ve 
çalıştaydan 
çıkan sonuçlar, 
rapor ve dosyalar 
haline getirilerek, 
ilgili akademik 
kurumlara 
bildirilecek.

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

Kupa ve madalya çeşitleri. Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri. Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.

İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

Ajandalar, elektronik ürünler, kalemler, kol ve duvar saatleri, termoslar, kartvizittik ve yapışkan notlar, araç 
kokulan ve çakmaklar, plaket ve kupalar, takvimler, masa setleri, kalem setleri, anahtarlıklar, çantalar, 

kalemlik ve kağıtlıklar, çakılar fenerler, şapka ve t-shirtter gibi firmanızın ihtiyaç duyduğu tüm promosyon 
ürünleri farklı seçenekler ile hizmetinizde.

Defterdarlıkla anlaşmamız sayesinde fatura, irsaliye, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, gider makbuzu, 
adisyon ve bilet gibi resmi evraklarda çözüm üretebiliyoruz. Bunların yanı sıra dergi, kitap, katalog, dit 

kaşe, kalem kaşe, broşür, el itam, gazete, bilgisayar form baskısı, davetiye, kartvizit kurumsal kimlik, 
gazete ve dergi Kanlan gibi konularda da hizmet vennekteyiz.

çay içmeye de 
bekleriz:)

W i İl

iMiMW.gemllkkorfezgazetesl.com

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

iMiMW.gemllkkorfezgazetesl.com
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Ürer KONAK 
(E) Tarih Öğretmeni

* önceki Çanakkale 
Deniz Savaşları’nın 
anlatıldığı 
“Çanakkale İçinde 
Aynalı Çarşı” 
yazımızı şöyle bitir
miştik. “Mavi gözlü” 
bir komutanımız var. 
Adı “Mustafa Kemal” 
Dikilir karşılarına 
“Son Haçiriarın... 23 
Nisan 1915 akşamı 
Mondros’ta toplan
mış olan çıkartma 
filosu Boğaz’a doğru 
yola çıkar... Bir 
Ingiliz gözlemcisine 
göre : “Gemiler o 
kadar çoktu ki 
kuvvetli bir dürbün 
ile saymaktan bile 
insan yorulurdu.. 
Gemilerde 
AvustralyalIlar, Yeni 
ZelandalIlar, 
Tasmanyahlar, 
Gurkalar, Hintliler, 
Fransızlar, Kuzey 
Afrikalılar, 
Senegalliler ve diğer 
sömürgelerden

KEMALYERI = DOĞUM YERİ (1)
gelmiş olanlar da 
vardı.

Bir Mehmetçik’in 
dediği gibi “Yedi 
Düvelin İnsanı” 
yığılmıştı boğaza... 
Bu son “Haçlı 
Savaşı” için buraya 
getirilmiş askerler 
aynı cinsten değiller
di. Tümü 80 bin 
kişiyi buluyordu... 
150 topları, 108’i 
bulan çeşitli büyük
lükte gemileri vardı. 
Bu güçler kara 
savaşlarına hazırlan
mak üzere Mısır ve 
Kıbrıs’ta özel eğitim 
görmüşlerdi. 
Kendilerinde 
Türklerin insanlıktan 
yoksun, barbar 
oldukları duygusu 
kökleştirilmek isten
mişti...

Haçlı Savaşlan’nın 
son halkası olduğu, 
Viyana’dan Kudüs’e 
kadar uzanan alanda 
yüzyıllarca 

öldürülmüş olan 
Hristiyanların 
öcünün alınacağı 
düşüncesi telkin 
edilmişti...

*25 Nisan 1915 
sabahı... Anzak adıy
la anılan Avustralya 
ve Yeni Zelanda 
tümenlerinden 
oluşan ordu, 
ARIBURNU böl
gesinde karaya çık
maya başlarlar. 
Karşılarında “Mavi 
Gözlü” Yarbay 
Mustafa Kemal 
komutasında 19. 
Tümen bulunmak
taydı. Hazırlıklarını 
yapmıştı.

Ne var ki; Ordu 
komutanı Alman 
Liman Von Sanders, 
her konuda karşısı
na dikilen, kendi 
görüşlerini savunan 
Yarbay M. Kemal’in 
yerine Alman Albayı 
KANİNKSER’i 
görevlendirmişti.

Görevi devralmaya 
gelen Alman subayı
na yanıtı kısa ve 
kesindir: - Ben 
kumandayı size 
veremem. Çünkü 
Alman Albay 
KANİNKSER, tümeni 
düşman karşısından 
çekmek 
düşüncesindedir. 
Alman Albayı, bir 
askerin üst makam
dan verilen emrin 
yerine getirilmeyi 
şinin şaşkınlığı 
içindedir... Döner ve 
M. Kemal’i Liman 
Van Sanders’e, 
şikayet eder.... 
Mareşal, “Herhalde 
dil bakımından 
anlaşamadılar” diye 
düşünür. Bu kez 
KANİNKSER’in yanı
na Esat Paşa’yı vere 
rek M. Kemal’e gön
derir. Esat Paşa 
durumu açıkça 
anlatır. M. Kemal’in 
yanıtı gene aynıdır:

- Ben kumandayı 
devredemem. 
Şaşırarak nedenini 
soran Esat Paşa’ya;

- Kumandayı bir 
şartla devredebili 
rim. Albay Cenapları 
kumandayı aldıktan 
sonra ne yapacak
lardır? Bunu öğren
mek isterim... Alman 
Albayı bilgiç bir 

tavırla anlatır : 
- Ben gerekli 

stratejiyi inceledim. 
Bu durumda yapıla
cak tek hareket, 
tümeni düşman 
karşısından geri çek
mektir.

Mustafa Kemal, 
Esat Paşa’ya döner, 
der ki; - İşte ben 
bunu bildiğim için 
kumandayı bırakmı 
yorum, bırakamam 
da. Çünkü bu 
durumda tümeni geri 
çekmek değil taar
ruza kaldırıp düş
manı geri sürmek 
gerekir.

Arkamızda 1-2 kilo
metrelik mesafe 
vardır.
Kuvvetlerimizi geri 
çekmek, mahvolmak, 
denize dökülmek 
demektir. Onun için 
taarruzdan başka 
yapılacak hiç bir 
seçenek yok!

* Esat Paşa, 
Mustafa Kemal’in 
omuzunu okşar:

- “Allah muvaffak 
etsin” der.

Alman Albayını 
yanına alıp kararga
ha döner...

Ve Mustafa Kemal, 
dediğini yapar. Çok 
zaman geçmez. 
Arıburnundan 
yardım çağrısı alır.

Buyruğundaki 57. 
Alay’la Kocaçimen 
Tepesi’ne gider. 
Oradan da 
Conkbayırı’na gider. 
Orada, kimi erlerin 
kendi birliğinden 
olmamalarına karşın, 
kaçtıklarını görüp 
nedenini sorunca 
“düşmanın geldiği” 
yanıtını alır. 
Gerçekten de düş
man 261 kotlu 
(rakımlı) tepeye yak
laşmıştır.

Askerlere, “düş
mandan kaçılmaya
cağım” söyleyerek, 
süngü taktırıp yere 
yatırır....

Bu durumu gören 
düşman askerleri de 
süngü takarak yere 
yatıp tuttukları yerde 
mevziye girerler.

* Bizim 57. Alay’da 
tam o sırada yetişir. 
Ve hemen taarruz 
emrini verir. Etrafına 
topladığı subaylarına 
şöyle der : “- Size 
ben taarruz emret
miyorum, ölmeyi 
emrediyorum. Biz, 
ölünceye kadar 
geçecek zaman 
içinde, yerimizi 
başka güçler ve 
başka kumandanlar 
alabilir”

Devamı yarın....

---------- ■------------------■--------------- n--- n------n--------■---------------ATLETİZM ŞAMPİYONASI ODUL TÖRENİ YAPUDI

Gemlik Belediye 
si'nin İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Gençlik 
Hizmetleri İlçe Spor 
Müdürlüğü ile bir
likte organize ettiği 
spor şenlikleri atle
tizm yarışmaları 
yapıldı.
Gemlik iskele 
Meydanı Festival 
alanından başlayan, 
özdilek Kavşağı ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Suni

Çim Saha Tesisleri 
ni kapsayan kros 
etkinlikleri, tesisler 
de organize edilen 
100 metre ve 200 
metre yarışlarıyla 
renklendi. İlkokul 2- 
3-4 ile ortaokul 5 ve 
6. sınıfları kap
sayan Atletizm 
Şenliklerine 300 
öğrenci katıldı. 
1000 metre, 1500 
metre ve 2000 
metre kategori
lerinde düzenlenen 

kros ve atletizm 
yarışları ödül töre
nine Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç ve Milli 
Eğitim Şube 
Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Mehmet Duran

katıldılar.
Bütün sporların 
atası olan atletizm 
yarışmalarına 
katılan öğrencilere 
ve öğrencileri 
hazırlayan öğret
menlere teşekkür 
eden Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, bu yıl 
üçüncüsü organize 
edilen yarışların 
periyodik hale 
getirilmesinden 
büyük mutluluk

duyduğunu anlattı. 
Sporu seven ve 
sporcunun yanında 
olan Belediye 
Başkanvekili ve 
Milli Eğitim 
Müdürüne sahip 
olunduğu için 
öğrencilerin çok 
şanslı olduklarına 
dikkat çeken 
Kaymakam Cahit 
Işık, Gemlik'in de 
birçok il ve ilçeye 
göre sportif 
tesisleşme açısın

dan da şanslı 
olduğunu vurgu
ladı.
Protokol üyeleri 
öğrencilere 
madalya ve katılım 
belgelerini verirken, 
tüm öğrencileri 
şampiyon ilan 
etmeleri coşkuyla 
karşılandı.
Tören sonunda 
Gemlik Belediyesi 
öğrencilere sand
viç, meyve suyu ve 
su ikram etti.
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Matlılı Bansı üeclis’te! Yeni nema şart lirîıti!
Döviz, altın, hisse 
senedi, tahvil ve 
diğer menkul 
kıymetler yüzde 2 
vergiyle Türkiye’ye 
getirilebilecek. 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan’ın kısa 
süre önce açıkladığı 
ve yurtdışındaki 
varlıkları ülke içine 
çekmek üzere 
yeniden hazırlanan 
Varlık Barışı düzen
lemesi Meclis’e 
gönderildi.
Habere göre; Sosyal 
Güvenlik sistemiyle 
ilgili bazı yasal 
düzenlemeler içeren 
Torba Yasa’nın son 
maddesini oluştu
ran varlık barışı 
düzenlemesinin 
gerekçesinde “ 
gerçek ve tüzel 
kişilerce sahip olu
nan para, döviz 
altın, hisse senedi, 
tahvil ve diğer 
menkul kıymetlerin 
Türkiye’ye getir
ilmesi taşınmazların 
kayda alınması 
suretiyle milli 
ekonomiye 
kazandırılmasının” 
amaçlandığı vurgu
landı.

Vergi 
incelemesi yok

Gerekçede ayrıca, 
sahip olunan söz 
konusu kıymetlerin 
banka ve aracı 
kuramlara ya da 
vergi dairelerine 
bildirilmek ve cüzi 
bir oranda vergi 
ödeyerek kayda 
alınması, ayrıca bu 
yapılan beyanların

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

inceleme ve soruş
turma yapılmaya
cağı da yeraldı.
- Düzenlemeye göre 
yurtdışından para, 
döviz altın, hisse 
senedi, tahvil ve 
diğer menkul kıymet 
getirip beyan eden
ler sadece yüzde 2 
vergi ödeyecek.
- Bunlar hem soruş
turmaya incelemeye 
konu olamayacak, 
hem de bir başka 
nedenle yapılan 
inceleme ya da 
soruşturmalarda bir 
matrah farkı 
bulunursa, bu 
matrah farkından 
indirilecek.
- Hükme göre ayrı
ca, kişiler ya da şir
ketler yurtdışında 
elde ettikleri iştirak 
kazançları, iştirak 
hisselerinin satışın
dan elde ettikleri 
ticari kazançları 
Türkiye’ye transfer 
ederlerse , herhangi 
bir kurumlar vergisi 
ya da gelir vergisi 
ödemeyecek.
- Yurtdışındaki şir

ketleri tasfiye edip 
kazancını 
Türkiye’ye getiren
lere de hiçbir vergi 
alınmayacak.
İlkinde 47 milyar TL 
gelmişti 
Bazı Varlıkların Milli 
Ekonomiye 
Kazandırılması 
Hakkında Kanun, 
Türkiye’de 22 Kasım 
2008’de uygula
maya konulmuştu. 
İlgili Kanun ile 
Varlık Barışı için 
başvuranlardan yurt 
içi varlıklar için 
yüzde 5, yurt dışı 
varlıklar için de 
yüzde 2 vergi alın
mıştı.
Uygulama 
kapsamında 
26 milyar 949.9 
milyon lirası yurt- 
dışından, 20 milyar 
352 milyon 608 bin 
lirası da yurtiçinden 
olmak üzere toplam 
47 milyar 302 mily
on 545 bin liralık 
kaynak Varlık 
Barışı’na konu 
edilmek üzere 
beyan edilmişti.

Memur sendikalarıy
la görüşen bakanlık 
anlaşma olmayınca 
devreye Kamu 
Personeli Danışma 
Kurulu girdi ama 
hâlâ uzlaşılamayan 
pek çok alan var. 
Ortaya görüşmel
erde çıkan bir diğer 
detay ise doğu 
hizmetiyle ilgili. 
Sadece ihtiyaç 
duyulanlar doğuya 
gidecek 
Son birkaç aydır 
Çalışma 
Bakanlığı’nin günde
minde devlet 
memurları ile ilgili 
konular var. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
2013 başından bu 
yana tüm açıkla
malarında memur 
yasası ile ilgili 
konuşuyor. Devlet 
Memurları Yasasının 
artık günün 
ihtiyaçlarını 
karşılayamadığı ve 
değişiklikler gerek
tiği Çelik tarafından 
dile getirilen bir 
konu.
Nisan ayı içerisinde, 
Çalışma Bakanlı 
ğı'ndaki toplantılar
da önemli mesafeler 
alındı. Memur kon
federasyonları bu 
toplantılarda genel
likle devletin 
getirdiği teklifler 
çerçeve sinde kendi 
görüşlerini ortaya 
koydular.
Devlet personel sis
temindeki değişik
likler masaya 
yatırılırken, gün
demdeki bir başka 
konu da 2012 
içerisinde hükümet 
ile memur konfed
erasyonları arasında 
yürütülen toplu 
sözleşme

görüşmelerinde 
sonuçlandırıl
mayan konuların 
yeniden ele alın- 
masıydı. Geçen yıl 
anlaşmazlık ortaya 
çıkınca, Kamu 
Personeli Danışma 
Kurulu devreye gir
mişti. Bu ay 
içerisinde bu kuru
lun toplantıları net
icesinde belirli mad
delerde anlaşma 
sağlandı, ancak 
halen daha anlaşma 
sağlanamayan 
birçok madde var. 
Anlaşma sağlanan 
maddeler 
En az bir yıl açıktan 
vekil olarak görev 
yapanlara yıllık izin 
verilmesi.
KIT’lerdeki 
sözleşmeli personel 
ile diğer kamu 
kuramlarındaki 
sözleşmeli person
elin izin sürelerinin, 
memurlara paralel 
şekilde yeniden 
düzenlenmesi 
kadrolu, sözleşmeli 
ve geçici personel 
statüsündeki kadın 
kamu görevlilerine 
daha az gece nöbeti 
ve gece vardiyası 
görevi verilmesi, 
nöbetçi memur 
uygulayan kuram
larda bu uygula
manın kaldırılması" 

olarak biliniyor. 
Sümer Holding'de 
çalışan sözleşmeli 
personelden kesilen 
işsizlik sigortası 
primlerinin, bundan 
sonra kesilmemesi. 
Diğer yandan, 
üzerinde anlaşmaya 
varılamayan 
maddelere genel 
olarak baktığımızda, 
birtakım personele 
derece ve ek 
gösterge 
verilmesi, yıllık 
izinlerin iş günü 
esasına göre 
düzenlenmesi, 
unvan ve atamalara 
ilişkin hususlar yer 
alıyor. Ayrıca daha 
önce basında yer 
bulan 'yüz kızartıcı 
suçlar hariç disiplin 
cezalarının 
affedilmesi' konusu 
da henüz uzlaşıla- 
mayan konular 
arasında.
SÖZLEŞMELİ 
KADROYA 
GEÇİYOR 
Çalışma 
Bakanhğı'nda 
yapılan toplantılarda 
ele alınan bir 
başka önemli konu 
da kamuda 
sözleşmeli olarak 
çalışanların 
tamamının kadroya 
geçirilmesiyle 
ilgiliydi.
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22 yıllık beraberliğe 
tek kurşun

Kestel’de Yenimahalle Şirin 
sitesinde Mustafa Öymen(58) 
sinirlenip ruhsatsız silahı ile 
ayrıldığı ancak yine aynı iş 
yerinde beraber çalıştığı eski 
eşi Fatma Topak(47)’ı başın
dan bir el atış ile vurdu. 3’de

lıHılülıılhılıııiiiıMii
Güne Bakış

KdM Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Üzücü olay...
Dün öğleden sonra bir telefon bilgilendirmesi 

ile Belediye Başkanlığı makam aracının kurşun
landığını öğrendim.

Önce anlam veremedim.
Neden kurşunlansın makam aracı diye 

düşündüm.
Aracın kurşunlandığında Başkanavekili Refik

Yılmaz araç içinde miydi?
Birşey oldu mu? gibi sorular şimşek gibi çaktı 

kafamda..
Hemen İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kerdirge’yi 

arayıp bilgi sordum. Aracın sabaha karşı Beledi
■ ye Kapalı Otoparkı’nda park halinde kurşun-
landığını öğrendim. Devamı sayfa 4’de

Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’ın kullandığı 
16 ZN 900 plakalı 
Hundai Marka 2007 
model makam 
aracına 3 el ateş 
edildi.
Önceki gün, mesai 
bitiminden sonra 
Sosyal Yaşam Mer 
kezi altındaki Bele 
diye Kapalı Otopar 
kı’na bırakılan 
aracı, sabah yerin 
den çıkaran makam 
şoförü Rıdvan 
Ozaydın aracın 
bagaj kapısında 2 
kurşun deliği 
olduğunu görünce 
durumu Yılmaz’a ve 
Emniyet güçlerine

bildirdi. Araca, 9 
mm çapındaki bir 
tabancadan çıkan 
mermi ile 3 al ateş 
edildiği öğrenildi. 
Haberi sayfa 2’de

AMELİYATHANE, DOCUMHANL. 
END0$K0Pİ(GASTWK0Pİ,
KOLONonori)

’z İyt'I N TIP MEJKEZj^/ ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 
HİZMETİNİZDEDİR

TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR
RANDEVU HATTI O 224 572 46 00

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No: 104 ORHANGAZİ / BURSA

GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP.DR. ÖZGÜR YAZAR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GÜNER
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Buluşma
Başkanvekili Refik Yılmaz’ın kullandığı 16 ZN 900 plakalı Hundai marka makam aracı önceki gece 
saat O5.oo sıralarında Belediyenin Kapalı Otoparkında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı

Gürhan ÇETİNKAYA
Barış bahane petrol şahane

Adına kısaca Apo denilen bebek katili, 
öğretmen katili, ana katili, çocuk katili 
kaldığı yerden ülkeyi biçimlendirmeye 
çalışıyor. Bunu yaparken masum pozlara 
bürünüyor.

En birinci demokrasi havarisi
İnsan hakları savunucusu kesildi...
Durduk yerde değil tabi...
Dünyayı yöneten 8 tröstün verdiği taktik 

ve uygulamaya aldığı stratejinin bir 
parçası olarak...

Değerli okurlarım;
Türkiye yol ayrımında...
ABD’nin dayatmalarıyla kurulmak iste

nen Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir 
parçası mı olacak?

Yoksa laik, demokratik, çağdaş çizgisin
den ödün vermeden yoluna devam mı 
edecek?

Kuşkusuz,
Türkiye, rejim seçimini Cumhuriyetin 

kuruluşu ile birlikte yapmıştır. Bu rejim, 
Atatürk ilke ve devrimleriyle Atatürk 
Milliyetçiliğine bağlı, laik, demokratik, 
sosyal bir hukuk devleti temelinde biçim
lenen aydınlanmacı ve çağdaş bir 
rejimdir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felse
fesi, coğrafi yönden üniter devlet 
yapısını; yönetsel yönden laik, 
demokratik sosyal hukuk devletini, 
siyasal yönden tam bağımsızlık ilkesini, 
ekonomik toplumsal kültürel, sanatsal 
yönden de çağdaş bir Türkiye'yi hedefle
mektedir.

Türk Devriminin genel amacı, aydınlan
ma çağını yakalamak ve Türk toplumunu 
çağdaşlaştırmaktır. Laiklik ilkesi ise 
Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm 
değerlerin temel taşıdır.

Ancak...
1923 yılında seçimini yapan Türkiye’nin 

başına yetersiz ve yeteneksiz yöneticiler 
yüzünden olmadık işler açılmıştır.

Şimdilerde ülkeyi yöneten siyasal irade 
ne yazık ki;

Amerikan emperyalizminin 'enerji ve su 
kaynaklarının güvenliğini garanti altına 
almak' olarak özetlenebilecek strate
jisinin yeni adı olan Büyük Ortadoğu 
Projesine Büyük Doğu hayaline erişeceği 
düşüncesiyle sımsıkı sarılmıştır.

Amerikan emperyalizminin her dediğini 
yerine getirerek, ona şirin gözükerek, 
dalkavukluk yaparak, amaçlarına ulaşa
caklarını sanmaktadırlar.

Uygulanan dış politika ile Türkiye’nin 
kanla yazdığı kırmızıçizgiler mavi 
mürekkeple silinmiştir.

Onun için Türkiye’nin öncelikli hedefi 
bu “tarz”dan kurtulmak olmalıdır.

2013’de,2014’te Ulusal çizgiyi çok 
yakından etkileyecek seçimler var.

Yerel seçimler...
Cumhurbaşkanlığı seçimi...
Genel Seçimler...
Aslında halk dünyanın her yerinde 

gerçeği en iyi söyleyen kaynaktır.
Seçimler kuşkusuz önemli bir 

demokratik araçtır.
Ne var ki...
Seçim sisteminden kaynaklanan 

arızalar sandığa da gölge düşürmektedir.
Onun için sandığa gitmeden önce Türk 

Halkı’nın kimi niçin ve neden seçe
ceğinin sorgulamasını yapması gerek
mektedir.

Türkiye ABD’nin tasarladığı ve şu gün
lerde ilmek ilmek örülen ve yaşama 
geçmesine ramak kalan BOP ‘un payan
dası mı olmak istiyor?

Yoksa ulusal değerlerine sımsıkı 
sarılarak;

“Yaşasın tam bağımsız, aydınlık, 
demokratik Türkiye”mi demek istiyor?

Belediye Başkanlık 
iimİmii aracı kurşunladı
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın 16 ZN 
900 plakalı Hundai 
Marka 2007 model 
makam aracına bi 
linmeyen kişiler 
tarafından 3 el ateş 
edildi.
Önceki gün, mesai 
bitiminden sonra 
Sosyal Yaşam 
Merkezi altındaki 
Belediye Kapalı 
Otoparkı’na 
bırakılan aracı, 
sabah yerinden 
çıkaran makam 
şoförü Rıdvan 
Özaydın aracın 
bagaj 
kapısında 2 kurşun 
deliği gördü. 
Durumu Belediye 
Başkanvekiline 
bildiren Özaydın, 
durumu Emniyete 
de haber verdi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü asayiş 
ve olay yeri 
inceleme ekipleri 
kapalı Otoparka 
gelerek, araçtaki 
kurşunlanan yerleri 
tesbit etti.

İKİ KURŞUN 
BULUNDU 
Aracın, 9 mm 
çapındaki bir 
tabancadan çıkan 
mermi ile 3 el 
kurşun sıkıldığı 
öğrenildi.
Olayın dün sabaha 
karşı saat O5.oo 
sıralarında mey
dana geldiği belir
lenirken, kurşun
lanma olayı ile ilgili 
olarak emniyet 
ekipleri, kapalı 
otoparkta bulunan 
kameraları incele
meye aldı. »

GÖREVİMİN 
BAŞINDAYIM 
Gemlik Belediye 
Başkanlık makam 
aracını kurşun
layan kişinin kapalı 
otoparka Dere 
yönündeki kapıdan 
girdiği ve araç için
den çıkmadan 
kurşun sıktığı 
sanılıyor.

Kimliği saptan
mayan şahsın 
kapalı otopark 
çıkışından sonra 3 
el daha ateş ettiği 
iddia ediliyor.
İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige olayı 
doğrularken, 
soruşturmanın 
titizlikle sürdürüldü 
ğünü ve olayı 
yapanın tesbit 
edileceğini söyledi. 
Belediye

Başkanvekili 
Refik Yılmaz, olay
la ilgili olarak şu 
açıklamayı yaptı: 
"Olay, kimsenin 
olmadığı bir zaman 
diliminde, sabaha 
karşı makam oto
mobili park halinde 
iken meydana 
gelmiş. Şoför 
arkadaşımız sabah 
mesaiye gelince 
durumu fark etti. 
Durum polise 
bildirildi.

Bizler, siyaset 
yapan insanlar, 
ilçemizin 
gelişmesi ve 
güzelleşmesi 
için çalışıyoruz. 
Güvenlik güçleri 
miz suçlu yada 
suçluların 
yakalanması için 
çalışıyorlar. Bizler, 
halktan aldığımız 
güç ve destek ile 
görevimizin 
başındayız.” 
dedi.
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22 yıllık heraherliğe teli tursun
Kestel'de 
Yenimahalle Şirin 
sitesinde Mustafa 
Öymen(58) sinir
lenip ruhsatsız 
silahı ile ayrıldığı 
ancak yine aynı iş 
yerinde beraber 
çalıştığı eski eşi 
Fatma Topak(47)’ı 
başından bir el atış 
ile vurdu.
Olay, önceki akşam 
saatlerinde Kestel 
İlçesi’nin Yeni 
Mahalle Şirin 
Sitesi’ndeki tül 
perde atölyesinde 
meydana geldi. 
Almanya’da işçi 
olarak çalıştıktan 
sonra Türkiye’ye 
dönen Mustafa 
Öymen, 
Almanya’da kalan 
eşinden boşana
madı. Öymen, 
Kayseri’nin Develi 
İlçesi nüfusuna 
kayıtlı Fatma 
Topak’la birlikte 
yaşamaya başladı. 
2 YIL ÖNCE 
AYRILDILAR

22 yıl birlikte 
yaşayan ve 3 
çocukları olan çift, 
son yıllarda 
kıskançlık yüzün
den şiddetli geçim
sizlik yaşamaya 
başladı. Kavgaların 
polise yansıması 
üzerine 2 yıl önce 
kaymakamlık, 
Mustafa Öymen ve 
Fatma Topak’ın ayrı 
evlerde otur
malarını sağladı. 
ESKİ EŞİNİ 
ATÖLYESİNDE 
ÇALIŞMAYA İKNA 
ETTİ
Ayrılık sonrası 
Fatma Topak,

başka fabrikalarda 
iş bulup çalışmaya 
başladı. Kahvecilik 
yapan Mustafa 
Öymen de, işlettiği 
kahveyi kapatarak 
tül perde atölyesi 
açtı. Bir süre sonra 
Fatma Topak ile 
yeniden görüşmeye 
başlayan Mustafa 
Öymen, kadını 
kendi atölyesinde 
çalışmaya ikna etti 
Saat 18.45'de atö
lyede çalışanların 
ayrılmasının ardın
dan Topak ile 
Öymen arasından 
yeniden tartışma 
çıktı.

Kıskançlık yüzün
den çıktığı iddia 
edilen tartışma 
sırasında Mustafa 
Öymen, ruhsatsız 
tabancasıyla Fatma 
Topak’a bir el ateş 
ederek başından 
vurdu. Fatma 
Topak, vatandaşla 
rın haber vermesi 
üzerine gelen 112 
Acil Servis ambu
lansı ile Bursa 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Topak, yapılan 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Mustafa Öymen ise 
olay yerinde polise 
teslim oldu.
Mustafa 
Öymen gözaltına 
alınırken, Fatma 
Topak’ın yarın 
Kayseri’nin 
Develi İlçesi’nde 
toprağa verileceği 
öğrenildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor

Polisten Hatan 
Hırsızlık Zanlısı Kaza 
Yapınca Yakalandı

Bursa'da, hırsızlık 
olayına karışan 
motosikletli 
sürücü, kaza 
yapınca yakayı ele 
verdi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıkla
maya göre, Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde 
plakasız iki moto
sikletin hırsızlık 
olayına karıştığı 
ihbarı üzerine 
polis ekipleri 
harekete geçti. 
Ellerindeki çalıntı 
malzemeleri atarak 
kaçan motosikletli 
zanlılardan V.B. ve 
R.E. Osmangazi 
ilçesi Kükürtlü 
Caddesi'nde ters 
şerite girdi. Polis 
ekiplerinin önüne 
çıktığı motosikletli 
zanlılar yakalandı. 
Zanlıların üzerinde 
33 metre bakır 

kablo, 2,5 metrelik 
7 adet bakır kablo 
ele geçirildi. 
Ekiplerden kaçan 
ikinci motosiklet 
de takibe alındı. 
İ.B. isimli zanlının 
kullandığı moto
siklet Osmangazi 
ilçesi Ormanlar 
Yolu'nda kaza 
yaptı. İ.B. gözaltı
na alınırken 45,5 
kilo bakır ele 
geçirildi. İki moto
sikletten ele geçir
ilen malzemelerin 
piyasa değerinin 4 
bin 500 TL olduğu 
öğrenildi.
Emniyetteki sorgu
lamaları tamam
lanan üç zanlı 
adliyeye sevk edil
di. R.E. isimli zanlı 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılırken İ.B. ve 
V.B. isimli iki zanlı 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.

Bursa'da tefeci onetasiionu
Bursa'da tefecilik 
yoluyla borç para 
verdikleri kişileri 
ödeme yapmasına 
rağmen tehdit edip 
avukat vasıtasıyla 
icraya verdiği öne 
sürülen 6 kişilik bir 
şebeke polis 
tarafından gözaltı
na alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü gelen 
ihbarlar üzerine bir 
grubun vatan
daşlara tefecilik 
yoluyla para 
verdiği ve şahıs
ların parasını

I ödemesine rağmen

9 Bin 370 Paket Kacak Sigarayla Yakalandı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
gümrük kaçağı 
sigara operasyo 
nunda 9 bin 370 
paket sigara ele 
geçirildi.

senetlerini geri ver
mediğini tespit etti. 
İddiaya göre, 
senetleri avukat 
yoluyla icraya 
veren zanlılar, 
vatandaşlardan 
tehdit ve silah 
zoruyla tekrar para 
istedi. Zanlıların 
parayı ödemeyen

Geçtiğimiz günler 
de yapılan yasal 
değişiklikle sigara 
kaçakçılığı da 
'Kaçakçılık Kanunu* 
kapsamında değer
lendirilmeye alının
ca zanlı gözaltına 

şahısları ise silah 
ile ayağından vur
duğu öne sürüldü. 
Emniyet ekiplerinin 
yaptığı çalışmalar 
neticesinde biri 
avukat, 15 kişi 
ifadeye çağrıldı.
Şahısların evleri ve 
iş yerlerinde 
yapılan aramalar 

alındı. Osmangazi 
ilçesi Çarşamba 
Mahallesi'nde bir 
depoda kaçak 
sigara bulunduğu 
yönündeki ihbar 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 

sonucunda 4 adet 
silah ve 82 adet 
mermi ele 
geçirildi.
Yapılan ilk sorgu
larının ardından 
avukat ve 8 kişi 
serbest bırakıldı. 
Örgüt lideri L.B. 
(63) ile 
beraberindeki 
M.G.(22), B.G. (36), 
B.G. (28), A.G. (30) 
ve A.P. (56) "suç 
işlemek, örgüt kur
mak, örgüte üye 
olmak, örgüt kap
samında silah ve 
ölümle tehdit, kas
ten yaralama, tefe
cilik ile 6136 
sayılı kanuna 
muhalefet" 
suçlarından adli 
yeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
depoya baskın 
düzenledi. Depoda 
9 bin 370 paket 
sigara ele geçirildi

İnşaat Alanında 
Ayağına Demir 

Saplanın

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, toprağa 
gömülü demire 
basan bir işçi 
yaralandı 
Edinilen bilgiye 
göre, toplu konut 
inşaatında monta- 
lama elemanı 
olarak çalışan 31 
yaşındaki 
Ramazan Toktaş, 
inşaat sahasında 
gezdiği sırada 
yerde gömülü vazi 
yetteki demir

parçasına bastı. 
Acıyla bağıran 
Toktaş'ın imdadına 
işçi arkadaşları 
yetişti. Toktaş, 
ayağına batan 
demirle beraber 
mesai arkadaşları 
tarafından özel 
araçla İnegöl Dev 
let Hastane si'ne 
kaldırıldı, işçinin 
sol ayağına batan 
8 santimetrelik artı 
şeklindeki demir 
ameliyatla çıkarıldı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Üzücü olay...
Haberi öğrenir öğrenmez, olay yerine gittim. 
Yanımda gazeteci Kazım Bulut da vardı.
O’na da haberi bildirdim.
Birlikte Belediye önüne geldik.
Herkes kendi işini yapmaya başladı.
Ben aracın peşine düştüm.
Belediye’nin Kapalı otoparkına girdim.

Otoparkın ilk kez bu kadar büyük olduğunu 
fark ettim.

Kendi kendime “Bu otopark merkezde bir 
yerde olsa ne iyi olurdu. Kentin park soru
nuna bir merhem olurdu” diye düşündüm.

Belediye Başkam’nm 2007 model Hundai 
Marka 16 ZN 900 plakalı aracı Belediyenin 
giriş kapısı yönündeki girişin hemen yanına 
park edilmiş.

Bu araç, Küçük Kumla Belediye Başkanı 
Eşref Güre tarafından satın alınmıştı.

Belde belediyelerinin kapatılmasından sonra 
Gemlik Belediyesi demirbaşına geçmişti araç.

Mehmet Turgut, Borusan’ın tahsis ettiği lüks 
bir aracı kullanıyordu.

Seçimleri CHP’nin kazanmasının öğrenil 
meşinden sonra, aracı Borusan’a bir pazar 
günü iade etmişti.

Fatih Mehmet Güler, o aracı bir daha geri 
istemedi.

Küçük Kumla Belediye Başkanının kullan 
dığı daha düşük model, Hundai marka araca 
binmeyi tercih etti.

Refik Yılmaz, Belediye Başkanvekili olunca, 
o da bu aracı makam aracı olarak kullandı.

Kurşunlanan araç, Kumla Belediyesinin 
eski makam aracıydı.

Kapalı otoparka girdiğimde, polisler araç 
içinde kurşun giriş çıkışlarını inceliyor, kur 
şunlanan yerlerin fotoğrafını çekiyordu.

2 merminin bulunduğunu, birinin ise bulun
madığı için Servise götürüleceğini öğrendim.

Otoparkın kamera sistemi var.
Aracı kurşunlayan kişi veya kişilerin giriş 

yeri ise dere tarafındaki kapı.
Kısa zamanda bu kişi veya kişilerin yakala 

nacağını sanıyorum.
Bu işin neden yapıldığını o zaman öğrenece 

ğiz. Bu kişinin aracın kapalı otoparka çekildi 
ğini bildiği ortada.

Neden yaptığı ise meçhul.
Belediye Başkanlık mesleği zor bir iştir.
Her zaman bu tür üzücü olaylar yaşanabilir.
Belediyeler bilhassa imar konularında çok 

önemli işler yapar, binlerinin çıkarına ters ge 
len işler ile yapılan hataların faturası ise 
başkanlara çıkar.

Bir zamanlar rahmetli Nezih Dimili Belediye 
binasında ayaklarından vuruldu.

Mehmet Turgut’un üzerine bir belediye çalı 
şanı pompalı tüfekle geldi.

Orhangazi Belediye Başkanı merhum Turgut 
Ünlü yine görevdeyken vuruldu.

Rahmetli Hikmet Şahin ise başkanlıktan 
ayrıldıktan sonra makamındaki işler nedeniyle 
iş yerinde öldürüldü.

Bu çirkin olayı kınamamak mümkün değil.
Dileriz, bunu yapan kişi yakalanır ve neden 

böyle bir olayı yaptığını anlarız.
Makam aracına yapılanı, Gemlik halkına 

yapılmış sayıyorum.

MHP Kadın Kolları Başkanlığına 
Gülsen Terzi seçildi

MHP Gemlik Kadın 
Kolları Başkanlığına 
Gülşen Terzi seçildi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Kadın Kolları 
yeni Başkanı uzun 
zamandır teşkilatın 
içinde yer alan, 
çeşitli dönemlerde 
ise kadın kolları 
yönetimlerinde 
görev yapan Gülşen 
Terzi oldu.
MHP Gemlik İlçe 
binasında yeni 
yönetimiyle bir 
arayan gelen Gülşen 
Terzi'yi ilk gününde 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, İlçe Başkan 
Yardımcısı Gülten 
Ayhan ve Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz yal
nız bırakmadılar. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; "Gemlik 
MHP olarak, 
Gemlik'in gündemini 
takip etmek bir 
yana, gündemi belir
ler duruma geldik. 
Zaten ilçe yönetimi 
mizde de temsil 
edilen kadınlarımız 
aylardır bir araya 
gelerek yaptığı 
toplantılarla yeni bir 
oluşumun içine 
girdiler ve sonuca 
vardılar.
Yeni Kadın Kolları

aralarından seçtiler. 
Zamanlama olarak

birini' atmış ola
cağız." şeklinde

bu aylarda olmasını 
doğru buluyoruz. 
Kadın Kolları 
Merkezde Genel 
Merkeze, İlde, il 
Başkanlığına, İlçede 
İlçe Başkanlığına 
bağlı olarak çalışır. 
Bizler, İlçe Yönetimi 
olarak kadın kol
larımıza her türlü 
desteği vererek, 
önümüzdeki yerel 
seçime yönelik en

konuştu. 
Yeni Kadın Kollan 
Başkanı Gülşen 
Terzi ise, kendini bu 
göreve layık gören 
kadın kollarına, ilçe 
ve il başkanlarına 
teşekkür ederek, 
başladığı konuşma 
sında şunları dile 
getirdi 
"Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş'in 
açmış olduğu yolda

onun gösterdiği şe 
kilde devam ede
ceğiz. Gerek Türk 
tarihinde gerekse 
dinimizde kadının 
yeri olmuştur. 
Bize verilen bu 
görevi layıkıyla yeri 
ne getireceğimize 
inancımız tamdır. 
Tüm arkadaşlarıma 
ve Milliyetçi Hareket 
Camiasına hayırlı 
olsun diyorum." 
dedi.
MHP Kadın Kolları 
şu isimlerden 
oluşuyor; Gülşen 
Terzi, Aslı Baydar, 
Betül Doğan, Fatma 
Eren, Gamze Aşan, 
Gülşen Durdu, 
Hülya Yalabık, İnci 
Polat, Müjgan Güreş 
çi, Macide Palabıyık, 
Neriman Şanlı, Nur 
hayat Durdu, Sevgi 
Terzi, Sakine Şanlı, 
Songül Tepe, 
Yadigar Bozkurt, 
Ülkü Aydın.

SP etini [şrei DiBçer MalıallesinıleHll
Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı tarafından 
başlatılan "Söz 
Mahallede" prog 
ramının beşincisi 
Eşref Dinçer ve 
Osmaniye mahal
lelerinin yoğun 
katılımı ile gerçek
leştirildi. Programa 
misafir olarak 
Saadet Partisi 
Mahalli idareler il 
Başkanı Av.Salih 
Berber katıldı, ilçe 
Başkanı Sedat 
Özmen'in açılış 
konuşması ile 
başlayan programda 
Özmen, şöyle

konuştu:
“Zamanı geldiğimiz 
de geçim zamanı 
neredeydiniz 
demeyin, Saadet 
partisi olarak biz her 
zaman sizleri dinle
mek için buradayız.” 
dedi.

Saadet Partisi 
Mahalli İdareler il. 
Başkanı Av.Salih 
Berber ise Milli 
Görüş Belediyeci 
liğini ve geçmişte 
yapılan hizmetler 
hakkında açıkla
malar yaptı. Berber;

belediyeciliğin Milli 
Görüş’ün işi olduğu 
nu belirterek, başta 
işsizlik, bütçe açığı, 
manevi tahribat 
olmak üzere şuan 
gelinen noktada 
vatandaşların mem
nuniyetsizliklerini 
bildiklerini ve çözüm 
önerilerinin Milli 
Görüşle mümkün 
olacağını belirtti.
Yoğun katılımın 
olduğu program 
daha sonra mahalle 
sakinlerine mikrofon 
uzatılarak soru ve 
düşünceleri alınarak 
tamamlandı.



GemlikKSrfez
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ftykent miniklerinden 
Arkadaşım

Olur musun?" projesi

Özel Aykent 
Anasınıfı öğrenci
leri ve öğretmenleri 
Zuhal Şekeroğlu 
önderliğinde 
"Arkadaşım Olur 
musun?" projesi 
adı altında Çaybaşı 
ilkokulu Anasınıfı 
öğrencileri ve 
öğretmenleri Sedef 
Karaman ile Bursa 
As Merkez'de 
buluştu.
Yeni arkadaşlar 
edinmeyi ve pay
laşmayı amaçlayan 
bu proje sayesinde

kaynaşıp, güzel bir 
gün geçirdiler.
"Cesur Balık 2" 
filmini izleyip ardın
dan hep beraber 
yemek yemenin 
mutluluğunu 
yaşayan minikler, 
gün sonunda bir
birlerine verdikleri 
hediyelerle paylaş
manın önemini de 
kavramış oldular. 
Proje kapsamında 
her iki okul öğren
cileri birbirlerini 
ziyaret etmek üzere 
Sözleştiler.

ELEMAN
CNC-CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MİTSUBİSHİ VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

DOĞSAN MAKİNE
TEL: O 224 586 00 58 

0541 4549559

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZ-BİRA.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3.TCm. 

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

Şükrii Şenol Ortaokulu ■ ■■ ■ ■ ■ KİBHIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

Şükrü Şenol 
Ortaokulu öğrenci
lerine okul salonun
da 7. sınıf kız ve 
erkek öğrencilere 
ayrı seanslar 
halinde Bursa Halk 
Sağlığı Müdürlüğü

Gençlik Danışmanlık 
ve Sağlık Hizmet 
Merkezi tarafından 
"Ergenlik Dönemi ve 
Özellikleri" konulu 
bilgilendirme semi
neri verildi. Okul 
Müdürü Mehmet

Yavuz, öğrencilerin 
gerçekten yararlan
mış olduğu bu semi
neri gerçekleştiren 
Dilek Turhan ve 
Nurhayat Feşel’e ve 
katılan öğrencilere 
teşekkür etti.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
matbaacilik-yayincilik-reklamcili^ Tel;(0,224)5139683 Fax:(0.224)5133595

GAZETE DAĞITIMI YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ Tel E4A M M 
İstiklal Caddesi Bora Sokak I hl, h İÜ uO Ou
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KEMALYERİ = DOĞUM YERİ
Dünden devam 
Yarbay Mustafa 

Kemal, o gün, üst
lerinden emir bekle
mek için 5-10 
dakikayı yitirseydi, 
yurdumuzun gideril 
mesi olanaksız bir 
felaketin çukuruna 
daha o zaman düşe
cekti... Belki de 
İstanbul, bütün tarih
sel anıtlarıyla birlikte 
kül olacaktı... işte 
savaş kesin kararlar
la, en çetin koşullar
da böyle başladı. Diş 
dişe, süngü 
süngüye...

ölüm kalım savaşı! 
Düşman dayanamaz, 
geri atılır. 57. 
Alayımız, hemen 
hemen hepsi şehit 
düşer... İki gün 
süren çarpışmalar 
sonucu zafer 
kazanılır. Düşman 
yine yanılmıştır.... 
Yalçın kayaya çarp
mışlardır.

* Yine de durmaz 
lar.. O gece (25-26 
Nisan 1915) düşman 
Arıbumu’na 5 İngiliz 
tümeni çıkarmıştır. 
Askerimizin ne yiye
cekleri, ne de giye

cekleri vardır. 
Dahası, çarıkları bile 
yoktur. Geriden bul
gur pişirilip çuvallar 
içinde getirilip 
askere dağıtılmak
tadır. Çuvalları pay
laşan Mehmetçik, 
parçalayıp ayağına 
sarıp çarık yapmak
tadır... Taarruza 
geçeriz. 26 Nisan 
günü sonunda, 
“Yenilmiyoruz” der. 
27 NİSAN’da iki alay
la takviye edilir. M. 
Kemal, aynı kesin 
kararlılıkla saldırı 
emrini verir... Ve o 
gün Mustafa Kemal 
Arıburnu Savaşını 
“Kemalyeri!” adı ve 
rilen tepeden yöne
tir. Adını duyurmuş
tur, düşmandan 
aldığı tepeye 
“Cesaret tepe” 
denilir bundan 
böyle.... Orada doğ
muştur Mustafa 
Kemal... Orada 
Kurtuluş 
Savaşımızın önderi 
olmuştur.... Orada 
savaşın uzamasını 
ve İstanbul’un ele 
geçirilmesini 
önlemiştir... Adını

(2)
dünyaya duyurmuş
tur. Sanki Kurtuluş 
Savaşı’nın bir dene 
mesi, sınaması 
niteliğindedir yapılan 
savaşlar. Mazlum 
ülkelerin emperya 
üstlerin saldırılarını 
göğüsleyebilecekleri 
ne ilişkin bir derstir 
Çanakkale...

* Düşman yenilir, 
geri atılır. Savaş bir 
karşılıklı siper savaş 
larına dönüşmüştür, 
ikinci büyük çıkart
ma 6 Ağustos’ta 
yapılır. Amaç 
Gelibolu 
Yarımadası’na önce
den çıkartılmış olan 
kuvvetlerini 
güçlendirmek ve şid
detli saldırılarla bir 
an önce yarımadayı 
ele geçirmektir. Bu 
çıkartmayla başla 
yan savaşa Çanak 
kale Savaşı’nın ikinci 
aşaması denilmekte
dir. Çıkartmanın yeri 
konusunda komu
tanlarımızın arasında 
anlaşmazlıklar 
sürmektedir. M. 
Kemal, çıkartma 
yerini 2 ay önce 
sezmiştir. 9

Haziran’da verdiği 
raporda “Sazhdere 
ile Azmak arasındaki 
bölgeye çıkacak
larını ve Kocaçimen 
tepelerini tutmaya 
çalışacaklarını” 
belirtmişti. Ne var ki; 
ne Esat Paşa ne de 
Liman Von Sanders 
Paşa onun uzak 
görünüşüne katıl
mamışlardı. 7 
Ağustos’da düşman 
CONKBAYIRI’na 
doğru ilerler. Burayı 
9. Kolordu savun
maktadır. Kolordu’da 
çözülme başlamıştır. 
Kolordu’nun kimi 
komutanları rapor
larını M. Kemal’e 
gönderirler. Subaylar 
üst komutanlarını 
bulamamakta, bilgi 
alamamaktadırlar. 
Bölgeyi iyi bilen bir 
komutanın atan
masını istemekte
dirler. Liman Paşa, 
bölgeye Anafartalar 
ve Kocaçimen böl
geleri komutanı 
olarak 16. Kolordu 
Komutanı Albay 
Fevzi Beyi atar. 
Liman Paşa 8 
Ağustos’da Fevzi 
Bey düşmana saldırı 
emri verir. Askerin 
yorgun olduğunu 
ileri sürerek, emri 
yerine getirmekten 
çekinir. Liman Paşa, 
Mustafa Kemal’e 
durumu nasıl 
gördüğünü sorar. Şu 
cevabı verir: 
“Conkbayırı 
olağanüstü bunalımlı 

bir hal almıştır. 
Durumun düzeltilme
si henüz küçük bir 
ümit vardır. Bu da 
kaybedilirse felaket 
beklenebilir” Liman 
Paşa’nın “Çare 
kalmadı mı?” 
sorusuna Mustafa 
Kemal “Bütün komu
tanlığın kendisine 
verilmesinden başka 
çare bulunmadığını” 
söyler. Liman Paşa, 
o akşam Anafartalar 
Grup Komutanlığını 
M. Kemal’e verir. 
Çok kısa zamanda 
birlikleriyle bağlantı 
sağlar. Düşman 
hakkında bilgi edinir. 
9 Ağustos sabahı 
saldırı emrini verir. 
Düşman bir çok nok
tadan denize 
sürülür, içeriye 
doğru ilerlemeleri 
kesin olarak durdu
rulur. 10 Ağustos’da 
8. Tümenin başına 
bizzat geçerek İngiliz 
lerin elinden Koca 
çimen Tepe ve 
Conkbayırı’nın 
önemli tepelerini 
geri alır. Böylece 
Ingiliz ve Anzak bir
likleri sahile mıhlanır 
kalırlar...

21-22-27 Ağustos 
ta tekrar tekrar sal 
dırır İngilizler... 
Sonuç alamazlar. 
Burada Türk Kuv 
vetlerinin kazandığı 
zaferleri nedeniyle 
Mustafa Kemal 
ANAFARTA’ların 
gerçek kahramanı 
olur...

9 Ocak 1916’da 
bölgeden tamamen 
askerlerini çeker 
İngilizler... 
Boşaltırlar, çekip 
giderler...

Çanakkale Kara 
Savaşları da artık 
tarih olur...

* Çanakkale’de 
Türk askerinin yeni 
bir vatan bilinci ile 
savaşmış olduğuna 
kuşku yoktur.

Bu bilincin yeşer
mesinde genç bir 
komutanlarının 
büyük payı vardır. M. 
Kemal, enerjisi, 
metaneti, ileri 
görüşüyle I. Dünya 
Savaşı ile uzak 
sonuçlarını etkile 
miştir. Bununla da 
belki 2. Dünya 
Savaşı’nın da 
doğrultusunu sap
tamış oldu.

Bu savaşların kut
lama yıldönüm
lerinde adını anma
mak için çeşitli yol
lar deneyenlere tarih 
tüm gerçekleri 
haykırmaktadır... 
Topraklarımıkzı 
vatan yapanlar asla 
unutulmayacaktır.

Kaynaklar: Sadi Bora 
Cumhuriyet Gazetesi 25 
Nisan 1981, Prof. Dr. 
Enver Ziya Karal 
OsmanlI Tarihi V Cilt, 
Syf 444-477, İbrahim 
Karakaş Gülnur Aksop 
Atatürk Atatürk’ü 
Anlatıyor Syf 115-161, 
Hıfzı Topuz, Bana 
Atatürk’ü Anlattılar Syf 
32-33/46-47, Behzat Ay 
Cumhuriyet Gazetesi 27 
Nisan 1985
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Futsal TurnuMası’nda gol yağmuru
Gemlik 
Kaymakamlık 
Kupası Futsal 
Turnuvası gol yağ
muruyla başladı. 
Bu yıl birincisi 
düzenlenen turnu
vaya 9 takım katıldı. 
A ve B gruplarında 
mücadele eden 
takımların maçları 
gollü başladı.
Atatürk Kapalı Spor 
Salonunda düzenle
nen turnuvada 
takımlar 5'er kişiyle 
salona çıkıyor. 
20'şer dakikadan iki 
devre halinde 
oynanan karşılaş
malar sonunda 
gruplarını lider 
bitirenler diğer 
gurubun 
dördüncüsüyle 
çeyrek final maçı 
oynayacaklar.
Çeyrek finalde ayrı
ca grupların 2. ve 3. 
olanları da çapraz 
şekilde eşleşecek. 
Çeyrek final 
elemelerini takip 
eden yarı finaller 
sonunda finale 
çıkan takımlar ve 
üçüncülük 
dördüncülük 
maçlarını oynamaya 
hak kazanan takım
lar belli olacak.
Turnuva Mayıs ayı 
ortasında sona ere
cek.
Gemlik
Kaymakamlık 
Kupası Futsal 
Turnuvası A 
Grubunda Arkas, 
Cargill, Roda 
Limancılık, 
Gemport ve Yıldırım 
Holding yer alırken, 
B Grubunda da 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürlüğü, 
Ak Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Gemlik 
Gübre ve Gemlik 
Belediyesi 
mücadele ediyor. 
Turnuvanın açılış 
maçında Gençlik 
Hizmetleri İlçe Spor 
Müdürlüğü Ak Parti

Gemlik İlçe 
Teşkilatını 9-3 
yenerken, Arkas'da 
Gemport karşısında 
9-4 galip geldi. 
Grupların ilk 
maçlarında Roda 
Cargill'i 5-4 ile 
geçerken ikinci 
maçına çıkan 
Gemport farklı 
Arkas mağlu
biyetinin acısını 
4-1'lik skorla 
Yıldırım 
Holding'den çıkardı, 

göttü geçen tur
nuvanın en gollü 
maçlarından birisi 
de Ak Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı ile 
Gemlik Belediyesi 
arasında oynandı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın yanı sıra 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç'un 
da izlediği karşılaş
ma nefes kesti. 
Maç öncesi salona 
inen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, her iki takı
mada başarılar

unutmak gerekse 
salon turnuvasına 
adapte olmanın

mağlup olan Ak 
Parti Gemlik, gerek 
bu maçın acısını

diledi.
ilk maçında Gençlik 
Hizmetlerine farklı

avantajını farklı 
skorla aldı. Gemlik 
Belediyesi'ni 
Alparslan İlgin (4) 
Murat Yavuz (3) 
Mehmet Taşar (2) 
ve Ali Ekşi'nin gol
leriyle 10-3 mağlup 
eden Ak Parti Gem 
lik, böylelikle iddi
asını devam ettirdi. 
Salon futbolunda 
ilk maçına çıkan 
Gemlik Belediyesi 
ise acemiliğinin 
kurbanı oldu. İlk 
maçında Ak Parti 
Gemlik karşısında 
iyi futbolunu goller
le süsleyemeyen 
Gemlik Belediyesi 
farklı mağlup 
olmaktan kurtula
madı. Gemlik 
Belediyesinin gol
lerini ise biri 
penaltıdan olmak 
üzere Hüseyin 
Soyugüzel (2) ve 
Cahitınce attı. 
Futsal Turnuvası 30 
Nisan Salı ve 2 
Mayıs Perşembe 
günü oynanacak 
maçlarla devam 
edecek

KRŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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MMIlgllMlİMM îmttiıMHlıılnıM
Uludağ Tekstil ihra
catçıları Birliği 
(UTIB) ev 
sahipliğinde, 'Ev 
Tekstili Sektörü ve 
Geleceğe Bakış* 
konulu sektörel 
buluşması düzen
lendi.
Bursa'da, 15-19 
Mayıs 2013 tarihleri 
arasından düzen
lenecek Evteks 
Fuarı öncesinde 
Sheraton Otel'de 
Türkiye Ev Tekstili 
Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(TETSİAD) ile 
Uludağ Tekstil İhra
catçıları Birliği 
(UTIB) ev 
sahipliğinde, 'Ev 
Tekstili Sektörü ve 
Geleceğe Bakış' 
konulu sektörel 
buluşması düzen
lendi.
UTİB Başkanı 
İbrahim Burkay, 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye'nin 2023 
hedeflerinde ev tek
stili sektöründe 10 
milyar dolarlık ihra
cat hedefi bulun
duğunu söyledi, 
lekstii sektörünün, 
Türkiye için öncelik
li sektörlerden biri 
olduğunu kaydeden 
Burkay, 
"Sürdürülebilir 
kalkınma modelinin 
devam ettirilebilme
si tekstil sektörünü 
geliştirmekle müm 
kündür." dedi 
Türkiye'nin, giyim 
ve mekan tekstil
lerinde söz sahibi 
konumda olan bir 
ülke olduğunu ifade 
eden Burkay,

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

"Teknik ve fonksi 
yönel tekstillerde de 
daha etkin bir hale 
gelmeliyiz. Bu an 
lamda da Bursa'nın 
bilgi birikimi, insan 
gücü ve makine 
parkı ile bu alanda 
yükselen bölge ola
cak." şeklinde 
konuştu. 
Türkiye'nin, 2023 
hedeflerine ulaş
ması için önemli 
atıhmlar yapması 
gerektiğinin altını 
çizen Burkay, şun
ları söyledi: 
"Tarihimizde ata
larımızın başardık
larını biz neden 
başarmayalım? 
İnsan hayal 
etmediği sürece 
vizyon sahibi ola
maz. Vizyonu 
olmayan insanın 
projeleri de olamaz. 
Projesi olmayan 
insan ise gideceği 
yönü bilemez.
Bunun için en başta 
hayalleri gerçek
leştirebileceğimize 
inanmak zorun
dayız." 
Tekstil sektörü ile 
sanayileşmesine 
başlamış olan 
Bursa'nın, 
Türkiye'nin değişen 
dünyada yaptığını 

yaparak kendisine 
yeni bir rol biçmesi 
gerektiğine vurgu 
yapan Burkay, şöyle 
devam etti: 
"Dünya değişirken, 
Türkiye kendisine 
bu kadar önemli 
hedefler koy
muşken, Bursa, 
bunların hiçbirine 
duyarsız kalamaz. 
Sanayileşmenin 
başladığı bu kent 
geçmişten gelen 
kabiliyetlerini 
harekete geçirip, 
zenginleşen 
Türkiye'den hak 
ettiği payı almak 
zorundadır. Türkiye, 
2023 yılında 
kendine dünyanın 
en büyük 10 
ekonomisi içinde 
yer almak hedefi 
koydu. Şu an ilk 10 
ekonomide yer alan 
ülkelerin hepsinde 
uzay ve havacılık, 
savunma sanayi 
sektörü var. Bu 
ülkeler ayrıca, oto
motiv konusunda 
da önemli ülkeler. 
Otomotivin olduğu 
yerde bu sanayi kol
ları yeşeriyor.
Türkiye'ye baktığım 
zaman ise bu tanı
ma en fazla uyan 
yer Bursa'dır."

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı 
Ziya Altunyaldız, 
gümrüklerde sahte 
ve korsan şüphesi 
ile yakalanan ya da 
el konulan ürün 
adedinin gerilediğini 
bildirdi 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı 
Ziya Altunyaldız, 
gümrüklerde sahte 
ve korsan şüphesi 
ile yakalanan ya da 
el konulan ürün 
adedinin gerilediğini 
bildirdi.
Ziya Altunyaldız, 
"2007'de toplam 
yakalamaların yüzde 
5'inde Türkiye, gön
derilen ülke olarak 
görülmektedir. 
2011'de de toplam 
yakalamaların yüzde 
1'inde gönderilen 
ülke olarak yer 
almaktadır. Aynı 
şekilde Türkiye'den 
gönderilen sahte ve 
korsan mal 
sayısının toplam 
yakalanan sahte ya 
da korsan mal 
sayısına oranı 
2007'de yüzde 1,81 
iken; 2011'de bu 
oran üçte iki 
daralmış yüzde 0,60 
olmuştur." dedi. 
Altunyaldız, 7. 
Sahtecilik ve 
Korsanla Mücadele 
Global Kongresi'ne 
katıldı. Kongrede 
Türkiye'nin fikri ve 
sınai haklar 
bağlamında önemli 
merhale aldığına 
işaret eden 
Altunyaldız, "Fikri 
haklar ile ilgili 
yapılan en yeni 
araştırma Mülkiyet 
Hakları İttifakı 
(Property Rights 
Allıance) tarafından 
ortaya koyulmuştur.

Tabii burada ülkeler 
sıralamaya tabi 
tutulmuştur. Bu 
anlamda Türkiye, 
130 ülke içinde 65. 
sıradadır.
Sıralamada rol 
oynayan 3 bileşen
den biri olan Fikri 
Mülkiyet Koruması 
(IPR) itibari ile de 
Türkiye 59. sırada, 
yani daha iyi bir 
konumda yer almak
tadır." ifadelerini 
kullandı.
Dünya Gümrük 
Örgütü (DGÖ), 
Avrupa Birliği ve 
ABD Gümrük ve 
Sınır Muhafaza 
İdaresi tarafından 
ortaya koyulan 
raporlara vurgu 
yapan Altunyaldız, 
şunları aktardı: 
"Rapora göre 
2007'den 2011'e dek 
5 sene içinde 
Türkiye'den gönder
ilen ve sahte ya da 
korsan şüphesi ile 
el konulan mal ile 
yakalama sayısında 
kayda değer bir ger
ileme görülmüştür. 
DGÖ raporlarına 
göre 2007'de toplam 
yakalamaların yak
laşık yüzde 5'inde 
Türkiye, gönderilen 
ülke olarak 
görülmektedir. 
2011'de de toplam 
yakalamaların yüzde

1'inde gönderilen 
ülke olarak yer 
almaktadır.

Aynı şekilde 
Türkiye'den gönder
ilen sahte ve korsan 
mal sayısının 
toplam yakalanan 
sahte ya da korsan 
mal sayısına oranı 
2007'de yüzde 1,81 
iken 2011'de bu 
oran üçte iki 
daralmış yüzde 0,60 
olmuştur. Anılan 
raporlarda bulunan 
ülkeler sahte ya da 
korsan malın menşe 
ülkesine göre değil, 
sahte veya korsan 
malın gönderildiği 
ülkeye göre sıralan
maktadır. Bir diğer 
ifade ile raporlarda 
ülkemiz ile ilgili ver
iler Türkiye menşeli 
mallara değil, 
Türkiye'den gönder
ilmiş olan mallara 
aittir. Bu çerçevede 
belirtilen bu veriler 
değerlendirilirken 
ülkemizin konumu 
itibari ile bir transit 
ülkesi olduğu 
hususunun dikkate 
alınması gerekmek
tedir."
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın fikri ve 
sınai hakları koruma 
adına önlemler 
aldığı anlatıldı
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Oiiğün dönüşü leci 
Mııaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 
düğün sonrası gelin ve dama 
din yakınlarının bulunduğu 
araçla bir otomobilin kafa ka 
faya çarpışması sonucu 1’i 
çocuk 7 kişi yaralandı. 3’de

mmmmM
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Ayaklan dolanıyor...

Gemlik her gün değişik olaylara gebe...
Güne, ‘acaba bugün ne ile karşılaşacağız’ diye 

başlıyoruz.
Bir gün olmasa diğer günlerde sürpriz olaylara 

tanıklık ediyoruz.
Son olay, Belediye Başkanlık makam aracına 

sabah namazından çıkıldıktan sonra aracıyla 
Kapalı Otopark’a giren Atilla C.nin kurşun sik
tiği ortaya çıktı.

Şahıs, Gemlik’te bilinen bir kişi..
Kurşunlama olayının ardında ne var?
Bu netleşmeli.
Atilla C’nin polisçe yakalanmasından sonra 

Gemlik’te konuşulanlar doğruysa vahim. 4’de

Belediye Başkanlık makam aracını kurşunla 
dığı belirlenen Atilla C. kapalı otoparktaki 
kameralar ve MOBESE kameraları tarafından 
belirlenince polisçe yakalanarak, sorgulan 
diktan sonra, Cumartesi günü çıkarıldığı Adli 
ye’de nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza
evine gönderildikten sonra, kurşunlama olayı 
ile ilgili Gemlik’te perde arkası konuşuldu. 
İkinci belediye başkan vekilliği seçimlerinde 
CHP’den AKP adayına oy veren Bülent Dalkı 
lıç’ı koruma amacıyla Belediye başkan yar 
dımcıst Mehmet Çelik tarafından ‘Sinek’ lakap 
lı kişiyi tuttuğu, kurşunlama olayının alacak 
nedeniyle gerçekleştiği iddia ediliyor. 2’de

Cumhuriyet Halk Partisi 
Dayanışma yemeği görkemli geçti. 

Muharrem nce:'Silahlar 
»■IlIlHİltf

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Örgütü 
nün yapılan Dayanışma yemeği büyük ilgi 
gördü. CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Muharrem İnce, ülkede barış istediklerini, 
kardeşlik istediklerini, çocukların ölmesi
ni, terörün olmasını istemediklerini, 
gazetelerde jşehit haberlerini görmek 
istemediklerini belirterek, “Biz ne darbe
ciyiz, ne terörün olmasından yanayız, biz 
bu topraklarda devleti kuran parti olarak 
barış olsun istiyoruz” dedi. Sayfa 5’de
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Konuk Yazar
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Bu kurşunlar kime, niye?
2009 yılındaki seçimleri kazanan 

CHP’li Fatih Mehmet Güler’in Gemlik 
Belediye Başkanı olmasından sonra 
siyaseten yaşananlar dalga boyunu 
aşmış vaziyette.

Ardı ardına gelişen hadiseler 
siyasetten öte organize suç vasfına 
dönüştü.

Gemlik Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler “görevini kötüye kul
landığı” gerekçesiyle açığa alınmış, 
yerine iki kez yapılan başkanvekilliği 
seçimlerini kazanan AK Partili Meclis 
Üyesi Refik Yılmaz getirilmişti.

AK Parti’nin yeterli meclis üye 
sayısı olmamasına rağmen başkan
vekilliği koltuğuna Yılmaz’ın rahat bir 
şekilde oturabilmesi için yapılan 
“transferler” ülke siyaset gündemine 
girecek kadar ses getirmişti.

Önceki gün Refik Yılmaz’ın belediye 
otoparkındaki makam aracının 
kurşunlanmasına ilişkin iddiaların ilçe 
kamuoyuna yansımaları siyaseten de 
olsa hoş değildir.

Kaseti 1.5 yıl geriye sardığımızda 
kamuoyuna yansıtılmayan benzer 
olayların yaşandığını görebiliyoruz.

Mesela, Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik Yılmaz’ın makam 
odasının hemen önünde bir şahıs 
belindeki silahını çekip rastgele ateş 
etmişti.

Silahın kurusıkı olması olası bir 
tehlikeyi önlemişti.

Aynı şahıs iki ay önce de bu kez 
Başkan Yardımcısı Muharrem Sarı’nın 
evinin önündeki aracının lastiklerini 
kesmişti.

Yakalanan şahıs serbest 
bırakılmıştı.

Önceki sabah da Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın kullandığı makam aracının 
belediye otoparkında kurşunlanması 
Gemlik Belediyesinde kötü şeylerin 
habercisi gibiydi.

Konuyu araştırmak için ilçe 
siyasetinde tanıdığım kişilerle 
görüştüm.

Anlatılanlar enteresan olduğu kadar 
üzücü...

İddiaya göre, Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, CHP’li olmasına rağ
men başkanvekilliği seçimlerinde AK 
Partili Yılmaz’a oy vererek seçilmesini 
sağlayan Brütüs lakaplı Bülent 
Dalkılıç’ın bir süre koruma altına alın
masını istemiş ve karşılığında da para 
taahhüt etmiş.

Aradan geçen zaman içinde yine 
iddiaya göre, Çelik’in ödeme yap
madığı dolayısıyla da bu kişinin göz
dağı vermek için Refik Yılmaz’ın 
aracını kurşunladığı konuşuluyor.

Bugün için söylentiden ibaret olan 
bu konuşulanlar Gemlikliler adına 
kaygı vericidir.

Biz de yazımızı eskilerin bir sözüyle 
noktalayalım, “taş yakından gelir uzak 
tan değil”

Ama anlayabilene. Bursa Hakimiyet 28.04.2013

Belediye Başkanlık 
makam aracını 
kurşunladığı belir
lenen Atilla C. 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuk
landı.
Cuma günü 
Belediye Hizmet 
Binası olarak kulla 
mlan Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin altındaki 
Kapalı Otoparka 
park edilen 16 ZN 
900 plakalı 2007 
model Hundai Marka 
Belediye Başkanlık 
makam aracı, saat 

3'ıTa'ıSrıTıda 
kimliği bilinmeyen 
bir kişi tarafından 
kurşunlanmıştı. 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın makam 
şoförü sabah mesai 
başladığında Kapalı 
Otoparktaki makam 
aracını çıkararak, 
başkanvekilini evin
den aldıktan sonra, 
saat 15.oo’e kadar 
aracı kullandığı 
öğrenildi. 
Aracın bağaj 
kapısında 2 kurşun 
deliğinin fark 
edilmesinden sonra, 
durum polise bildiri 
■erek, araç yeniden 
olayın olduğu Kapalı 
Otopark’a 
götürüldü.
Emniyet Olay Yeri 
ekipleri, yaptıkları 
inceleme aynı 
tabancadan çıkan 2 
kurşunun, bağaj 
kapağında plakanın 
hemen üzerini 
deldiğini belirledi. 
2 kurşun 
bulunurken, 
3.kurşunun muhte 
melen seken bir 
kurşun olabileceği 
üzerinde duruldu.

KAMERALAR 
İNCELEMEDE

Polis, gece nöbette 
olan Koruma 
görevlisinin ifade
sine başvurduktan 
sonra, belediye için
deki Kapalı Otopark 
kameraları ile 
MOBESE kamerala 
rında yaptığı 
incelemede, otopar
ka giren aracı 
belirledi.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
Organize İşler 
Müdürlüğü ekip
lerinin de olayı 
incelemeye Gemlik’e 
geldiği öğrenildi. 
Belediye Başkanlık 
makam aracının 
Atilla C. adlı kişi 
tarafından kurşun
landığını belirledi. 
Gözaltına alınan 
şahsın ifadesi 
cumartesi günü ilçe 
Emniyet Müdürlü 
ğü’nde alındı.
Atilla C’nin suçunu 
itiraf ettiği öğreni 
lirken, daha sonra 
şüpheli Adliye 
çıkarıldı.
Atatürk Stadının 
karşısında işyeri 
olduğu öğrenilen 
şahıs, polisteki 
ifadesinde, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik ve 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’dan alacağı 
olduğunu, bunun 
verilmemesi üzerine 
aracı kurşunladığını 
söylediği belirtiliyor.

KORUMA MI 
TUTULDU? 
Gemlik, Cumartesi 
günü, kurşunlama 
olayının perde 
arkasını konuştu. 
İddiaya göre, 2. 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin 
yapıldığı 10 Ocak 
2012 tarihinde, 
CHP’li meclis üyesi 
Bülent Dalkılıç’ın 
Refik Yılmaz’a oy 
verdiğinin ortaya 
çıkmasından sonra, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik’in, Bülent 
Dalkılıç’ın başına 
birşey gelmemesi 
için uzaktan koruma 
olarak Ocak ayında 
yaşamını yitiren 
“Sinek lakaplı” bir 
kişiyi 150 bin lira 
karşılığı tuttuğu 
söyleniyor.
Bu şahsın, koruma 
görevini yerine 
getirmek için Atilla 
C. ve arkadaşlarıyla 
anlaştığı, ancak 
ölüm olayı 

nedeniyle parayı 
alamadıkları 
konuşuluyor.
Paranın ödenmeme
si üzerine Atilla 
C’nin birkaç kez 8 
bin 500 lira mas
rafları yaptıklarını, 
bu parayı istediği 
ancak ödenmemesi 
üzerine, kurşunlama 
olayının gerçek- 
liştiği iddia ediliyor. 
Cumartesi günü 
olayı soruşturan 
Cumhuriyet savcısı 
Osman Kıhçaslan, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Bülent 
Dalkılıç’ın ifadesini 
aldı.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik’in Antalya’ya 
yine bir seminere 
gittiği öğrenildi. 
Polis Adliyeye getir
ilen Atilla C. için sıkı 
güvenlik önlemi 
alırken, yakınları 
mahkemece tutuk
lanan sanığın 
fotoğrafını çektirt 
mediler.
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Düğün Jönüsti leci haza:7 varalı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, düğün 
sonrası gelin ve 
damadın yakın
larının bulunduğu 
araçla bir otomo
bilin kafa kafaya 
çarpışması sonucu 
1’i çocuk 7 kişi 
yaralandı 
Edinilen bilgiye 
göre, saat 23.30 
sıralarında gelin ve 
damadı evlerine 
bıraktıktan sonra 
diğer misafirleri 
evlerine bırakmak 
için yola çıkan 28 
yaşındaki Muhiddin 
Hamdioğlu yöneti
mindeki 20 H 6890 
plakalı otomobil ile 
Yenişehir 
istikametinden 
İnegöl’e gelmekte 
olan sürücü 29 
yaşındaki Yusuf 
Özel yönetimindeki 
otomobil, Alanyurt 
Mahallesi Trafo 
mevkiinde kafa 
kafaya çarpıştı. 
Şiddetli çarpmanın 
etkisiyle otomo

biller sağa sola 
savrulurken, kaza 
yerinde tam 
anlamıyla can

pazarı yaşandı. 
Kazada, sürücüler
le araçlarda bulu
nan 23 yaşındaki

Gülten Karaman, 20 
yaşındaki Gülay 
Çetinkaya, 62 
yaşındaki Şehzade 
Bedir, 33 yaşındaki 
Hazhanım Bayram 
ile 6 yaşındaki 
Medine Aslan yara
landı. Yaralılar, 
ambulanslar ve 
özel araçlarla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi acil 
servisine kaldırıldı. 
Yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu belir
tilirken, kazayı 
duyan yakınları 
düğün evinden 
çıkıp hastaneye 
koştu.Kazaya 
karışan her iki 
aracın da hava 
yastıklarının açıl
ması daha ciddi 
yaralanmalarının 
önüne geçerken, 
kapanan İnegöl- 
Yenişehir karayolu 
araçların olay 
yerinden kaldırıl
masından sonra 
normale döndü.

Bursa'da nefes 
kesen uyuşturucu 

operasyonu

TraMöriiTeisDiinenlilItclOlüinaenliilMlii
Bursa'nın İznik 
ilçesinde traktörü 
ile çift süren bir 
vatandaş, ani 
manevra yapınca 
traktörünün altında 
kalarak ölümden 
döndü.
Olay, İznik'in 
Boyalıca 
beldesinde mey
dana geldi. 
Keramet Köyü 
Osmançeşme 
mevkiinde ki, 
zeytin bahçesinde 
traktörü ile 
çift süren Mustafa 
Turan (65), ani

manevra yapınca 
traktör ile birlikte 
ters döndü.
Devrilen traktörün 
altında kalan Turan, 
civarda bulunan 
köylüler tarafından 
kurtarıldı. Devrilen 
traktörün altından 
sağ olarak çıkarılan 
Turan, 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Şanslı 
çiftçinin kalçasında 
kırık olduğu 
tespit edildiği 
öğrenildi.

Diyarbakır'dan 
eskort eşliğinde 
kiralık yakıt tankıy
la yola çıkan uyuş
turucu satıcıları 
Bursa'da nefes 
kesen operasyonla 
yakalandı.
Narkotik köpeği 
Alfa'nın da 
katıldığı 
operasyonda 162 
kilogram esrar 
yakıt deposunda 
poşetlere sarılı 
halde bulunurken, 
olayla alakalı da 3 
kişi gözaltına 
alındı.
Operasyon anı ise 
polis kamerasına 
saniye saniye yan
sıdı.
Edinilen bilgiye 
göre, 3 ay önce bir 
kadının 24 kilo
gram esrarla 
yakalanmasının 
ardından narkotik 
polisleri, soruştur
mayı derinleştirdi. 
Polis, ele geçirilen 
esrarı 
Diyarbakır'dan 
gönderen asıl 
şüphelinin 
yakalanması için 
alarma geçti. Bu 
kişinin 
Diyarbakır'da 
yaşayan 44 yaşın
daki H.Ö.T. olduğu 
belirlendi. Ekipler, 
şüphelinin bir 
arkadaşıyla birlikte 
yüklü miktarda 
esrarı yine 
Bursa'ya göndere

ceğini haber alın
ca, hareketlendi. 
Batman'dan kiral
adıkları yakıt tankı
na 162 kilogram 
esrarı gizleyen 
zanlılar, yakalan
mamak için de 
eskort eşliğinde 
Diyarbakır'dan 
yola çıktı. Zanlıları 
takibe alan 
narkotik ekipleri, 
şüphelileri Kestel 
Kavşağı'nda dur
durdu. Narkotik 
köpeği alfanın da 
katıldığı 
operasyonda 3 kişi 
nefes kesen 
operasyonla 
gözaltına alındı. 
Ele geçirilen 162 
kilogram esrarı 
bulmak ise hiç de 
kolay olmadı.
Yakın tankının 
içine bir tulum 
giyerek giren polis 
ekibi, ardı ardına 
birçok paket 
çıkardı. Ve toplam
da ele geçen 162 
kilo 200 gram 
esrar emanete 
alındı.
Olayla alakalı 
olarak gözaltına 
alınan H.Ö.T. (44), 
C.İ. (25) ve Y.A. 
(42) "Uyuşturucu 
ticareti yapmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Zanlılar ekip oto
suna bindirilirken, 
suçsuz olduklarını 
söyledi.

KfiŞ€D€ BEKICMCK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Park İçinde Silahla Yaralama
Bursa'da bir kişi 
kimliği belirsiz 
şahısların silahlı 
saldırısına uğradı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay 
merkez Osmangazi 
ilçesi Bağlarbaşı 
Mahallesi'nde

meydana geldi. 
A.M. isimli şahsa 
Ziraat Parkı'nda 
kimliği belirsiz 
kişiler tarafından 
silahla ateş edildi. 
Hafifi yaralanan 
şahıs için olay 
yerine ambulans

istendi. Parka 
gelen polis ekipleri, 
A.M.'yi yaralayarak 
kaçan zanlıları 
aramak için 
çalışma 
başlatırken, yaralı 
şahıs Uudağ 
Üniversitesi Tıp

Fakültesine 
kaldırıldı.
A.M.'nin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenilirken, 
olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı. GÜLER AJANS

Gemlik Körfez www.gemilkkorfoigaz8tesl.com
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 Iımuteıı CBllSll’nüe Miır tam
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ayakları dolanıyor...
Dünkü Bursa basını bu olayı çok vasat 

geçti.
Nedeni belli.
Haber kaynaklan bu haberi geçiştirmek 

istedi.
Atilla C’nin Adliye’ye çıkarılışı sırasında 

gerekse Karakol önünde her olayda nöbet 
tutan gazeteciler ortalıkta yoktu.

Gemlik’te gazete ve ajanslara gönderilen 
haber 4 satırlık.
Atilla C. polise olayın kişisel olduğunu 

söylemiş.
Hiçbir detay yok.
Olmaz, olamaz.
Yazdırmazlar.
Oysa, Gemlik’te olayla ilgili çok şeyler 

konuşuluyor.
Bunları duymayan gazeteci yok...
Olayın geçmişi olduğunu dün Bursa 

Hakimiyet’te Ersel Peker yazdı.
Ersel’in yazısı bugün 2. sayfamızda oku

manıza sağlık veririm.
Bir insan, durup dururken, belediye 

başkanlık makam aracını kurşunlamaz.
Ben yılardır gazetecilik yapıyorum.
Bu tür şiddet olaylarının tümünün ardın

da bir çıkar ilişkisi olduğunu gördüm.
Gemlik, cumartesi günü bu olayı konuş

tu.
Şahıs yakalanınca, bir saat içinde olayla 

ilgili söylenti yayıldı kente..
İşin ilginç yanı, kurşunlamanın Belediye 

Başkanlık koltuğuyla ilintisi olması...
Yani söylentiye göre, CHP’nin Brütüs’ü 

Bülent Dalkılıç, çıkar ilişkisi içinde partisi
ni satarak Refik Yılmaz’a oy verince 
- ben oy vermedim diye 2 ay gezdi Gem 
lik’te- CHP ikinci kez içinden darbe yedi.

Ahlaksızca gizlendi bu kişinin oy kullan
ması.

Bunların tümü planlı ve programlı olay
lardı.

Yapanlarsa belli.
Brütüs’ün oyuyla koltuk sahibi olanlar.
Arkasındaki AKP zihniyeti...
Ama Allah, bunların ayaklarını birbirine 

dolandırıyor.
Bir yerlerde hata yapacaklardı ve yap

maya devam ediyorlar.
İş vahim.
Söylenenler doğruysa vay Başkan veki 

Un ve yardımcısının haline.
Bu kadar acemi siyasetçi olunur mu?
Olay konuşulan gibi olmasa bile, Gemlik 

bunu konuştu iki gün.
Daha da konuşacak.
Siyaseti bu kadar kirletenler yalnız 

kendilerine değil, başkalarına da zarar 
veriyorlar.

‘Etme bulma dünyası” sözü boşuna 
söylenmemiş.

Mahkemeleri izleyeyip, olayın gerçeğini 
öğreneceğiz.

Umurbey Celal 
Bayar Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi'nde İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
yürüttüğü "Hep 
Birlikte Başarılı 
Olalım Projesi" kap
samında veli toplan
tısı ve "Gurur Çayı 
Etkinliği" yapıldı. 
II. Dönem I. Yazılı 
sınavlar sonrasında 
gerçekleştirilen 
toplantı HBBO proje
si uygulama yöner
gesi gereği yaklaşık 
1 ay öncesinden 
planlandı.
Sınıf rehber öğret
menleri ve ders 
öğretmenleri tarafın
dan bütün dersler
den baraj notlar 
belirlendi.
Baraj notları geçen 
öğrencilere ve 
velilerine, velilerinin 
de katılacağı bir 
toplantı ile "Başarı 
Belgesi” verileceği 
duyuruldu.
Siriâv sonuçlarının 
açıklanmasından 
sonra gurur çayı 
etkinliğine bütün 
veliler davet edildi. 
Pazar günü 10.30 da 
gerçekleştirilen prog 
rama öğretmenler, 
öğrenciler ve öğren
cilerin aileleri 
katıldılar.
Öğretmenler ve 
öğrenci aileleri 
öncelikle Okul 
Müdürlüğü ve Okul 
Aile Birliğinin hazır
ladığı kahvaltıda bir 
araya geldiler. 
Sınıf rehber öğret
menleri gerekli bil
gilendirmelerde 
bulunduktan sonra 
Okul Müdürü Sezai 
Korkmaz ve her 
şubenin derslerine

gireri öğretmenler 
tek tek sınıfları 
dolaştılar.
Öğrenciler hakkında 
görüş, öneri ve pay
laşımlarda bulundu
lar.
Okul Müdürü Sezai 
Korkmaz, velilere 
yaptığı konuşmasın
da "Gurur çayı etkin
liği İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün 
yürüttüğü HBBO 
Projesi kapsamında 
gerçekleştirilmiştir.
Projede amaç öğren
ciler arasında pozitif 
rekabet ortamı oluş
turarak Öğrencileri 
mizin akademik 
başarılarını arttır
maktır. Başarıyı art- 
tırabilmek için bu 
gün olduğu gibi 

öğrenci, öğretmen 
ve velilerimizin sık 
sık bir araya 
gelebilmeleri gerek
mektedir. Lütfen 
okulumuzu ayda bir 
defa mutlaka ziyaret 
ediniz. Sizlere tak 
dim ettiğimiz başarı 
belgeleri bir kâğıt 
parçasından ibaret 
değildir. Çocuk
larınızın emeğinin, 
başarısının ürünü 
dür. Çocuklarınızla 
gurur duyabilirsiniz. 
Bu belgeler çok 
büyük anlamlar taşı 
yor. Belgelere 
anlamlar yükleyerek 
sizlere takdim edi 
yoruz. Öğrenci
lerinizi ve sizleri 
başarılarınızdan do 
layı tebrik ediyoruz.

Katılımlarınızdan 
dolayı teşekkür edi 
yoruz" dedi. 
Ekonomik içerikli 
görüşmelerin yapıl
madığı program çok 
verimli geçti.
Bazı şubelerde 
velilerin % 80'inin 
katıldığı toplantıya 
önceki toplantılara 
oranla katılım çok 
yüksek oldu. 
Bundan sonraki 
süreçte HBBO 
Projesi kapsamında 
Gurur Çayı Etkinliği 
ne katılamayan 
ailelere okul idaresi, 
öğretmenler ve 
öğrencilerin sınıf 
arkadaşlarından 
oluşan ekiplerle ev 
ziyaretleri yapılacak.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 
■■
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(jumhuriyet Halk Partisi Dayanışma yemeği görkemli geçti.

Mamı h 1H h ı mmiw w fcfetirinf
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
örgütü’nün yapılan 
Dayanışma yemeği 
büyük ilgi gördü. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem İnce, 
Tunceli Milletvekili 
Kamer Genç, Aykan 
Erdemir, Kemal 
Ekinci, CHP İl 
Başkanı Metin 
Çelik, il ve ilçe 
yöneticileri, bele 
diye meclis üyeleri, 
il genel meclis 
üyeleri ile çok sayı
da partili katıldı. 
Aşka Otel de düzen
lenen yemekte 
konuşan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem ince, 
ülkede barış istedik
lerini, kardeşlik iste
diklerini, çocukların 
ölmesini, terörün 
olmasını istemedik
lerini, gazetelerde 
şehit haberlerini 
görmek istemedik
lerini belirterek, "Biz 
ne darbeciyiz, ne 
terörün olmasından 
yanayız, biz bu 
topraklarda devleti 
kuran parti olarak 
barış olsun isti 
yoruz” dedi.

AÇILIŞ KONUŞMASI 
TAMER YAPTI 
CHP Dayanışma 
yemeği cuma günü 
akşamı saat 20.oo 
de başladı. 
Açılış konuşmasını 
partinin en kıdemli 
üyelerinde gaze 
temiz yazarı İnan 
Tamer yaptı. 
Tamer, konuşma 
sında CHP’nin 
Atatürk’ün emaneti 
olduğunu koruyup 
sonsuza dek yaşata
caklarını belirterek, 
şunları söyledi: 
"CHP var oldukça ki 
var olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti 
sonsuza dek yaşa 
yacaktır. Türkiye 
Cumhuriyetini 
kuran, halkın ken
disini yönetmesi 
olan, demokrasiyi 
bu ülkeye kazandı 
ran, halkın irade ve 

l kararına saygı 
gösteren CHP’dir. 
Onattı kuruşluk 
pulla kurulmamıştır.

Vatan kurtaran kah 
ramanların kurduğu 
bir partidir CHP” 
dedi.
Tamer, CHP’nin 
dünyanın en uzun 
ömürlü siyasi 
kurumlarından biri 
olduğunu belirterek, 
"Bizlerin felsefesin 
de durmak yok. 
Hep çalışacağız, el 
ele gönül gönüle 
bütün engelleri aşa
cağız” dedi.
Geceye katılan 
Bursa milletvekilleri 
Aykan Erdemir, 
Kemal Ekinci, 
Kamer Genç ve 
Genel Başkan 
Yardımcısı TBMM 
Grup Başkanı 
Muharrem İnce birer 
konuşma yaptılar. 
Muharrem İnce ko 
nuşmasında, Baş 
bakan’ın Imralı da 
yatan Abdullah 
öcalan’ın jimnastik 
saatlerini uzattığını, 
dostlarıyla görüşme 

imkanı verdiklerini, 
12 kanallı bir tele
vizyon verildiğini 
söylediğini 
belirterek, "Bir tele
vizyona PKK 
Türkiye’den çekili 
yor öyle mi? Bir 
televizyona çekili 
yorlarsa keşke 32 
kanallı televizyonu 
30 sene önce 
verseydiniz. 
Biz, şimdi soruyo 
ruz, bu ülkede barış 
olsun istiyoruz, 
kardeşlik olsun 
istiyoruz, çocuklar 
ölmesin istiyoruz, 
terör olmasın isti 
yoruz. Gazetelerde 
televizyonlarda 
şehit haberleri 
görmek istemiyoruz. 
Biz, ne darbeciyiz, 
ne terörün olmasın
dan yanayız.
Biz, bu topraklarda 
bu devleti kuran 
parti olarak, barış 
olsun istiyoruz. 
Ama diyoruz ki;

Tayyip Öcalanla, 
Abdullah Erdoğan 
arasında bu pazar 
lıkta bizim çekince 
lerimiz var.
1-Sen daha bunun 
adını koyamamış 
sın. Önce ortaya 
çıkarken kürt açılı 
mı olarak ortaya 
çıktın, sonra milli- 
birlik projesi dedin, 
sonra demokratik 
açılım dedin, sonra 
barış süreci dedin, 
sonra çözüm süreci 
dedin.
Sen daha adını ko 
yamamışsın bunun. 
Ne anlatıyorsun.
2- Yaptığının hukuki 
alt yapısı yok.
3- En önemlisi ne 
biliyor musunuz? 
Silahlar susmuyor, 
silahlar yer değiş 
tiriyor.
Türkiye’deki silah 
lar Kuzey Irak’a 
gidiyor. Orada bek
liyor. Şimdi diyor ki: 
Türkiye Büyük Millet

Meclisi gereğini 
yapsın diyor. 
Anayasa değişsin, 
yasalar değişsin 
diyor. Eline silahı 
almış, yurt dışına 
çekilmiş, parlemen- 
toyu tehdit ediyor 
tehdit, istedikleri 
m izi yapmazsanız 
yeniden geri gelir 
mi diyor. Ne istiyor
sun ne istediğini 
biliyoruz. Ama 
Tayyip’e Öcalan’ın 
ne verdiğini bilmi 
yoruz. Böyle bir 
değişiklik olur mu? 
Yani ortada silah 
bırakmış bir terör 
örgütü yok.” dedi. 
İnce, Türkiye’nin bir 
hukuk devleti oldu 
ğunu bir mahkumun 
şartlarını Başbaka 
mn belirleyemeye- 
ceğini, iyileştire
ceğini, kötüleşti 
remeyeceğini de 
belirterek, "Eğer 
sen Abdullah 
öcalan’ın cezaevin

de durumunu 
iyileştirmek hakkını 
kendinde görüyor
san Mustafa Balbay 
ın da haklarını 
kötüleştirmek 
hakkını görüyorsun 
demektir.” diyerek, 
bu hakkı ceza infaz 
kanunun hangi 
maddesinde bulun
duğunu belirterek 
savcıları göreve 
çağırdı.
İnce, Gemlik’te 
belediyeyi yeniden 
almalarını isteyerek, 
birlik ve beraberliğe 
çağırdı. Gemlik ilçe 
örgütünden bin üye 
isteyen ince, her 
100 üye yazımında 
rozeti kendisinin 
takacağını söyledi. 
Konuşmalardan 
sonra özgün müzik 
sanatçısı Barış ve 
arkadaşlarının 
şarkılarıyla CHP liler 
geç saatlere kadar 
eğlendiler.
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Her yıl 23 Nisan’da 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
kapsamında bir 
sanat dalını kon- 
sept olarak belir
leyip çocuklara bir 
şenlik sunan 
Borçelik, bu sene 
de ritim çalışmaları 
gerçekleştirdi. 
Doç. Dr. Ali Öztürk 
ve Ozan Öztürk 
tarafından çocuk
lara verilen ritim 
eğitiminin ardından 
atık materyallerden 
yapılmış enstrü
manlarla bir 
orkestra kuruldu. 
Orkestranın büyü
leyici performansı 
ile hem atık 
materyallerin 
değerlendirilmesi 
hem de ritim 
konusunda önemli 
bilgiler çocuklarla 
paylaşılmış oldu. 
Borçelik Güvercin

Sevenler 
Kulübü’nün de 
katıldığı şenlikte, 
güvercin, süs 
tavukları ve tavşan 
gibi birçok sevimli 
hayvan çocuklar ile 
buluşturuldu.
Şenliği çekilişler de 
süsledi. Yapılan 
çekiliş sonunda 
çeşitli boyama 
kitaplarından 
tavşana, Hint bül
bülünden, muhab
bet kuşuna kadar 
birçok hediye 
çocuklara dağıtıldı. 
Animasyon gösteri
leri, şişme oyun 
parkları ve panayır 
yiyecekleri ile şen
lenen etkinlik, 
Güvercin Sevenler 
Kulübünün barış 
simgesi beyaz 
güvercin uçurması 
ve çocukların 23 
Nisan şiirleri oku
ması ile sona erdi.

ELEMAN
CNC-CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ

ARANIYOR

MİTSUBİSHİ VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

DOĞSAN MAKİNE
TEL: O 224 586 00 58

0541 45495 59

ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
DEPODA DÜZENLEME 

YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

ÖZ-BİR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3. r<m. 

GEMLİK
Tel : O 224 513 45 79 
Fax : O 224 513 49 91

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA A
“SUYUNU BOŞA 

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

KİRALIK İSHIIİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

___________ V_______ _____
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KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lııMtsteiMlMUMaiı Çınar Ortaokülu kupayı fiemlilı’e gelirdi

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
kalitesini tescille 
yerek KALDER 
Bursa başarı 
ödülünü ilçemizde 
kazanan ilk kurum 
olarak, okul tanıtım 
günlerine start verdi 
Tanıtım günlerini iki 
aşamalı olarak plan
layan kurum ilk aşa
mada bu hafta 
ilçemiz bünyesinde
ki ortaöğretim 
kuramlarında 
sekizinci sınıflardan 
sorumlu Müdür 
Yardımcılarına ve 
Rehber öğretmen
lere kahvaltılı okul 
tanıtımı gerçek
leştirdi.
Okulun tüm birim
leri misafirlere 
gezdirildi ve soruları 

tek tek alan şefleri 
tarafından yanıt
landı. Ayrıca okul 
tanıtım filmi de 
seyrettirildi, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve İlçe 
Şube Müdürleri de 
kahvaltılı toplantıya 
katılarak, okul 
hakkındaki olumlu 
fikir ve görüşlerini 
paylaştılar.
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet Seren; "Bu 
sene geleneksel 
hale gelmiş olup, 
üçüncüsü gerçek
leştirilen Okul 
Tanıtım Günlerimize 
start vermekten 
dolayı mutluluk duy
maktayım. iki aşa
malı planladığımız 
okul tanıtım gün

lerinde ilk olarak 
Okul idarecileri ve 
Rehber öğretmen
lerini misafir ettik 
ikinci aşamada 
ilçemiz sekizinci 
sınıfta okuyan 800 
kız öğrencilerimizi 
okulumuza misafir 
edip, yerinde gö 
rerek, anlayarak, 
bilinçli tercih yap
malarını ve okulu
muzu tercih 
etmelerini bekle
mekteyiz. Bu 
bağlamda bugünkü 
toplantımıza katılan 
başta İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz 
olmak üzere tüm 
idareci arkadaşları
ma ve okul Rehber 
öğretmenlerine 
teşekkür ederim" 
dedi.

Gemlik Çınar Orta 
okulu Küçükler Fut 
bol Takımı, Bursa 
Şampiyonu Bur 
sa'da yapılan 2. 
Küme Küçükler 
Futbol müsaba 
kalarında mücadele 
eden Gemlik Çınar 
Ortaokulu Futbol 
takımı Bursa'da bi 
rinci oldu. 
Gemlik'teki grup 
maçlarını birincilikle 
tamamladıktan 
sonra müsabakalara 
Bursa'da devam etti. 
Birinci tur maçların
da Atıcılar futbol 
sahasında karşılaş 
tığı Orhanbey 
Ortaokulu'nu 3-0 
yendi, ikinci tur 
maçında Ş. Jan. 
Er.Selahattin Çırak 
Ortaokulunu 1-0 
yendi. Üçüncü tur 
maçında Karacabey 
Atatürk Ortaokulu 
ile karşılaşan 
takımımız bu maç
tan da 3-0 galip ge 
lerek yarı final 
maçları oynamaya 
hak kazandı. Yarı 

finalde Hatice Salih 
Ortaokulu ile karşıla 
şan takımımız nor
mal süresi 1-1 biten 
maçtan sonra yapı 
lan penaltı atışlarıy
la rakibine 4-3 üstün 
lük sağlayarak 
finale kaldı. Final 
müsa bakasında 
Ahmet Uyar Orta 
okulu ile karşılaştı, 
inanılmaz bir müca 
deleye sahne olan 
maçın normal süresi 
0-0 berabere bitti. 
5'er dakikalık iki 
uzatma devresinin 
ikinci yarısının son 
dakikalarında 
takımımızın attığı 2 
golle final maçını 
kazanarak turnuvayı 
birincilikle bitirip 
Bursa'da Şampiyon 
oldular.

Okul Müdü rü Mesut 
Rahmi Bayram "Ka 
zanılan şampiyon
luklarda, sportif 
faaliyetlerdeki 
başarılarımızın 
özünde azmin, 
inancın ve Beden 
Eğitimi öğretmeni
miz Adem Çolak ve 
takımının özverili 
çalışmaları vardır. 
Sevgili öğretmeni
mizi ve Futbol 
takımımızı kutluyor 
başarılarının deva 
mini diliyorum"dedi. 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç da 
takımı tebrik ederek 
bundan sonraki yıl
larda da ilçemizi en 
iyi şekilde temsil 
edeceklerine 
inandığını söyledi.

I GÜLER AJANS istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No :3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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Zorla maç Gemlik Belediyespor'un
Seyfettin Şekersöz

U 16 yaş ligi B grubu 
play off maçında 
Gemlik Belediyespor 
rakibi 
Componentaspor'u 
çekişmeli geçen 
maçın sonunda 3*2 
yenmeyi başardı. 
Gemlik 
Belediyespor'da 
Yusuf Şanlı ve 
Muratcan kırmızı kart 
gördü.
İki takımında gali* 
biyet için çıktığı 
müsabakada ilk 
pozisyonu Gemlik 
Belediyespor buldu. 
4. dakikada Rahim'in 
yan ortasında 
Onur'un kafa şutunu 
kaleci önledi.
11. dakikada gelişen 
Gemlik Belediyespor 
atağında Eray'ın 
ceza sahası çizgisin
den vurduğu sert 
şutu kaleci kucağın
dan sektirince top 
filelerle buluşunca 
Gemlik Belediyespor 
1-0 öne geçti. 
Santrası yapılan 
golün ardından yine 
rakip kaleye yükle
nen Belediyespor'da 
bir futbolcu 
yerdeyken maçın 
orta hakemi oyunu 
durdurmadı. 12. 
dakikadaki atakta 
Alperen kalecinin 
yanından topu 
ağlara göndererek 
Componentaspor'u 
1-1 beraberliğe 
taşıdı.
26. dakikada ise 
Gemlik Belediyespor 
savunmasının yap
tığı hatayı affet
meyen Hüseyin 
Yavuz 
Componentaspor'u 
2-1 öne geçirdi. 38. 
dakikada Onur'un 
altı pasta vurduğu 
kafa şutunda top 
kaleciden döndü 
Rahim kafayla 
tamamlayarak

Gemlik 
Belediyespor'u 2-2 
beraberliğe getirdi 
ve ilk yan bu skorla 
bitti.
İkinci yarıya daha iyi 
başlayan ve pozisy
on üreten Gemlik 
Belediyespor 52. 
dakikada Onur'un 
soldan götürüp kale 
içine kestiği topu 
Rahim ağlarla buluş
turunca Gemlik 
Belediyespor 3-2 
öne geçti.
İki takımında gol için 
tüm batlarıyla rakip 
kalede pozisyon bul
duğu maçta son 

vuruşlarda başarılı 
olunamazken Gemlik 
Belediyespor'da 
kalecisi Soner Tepe 
kurtarışlarıyla 
Componentaspor 
ataklarında gole izin 
vermedi.
72. dakikada yardım
cı hakemin uyarısı 
ile rakibine sert 
harekette bulunan 
Yusuf Şanlı direk kır
mızı kartla oyun 
dışında kalınca 
Gemlik Belediyespor 
sahada 10 kişi kaldı. 
78. dakikada ise kale 
içine ortalanan top 
çizgiyi geçmeden

Birkan tarafında uza
klaştırıldı. 79'da 
Alperen'in altı pas 
içinde sert şutunda 
kaleci Soner Tepe 
gole izin vermeyerek 
Componentaspor'u 
beraberlikten etti. 
Maçın uzatma 
dakikalarında 
Muratcan ikinci sarı
dan kırmızı kart 
görünce Gemlik 
Belediyespor 9 kişi 
kaldı.
Maçın kalan 
dakikalarında başka 
gol olmayınca 
Gemlik Belediyespor 
sahadan 3 puanla

ayrıldı.

SAHA : Güzelyalı 
HAKEMLER : Suat 
Sezgin 6, Tolga 
Kocaefe 5, Uğur 
Yüksel 5, 
GEMLİK 
BELEDİYESSPOR : 
Soner Tepe 6, Soner 
Şen 5, Muratcan 6, 
Mustafa 6, Yusuf 
Şanlı 7, Hüseyin 5, 
(Birkan 4) Hakan 6, 
F ur kan 6, Rahim 7, 
(Mustafa Toğral 2) 
Eray 7, Onur 7, 
COMPONENTA 
SPOR : Hüseyin 
Kılıç 3, Abdullah 5,

Hüseyin Yavuz 6, İsa 
5, Çağatay 6, 
Abdülkadir 4, 
(Ayberk 2) Alperen 6, 
Resul 4, (Nesim 1) 
Göksal 4, Kamuran 
5, Atakan 4, (Anıl 1) 
GOLLER : Dk. 11 
Eray, Dk. 38-52 
Rahim, (Gemlik 
Belediyespor) Dk. 
12. Alperen, Dk. 26. 
Hüseyin, 
(Componentaspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 72. Yusuf Şanlı, 
Dk. 80. Muratcan, 
(Gemlik 
Belediyespor)
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MMllMIlIlBIHİlİilll Parasını celirmetene'sona'
Servetlerini 
Türkiye’ye getiren
lerden sınırlı vergi 
alınmasını öngören 
torba kanundan, 
sağlığa ise zam 
çıktı.
Tasarının yasalaş
masından sonra 
özel hastaneye git
mek daha da pahalı 
olacak. Şu anda 
özel hastaneler 
Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma 
Komisyonu tarafın
dan belirlenen 
ücretlerin yüzde 90 
fazlasına kadar 
hastalardan ilave 
ücret alabiyor.
Tasarıyla ise, bu 
rakam iki katına 
kadar çıkabiliyor. 
Bu da özel has
tanelerin ücret
lerinde yüzde 
100’lük artışın yolda 
olduğu anlamına 
geliyor.
Torba kanunda, 
sağlık hizmetlerinin 
fiyatlandırılmasına 
ilişkin düzenlemeler 
de yer alıyor. Buna 
göre artık, sağlık 
hizmetlerini fiyat
landırma komisy
onuna özel sektör
den de katılım ola
cak. Özel hastaneler 
ile üniversite has
tanelerini temsilen 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
birer üye atayacak. 
Ancak çoğunluğun 
kamuda olacağı 
komisyonda karar
lar oy çokluğu ile 
alınacak ve Resmi 
Gazete’de yayım
lanacak. Tasarıda 
özel hastanelerin 
alabileceği fark

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ücretleri yeni den 
düzenleniyor. Bu 
maddeye göre, özel 
hastanelere zam 
yapılması ya kın. Şu 
anda, vakıf üniver
siteleri ve özel has
taneler; Sağlık 
Hizmeteri Fi yat- 
landırma Ko misy- 
onu’nca belirlenen 
fiyatların bir katına 
kadar ilave ücret 
alabiliyor. Bir katına 
kadar alınacak ilave 
ücretin tavanını ise 
bakanlar kurulu 
belirliyor. Bakanlar 
kurulu bu yetki 
çerçevesinde daha 
önce yüzde 70 olan 
fark ücretini, yüzde 
90’a çıkardı ve 
kriterleri karşılayan 
özel hastaneler 
yüzde 90 fark ücreti 
almaya başladı. 
Torba kanunda 
yapılacak değişiklik 
ise, bu maddede 
‘bir kat’ ifadesinin 
‘iki kat’ olarak 
düzenlenmesini 
öngörüyor. Bu 
durumda, bakanlar 
kurulu özel has
tanelerin yüzde 200 
fark ücreti almasına 
karar verebilecek.
18 YAŞINA KADAR 
SAĞLIK SİGORTASI 
Torba yasaya göre 

gelir tespiti yapıl
madan Ğenel Sağlık 
Sigortası veya bak
makla yükümlü 
olduğu kişi bulun
mayan Türk vatan
daşlarından 18 
yaşını doldurmayan 
çocuklar, Genel 
Sağlık Sigortalısı 
olacak. Anne ve 
babası olmayan 
Türk vatandaşların
dan 18 yaşını 
doldurmayan 
çocuklar da genel 
sağlık sigortası kap
samına alınacak. 
Düzenleme bu 
haliyle yasalaşırsa 
18 yaşına kadar 
herkes genel sağlık 
sigortası kapsamın
da olacak. İlgili 
kamu kuruluşlarının 
temsilcilerinden 
oluşan Sağlık 
Hizmetleri Fiyattan 
dırma Komisyo 
nu’na, üniversite 
hastaneleriyle özel 
hastaneleri temsilen 
belirlenecek birer 
üye girecek. Karar 
lan salt çoğunlukla 
alacak komisyonun 
gerekli gördüğü 
durumlarda hizme 
tin türüne göre bir 
den fazla alt korniş 
yon kurulma sının 
da yolu açılıyor.

Vergi cennetlerinde
ki parasını ‘Varlık 
Barışı’nda yurda 
transfer etmeyen 
patronları zor günler 
bekliyor.
Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan’ın 
duyurduğu yeni var
lık barışı yasa 
tasarısı önceki gün 
Meclis’e sunuldu.
Sadece yurtdışında- 
ki varlıklar için 
geçerli olacak 
tasarı, 22 Nisan 
2013 tarihi itibariyle 
yurtdışında bulunan 
para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve 
diğer sermaye 
piyasası araçları ile 
varlığı kanaat verici 
belgeyle ispat edilen 
taşınmazlar 31 
Temmuz 2013’e 
kadar TL cinsinden 
rayiç bedelle 
bankalara, aracı 
kurumlara veya 
vergi dairelerine 
beyan edilecek.
Beyan edilen varlık 
değeri üzerinden 
yüzde 2 vergi 
ödenecek. Bildirilen 
ve beyan edilen var
lıklar nedeniyle 

| hiçbir vergi

Et ve Balık Kurumu ıleğisti
2012/4553 Et ve Balık 
Kurumu Genel 
Müdürlüğünün Et ve 
Süt Kurumu Genel 
Müdürlüğü Adıyla 
Yeniden Teşkilatlan 
dırılmasına İlişkin 
Karar Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. Et 
ve Balık Kurumu 
Genel Müdürlü 
ğü'nün Et ve Süt 
Kurumu Genel Mü 
dürlüğü adıyla yeni 
den teşkilatlandırıl

incelemesi veya 
tarhiyatı yapılmaya
cak.
Yasal düzenlemenin 
uygulanabilmesi 
için, Bakanlar 
Kurulu’nun hangi 
ülkelerin bu listeye 
dahil edildiğine 
ilişkin karar yayınla
ması gerekiyor. 
Ekonomi bürokrat
ları, bu listenin 
yayımının 
gecikmesinin, bazı 
ülkelerin ‘çifte 
vergilendirme anlaş
masına’ yanaşma
masından kay
naklandığını vurgu
ladılar. Türklerin 
paralarını genellikle 
İsviçre, Malta, 
Cayman Adaları ve

masına ilişkin Karar; 
Gıda,Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı'nın talebi üzeri ne, 
Bakanlar Kuru lu'nca 
25 Mart 2013 tari
hinde kararlaştırıldı. 
Buna göre devletin 
genel hayvancılık 
politikası 
çerçevesinde, hay
vancılık sektöründe 
düzenleyici ve des 
tekleyici bir rol üst 
lenmesini temin et 

Bahreyn gibi 
cennetlerde tuttuk
larına dikkat 
çeken bürokratlar, 
zor da olsa 
İsviçre’nin de 
anlaşmaya ikna 
edildiğini anımsat
tılar. Böylece anlaş
ma imzalanan ülke 
sayısı 78’e 
ulaşmış oldu. 
İşte hükümet, yurt- 
dışında varlığı olan
lara bir yandan 
barış elini uzatırken, 
diğer taraftan da 
transfer fiyatlandır
ması uygulanacak 
ülkeler listesini 
yayınlayarak, yüzde 
30’a varan ‘stopaj’ 
sopasını göstere
cek.

mek, piyasa ekono 
misi kuralları içeri 
sinde sektörde tam 
rekabet koşullarının 
tesisine katkıda bulu
narak kamu yararı ile 
faaliyetlerini 
sürdürmek ama cıyla 
kurulan ve bir iktisadi 
devlet teşekkülü olan 
Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürlüğünün 
adı Et ve Süt Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
olarak değiştirildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmış Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Amtur
Kamil Koç

613 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
514 46 49
614 47 71
612 O1 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

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 id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

121
186

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

BELEDİYE

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

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

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

Akcan Petrol O13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 813 Q1 03

VAPÜR - FERİDOT

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ' OAZÇTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4560 

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)

■SİH1M

■■
AŞK KIRMIZI: 13:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
LANET: 12:00-14:15- 
16:15-18:30-20:30 

CESUR BALIK 2: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:30

■II Mil

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kumla Şb. 10224 59
Kurşunlu Şb.ı O 535 49

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ' 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU"

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR i
•TAKAS VE VADE;SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TlMÇ
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İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

♦İSE GİRİŞ RAPORU
♦AĞIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU 

♦ PERİYODİK KONTROLLER
♦T.EMEL İS SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA 
Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

♦ İŞYERİ HEKİMLİĞİ
OSab • İ5GÜVEMİ6İUZM4İIĞI 
» y • İLKY ARPIMI EĞİTİMİ'*

• RİSK ANALİZİ
♦ ACİL PURUM EYLEM PLANI

♦PORTÖR /MUAYENELERİ

ORTAK SASILIK GOTEMLII BİRİMİ
Hi^iirHaaıı^i^
Hnjfatlınaltın)(ttıliaı

f* 4* im 11 İr If FLf» üemiiKKzrîez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ju nisan zuu balı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Cezaeıriımen çıtın
si mııı alelıseisaciı
Bursa’nın Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, içkili bir mekanda 
çıkan olayda bir kişi 
hayatını kaybetti. Sayfa 3’de

te tel Mlıtiiin
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Sivri sinek...
Köşe yazımı, gazetenin tüm haberleri bittikten- 

sonra yazıyorum.
Yani son yazı benim köşe yazım oluyor.
Bu nedenle, birinci ve dördüncü sayfalar, be 

nim yazımı beklemek zorunda.
Saat şu anda 22.oo ye geliyor.
Bilgisayarın başında ne yazayım diye düşünür 

ken, bir yandan da sivris ineklerle mücadele 
ediyorum.

Işığı gören sivriler, bilgisayarıma ve bize 
hücum ediyor.

Her biri de maşallah İri mİ iri..
Ellerimde ve yüzümde ısırmadık yer bırak

madılar. Devamı sayfa 4'de

Çarşı Deresi’nin son ayağında genişletme 
kararı alındı. Derenin PTT önünden, Hükü 
met Konağı köprüsüne kadar olan bölüm 
de başlayan temizleme çalışmaları sonrası 
dere içinde dökülen betondan sonra şimdi 
de demir bağlantıları tamamlanarak, Dere, 
PTT ve Hükümet Konağı’na doğru geniş 
letilmeye başlandı. Haberi sayfa 2’de

Asım Kocabıyık, 
Gemlike bu camiiyi 
vautırmak istiyordu

Çürük olduğu gerekçesiyle yıktırılan eski 
Belediye Binasının olduğu yere yaptınla- 
cak olan Merkez Camiini yapacak olan 
Merhum Asım Kocabıyık varisleri 
babalarının İstanbul’daki Nusretiye 
Camiinin bir benzerinin Gemlik’e yapıl
ması için çalışma başlattığını, Gemlik 
Belediyesi’nin ilçe meydanlanna astığı 
cami ile Kocabıyık’ın vasiyet ettiği camii 
ile ilgisinin olthedığı anlaşıldı.

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
!♦ ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ,

KOLONOSKOPİ)
^■vtİn Tir MtKK«zly ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 

HİZMETİNİZDEDİR
TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR
RANDEVU HATTI O 224 572 46 00

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı
No:104 ORHANGAZİ / BURSA

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GÜNER

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

Yeni Türkiye (mi) 7
Başka yolu yok... Ya doğruları söyleyen... Türkiye 

Cumhuriyeti’nin üniter yapısına ve bölünmez bütün
lüğüne inanmış, laik, demokratik bir siyasal oluşum 
yönetime gelecek.

Ya da... Aşağıda sıralanan ilkleri gerçekleştirenler, 
bitiremedikleri işleri tamamlamak için yola devam ede
cekler.

Türkiye Cumhuriyeti 10 yılı aşkın bir süredir seçim sis
teminden kaynaklanan ayrıcalıklardan da yararlanarak 
iktidarı ellerine geçirenlerce idare (l)ediliyor

Onlar idare ederlerken bakın ne ilkler yaşatmışlar 
Türkiye’ye...

İlk defa bir Başbakan; "Tezkere geç mezse memura 
maaş ödeyemeyiz" dedi.

İlk defa ekonomi büyürken işsizlik arttı.
İlk defa cari açık verilirken döviz kuru arttı.
İlk defa GSMH artarken KDV tahsilatı yerinde saydı.
İlk defa bir Başbakan zam isteyen memura, "IMF’yi 

ikna edin" dedi.
İlk defa ithalat 100 milyar doları aştı.
İlk defa cari açığın üstünde borçlanma yapıldı.
İlk defa düşük faizli dış borç, yüksek faizli iç borç ile 

ödendi.
İlk defa domuz; kesimlik hayvanlar arasına alındı.
İlk defa Yunan kilise bankası Türkiye'de banka satın 

aldı.
İlk defa iletişim sektörünün tamamı yabancıların eline 

geçti.
ilk defa Petrol Kanunu ile yabancılara 50 yıllık imtiyaz 

verildi.
İlk defa yabancı rantiyecilere vergi muafiyeti tanındı.
İlk defa 742 kilise koruma kapsamına alınarak 'haç'a 

kavuştu.
İlk defa bir cami kiliseye çevrildi.
İlk defa kilise ve havralar imar planında yer aldı.
İlk defa bir Başbakan ve Dışişleri Bakanı, İslamiyet'i 

yok etmeye yemin eden bir Papa'nın heykeli önünde 
fotoğraf çektirdi.

İlk defa bir Başbakan " Toprak satılıyorsa alıp götür
müyorlar ya" dedi.

İlk defa tezkere reddedilmesine rağmen Dışişleri 
Bakanlığı genelgesi ile silahlar Türkiye üzerinden geçti.

İlk defa bir Başbakan Yahudi düşünce kuruluşundan 
"Üstün Cesaret Ödülü" aldı.

ilk defa bir Başbakan " Bir dönem dini kullandık" dedi.
İlk defa bir Başbakan İslam dünyasının sınırlarını 

değiştirecek BOP'un eş başkanı oldu.
İlk defa bir Başbakan Müslüman topraklarını işgal 

eden ABD askerlerinin evlerine sağ salim dönmeleri için 
dua ettiğini açıkladı.

ilk defa İsrailli bir işadamına çok gizli bir şekilde 800 
milyon dolar kaynak aktarıldı.

İlk defa bir Başbakan yapılan ihalede önce uçak istedi 
ama sonra Mercedes'e razı oldu.

İlk defa bir Başbakan”Türkiye'yi pazarladığım" açıkça 
itiraf etti.

İlk defa çiftçi ve emekliden vergi alınması sözü verildi, 
ilk defa fındık üreticileri en büyük mitingi yaptı, 
ilk defa tarımsal üretimde dış ticaret açığı ortaya çıktı, 
ilk defa bir Başbakan çiftçilere "Gözünü toprak doyur

sun" dedi. Yetmedi "ananı da al git” diye ekledi;
İlk defa kap kaç diye bir sektör ortaya çıktı.
ilk defa bir Başbakan en fazla yurt dışı gezisi yaptı.
ilk defa bir Başbakan "Borç yiğidin kamçısıdır" diy

erek borçlanmayı bir başarı olarak gösterdi.
İlk defa bir Başbakan Danışmanı Amerikalılara 

Başbakan için "Bu adamı kullanın, onu süpürmeyin " 
dedi.

ilk defa bir Başbakan eyalet sistemi öngördü.
İlk defa bir Başbakan TMSF katkısıyla bu kadar çok TV 

ve gazete yönlendirdi.
İlk defa bir Başbakan "Türklük bir alt kimliktir" dedi.
İlk defa bir başbakan terör örgütü lideriyle MİT 

Müsteşarı eliyle görüştü.
İlk defa bir terör örgütü lideri "yeni Türkiye’nin” 

tasarımında aktif rol aldı.
İlk defa teröristlere aktivist denildi. İlk defa 

Genelkurmay Başkanı “terör örgütü” lideri suçlamasıyla 
zindana atıldı.

İlk defa Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen T ve C 
harfleri devlet kurumlan tabelalarından indirildi.

Türkiye gelecek seçimlerde umarım önüne gelen tarih
sel bir fırsatı doğru değerlendirir de...

İlk defa attan düşen başbakana bir ilki daha yaşatır.
İlk defa bir başbakanı deliğe süpürerek...

Çarşı Deresi’nin son 
ayağında genişletme 
kararı alındı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü 
tarafından proje
lendirilip ihalesi 
yapılan Solaksubaşı 
Camii ile Deniz 
arasındaki düzen
leme çalışmaları 
devam ediyor. 
Derenin PTT önün
den, Hükümet 
Konağı köprüsüne 
kadar olan bölümde 
başlayan temizleme 
çalışmaları sonrası 
dere içinde döküleli 
betondan sonra 
şimdi de demir 
bağlantıları tamam
lanarak, Dere, PTT 
ve Hükümet 
Konağı’na doğru 
genişletilmeye baş
landı.
Solaksubaşı 
Camiinden PTT 
köşesine kadar olan 
bölümde, derenin 
cami yönüne doğru 
da genişletilerek 
düzeltilmesi 
istendiği, ancak 
Akıtlar İş Ham’nın 
altında benzin tank 
larının bulunması 
nedeniyle bu yöne 
genişletme imka 
mmn bulunmadığı 
görüldü.
Bunun üzerine 
yıkımı gerçekleşen 
Belediye 
Dükkanlarına doğru

[I sı
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genişletme yapıla
bileceği ancak, dere 
kenarındaki ağaçlar 
nedeniyle bu konu
da kararın daha ve 
rilmediği belirtildi. 
Çarşı Deresi’nin 
daha önce 
Büyükşehir
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Belediyesince yap
tırılan bölüm
lerinden denize 
kadar uzanan ikinci 
bölümünün aynı 
düzeyde uzatıl
masının 
düşünüldüğü, 
ancak, Hükümet

Konağı, trafo ve 
Milton Çay 
Bahçesi’nin bulun
duğu bölümlerin 
yıkımının bugün için 
imkansız olması 
nedeniyle düzelt
menin sınırlı tutula
cağı öğrenildi.

Çelik, “Sözler Kasıtlı üretiliyor”
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, gazatemiz de 
dün çıkan “Makam 
Aracını kurşunlayan 
yakalandı” haberi 
üze rine yazılı biri 
açıklama yaptı. 
Çelik, “Kurşunlama 
iddiası ile tutuklanan 
bu şahsın ve rah
metli sinek Yüksel

lakaplı Yüksel 
Çetin’in oturduğu 
mahalledeki aynı 
akran 100-150 kadar 
genç ile yirmi yıldır 
kardeşlik ilişkişi 
içinde süren bir bir
likteliğimiz vardır. 
Onları tek tek askere 
ben uğurladım, 
evlenmelerinde 
nikah şahitleri

oldum. Şimdilerde 
ise çocuklarının 
sünnetinde kirveyim. 
Acıİanmızi da sev
inçlerimizi de birlikte 
paylaştığımıza tüm 
Gemlik halkı şahittir. 
Ancak, ne bu 
kurşunlama iddiası 
ile tutuklanan şahsa, 
ne rahmetli Yüksel 
Çetin’e, ne de

başkalarına verilmiş 
bir koruma görevi 
veya taahhüt edilmiş 
biri para söz konusu 
değildir.
Kamu oyunda 
konuşulduğu iddia ‘ 
edilen bu sözler 
kasıtlı olarak birileri 
tarafından üretilen 
ve servis edilen 
sözlerden ibarettir.”

»I ABONE OLDUNUZ MU?
HiUrlı lu coıılı ılnıl umul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cezaeırtnieı cıkıı silahınla ıleişei saçtı
Bursa’nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, içkili bir 
mekanda çıkan 
olayda bir kişi 
hayatını kaybetti.- - 
Edinilen bilgiye 
göre, olay Bursa 
Caddesi üzerinde 
bulunan içkili bir 
mekanda dün 
gece 00.10 
sıralarında mey
dana geldi.
Alkol alan iki genç 
arasında henüz 
belirlenemeyen bir 
sebepten dolayı 
çıkan tartışma kısa

Bursa'da inanılmaı parasal kazası
Bursa’da 800 metre 
yükseklikten atla 
yan bir paraşütçü, 
rüzgarın sert 
esmesinden 
dolayı bir evin 
çatısına indi. 
Genç adam, ardın
dan paraşütün 
tekrar dolmasıyla 
evin altında bulu
nan bir otomobilin 
üzerine düştü.
Edinilen bilgiye 

göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Çiçek Caddesi’nde 
meydana geldi. 1 
çocuk babası Ömer 
Sarışın hafta 
sonunu fırsat bi 
lerek arkadaşlarıyla 
birlikte yamaç 
paraşütü yapmak 
için Zeyniler 
köyüne gitti. 
800 metrelik yük
seklikten paraşütü 
ile birlikte atlayan 
Sarışın 1 saat

Bursa'da inanılmaz ölüm
Bursa'da, priz 
değiştiren 
akrabasına yardım 
eden bir kişi, 
balkondan 
düşerek hayatını 
kaybetti.
Olay, 14 Nisan'da 
Gürsu'nun İstiklal 
Mahallesi'nde 
meydana geldi.

sürede büyüdü. 
Belindeki silahı 
çıkaran H.D (33), 
tartıştığı İsmail 
Yaman’a (35) 
kurşun yağdırdı.

havada kaldıktan 
sonra aşağıya 
inmek istedi. 
Rüzgarın sert 
esmesinden dolayı 
iniş alanının 50 
metre gerisindeki 
bir evin çatısına 
mecburi inmek 
durumunda kalan 
Sarışın, 
paraşütünün tekrar 
dolmasıyla den
gesini kaybederek 
bir otomobilin 
üzerine düştü. 
Sarışın’a ilk müda

Bir otelin elektrik 
sorumlusu olarak 
görev yapan 
48 yaşındaki 
Kerem Ay, hafta 
sonu tatilinde 
akrabası olan 
komşusunun 
balkonuna priz 
takmak istedi. 
Bastığı mermerin

Vücuduna isabet 
eden 3 kurşunla 
kanlar içinde yere 
yığılan Yaman’ı 
olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, 

haleyi olayı gören 
vatandaşlar 
yaparken, otomo
bilde hafif çaplı 
hasar meydana 
geldi. Araç sahib
inin 155'i arayıp 
şikayetçi olması 
üzerine polis ekip
leri paraşütçünün 
ifadesini aldı.
Sarışın, 112 ekipleri 
tarafından Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken, duru

kaymasıyla 1. kat
tan düşen Ay ağır 
yaralandı. 
Önce Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi’ne ardın
dan da durumu 
ciddi olduğu için 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne

hastaneye 
kaldırdı.
Ameliyata alınan 
genç,tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Katil zanlısı ise 
silahıyla birlikte 
firar etti.
Zanlının 6 ay 
önce de adam 
yaralamak suçun
dan cezaevine 
girdiği ve yeni 
çıktığı öğrenildi. 
Emniyet güçleri 
zanlının yakalan
ması için 
çalışma başlattı.

munun iyi olduğu 
görüldü.
Paraşütçünün bir 
fabrikada çalıştığı 
ve 3 senedir yamaç 
paraşütü yaptığı 
öğrenildi.
İniş alanına doğru 
ilerlediğini ifade . 
eden Sarışın, 
"Rüzgar sert 
olduğu için kanat 
ilerlemedi, olduğu 
yere çökmeye 
başladı. Çatının 
üzerine mecburi 
iniş yaptım. Ben 
tutunmaya fırsat 
bulamadan paraşüt 
tekrar açıldı ve 
beni savurdu. Daha 
sonra aşağıdaki 
aracın üzerine 
düştüm. Arabaya 
ayağımla vurdum. 
Ayağımda bir prob
lem var. 5 dakika 
kadar yürüdüm. 
Darbeden dolayı bir 
ağrı var" dedi.

sevk edilen 
Ay günlerdir 
süren ölüm kalım 
savaşına yenik 
düştü. Savcılık 
olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı. Ay'ın 
cesedi otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı

İnternetteki 
tuzaklara dikkat

Siber polis 
yetkilileri, sanal 
ortamda kimlik bil
gilerinin asla pay- 
iaşıimaması gerek
tiğini söyledi. 
Türkiye'de, inter
net kullanıcı sayısı 
35 milyona yüksel
di. 2002 yılından 
bu yana bin 750 
kat artan internet 
kullanımı sebe
biyle de Emniyet 
Müdürlüğü 
uyarılarda bulun
du. (
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele 
ekipleri, sanal 
ortamda her bil
ginin paylaşılma- 
ması hususunda 
dikkat edilmesini 
isteyerek, ‘Önce 
düşün sonra pay
laş’ kuralını akıllar
dan çıkarılmaması 
gerektiğini belirtti. 
Emniyet müdür
lüğü yetkilileri, 
adres ve kimlik bil
gilerinin herkese 
açık olmamasını 
isteyerek,

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN-FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

“Paylaştığınız her 
şeyin (fotoğraf, 
yer, bilgi, arkadaş 
vs.) kayıt olurken 
kabul ettiğiniz 
kurallar kapsamın
da haklarını 
devrettiğiniz site 
sunucusu 
üzerinde, kaldığını 
unutmayın. 
Paylaştığınız 
fotoğraflarınızı 
ve diğer bilgi
lerinizi gerçek 
hayatta 
başkalarına verip 
vermeyeceğinizi 
düşünün. İlgili 
ayarları yap
madığınız takdirde 
ev / işyeri adres, 
telefon bilgi
lerinizin herkes 
tarafından görüle
ceğini unut
mayınız. Arkadaş 
listelerinden akra
balık bağlarınızın 
buna bağlı olarak 
anne kızlık soy
adınız gibi bilgi
lerinizin öğre
nilebileceğini 
unutmayın” 
dedi.

Gemlik Körfez www.gemllkkorfozgazetesl.com

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

Sivri sinek...
Çarşı Deresinin üzeri açıldığından beri 

sivriler semizleşti.
Semizleşmeyi bırakın hızla çoğaldılar.
Aylarca dere içinde bekleyen durgun su da 

üreyen sivriler, çevrede açık buldukları her 
mekanın misafiri oluyorlar.

Gündüzleri pek fark etmesek de, gün 
batınımdan sonra ışığa hücum ediyor, bil
gisayarın önünde pike yapıyorlar.

Önümden de vız vız geçip beni sinirlen 
diriyorlar.

Yakaladığımı indiriyorum aşağıya..
Her gün öldürdüğüm sineklerin çeteresini 

tutuyorum.
Ancak, ışınlan yerlerde kanıma ne tür 

mikrop bıraktıklarını bilemiyorum.
İleride başımıza bir hastalık gelirse, sivri 

sineklerden mi davacı olacağım, dereyi 
zamansız açan Gemlik Belediyesinden mi, 
yoksa sivrilerle mücadele etmeyen 
Büyükşehir Belediyesinden mi?

Bir çıkmaz içindeyim.
Sivriler ne olur bizim semtimize uğramayın, 

yoksa size savaş açacağım bilesiniz.
Alacağım elime bir fıss fıss tümünüzün 

canına okuyacağım.
Canımı yakanın, canını yakanm.
Böyle biline!...
Bu şikayetindir duyurulur.

YİNE CAMİ KONUSU
Geçtiğimiz günlerde ‘Bülent Demircioğlu 

öğle yemeği başlıklı yazım üzerine siyasiler
den, din adamlarından, okurlarımdan telefon
lar ve elektronik postalar aldım.

Merhum Asım Kocabıyık’ın Gemlik’e yaptır
mak istediği cami konusunda benim aldığım 
ilk duyumlar, Borusan grubunun modern bir 
camii istediği doğrultusundaydı.

Ama Sayın Demircioğmu ile konuşmamızda 
bunun doğru olmadığını, Asım Kocabıyık’ın 
cuma namazlarını kıldığı İstanbul Nusretiye 
Caminin bir benzerinin Gemlik’e yapılmasının 
istendiği şeklinde oldu.

Geçtiğimiz günkü yazımda yer kalmayınca 
sîzlerle Nusretiye Camiinin fotoğrafını pay- 
/aşamamıştım.

Asım Kocabıyıkın vasiyeti sayılan bu 
caminin fotoğrafını birinci sayfamızda yayın
ladık.

Merak edenler google den Nusretiye Camii 
görselleri tıklayıp çok değişik fotoğraflarını 
görebilirler.

Bir de Gemlik Belediyesi yöneticilerinin 
meydanlara astığı bilboardlardaki cami ile 
Nusretiye Camiini kıyaslayın.

Aradaki inceliği ve ve farkı göreceksiniz.
Bu dünyadan göç eden yaşlı bir işadamının 

inceliği ile Gemlik’i yönetenlerin farkını göre
ceksiniz.

Gören gözler kılavuz istemez.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yönetimi 
davetli olduğu 
Gürsu Müteahhitler 
Derneği'nin toplan
tısına katıldı.
15 Nisan 2013 tari
hinde kuruluşunu 
gerçekleştiren 
Gürsu Müteahhitler 
Derneği, ilk toplan
tılarına Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği'ni de davet 
etti.
Yemekli toplantıya 
GMD Başkanı 
Hamza Aygün ve 
Yönetim Kurulu 
üyelerinden 
Selahattin Ulaş ve 
Ferhat Kurt katıldı. 
Osman Yıldızhan 
başkanlığında bir 
araya gelen Gürsulu 
müteahhitler, kısa 
bir zamanda 35 
üyeye ulaştılar. 
Başkan Yıldızhan 
toplantıda yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi: 
"Gürsulu müteah
hitler olarak GMD' 
nin faaliyetlerini 
Bursa basınından 
takip ediyorduk. 
Gürsu'da da benzer 
bir oluşuma gitme 
niyetine girince 
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Başkanı 
Hamza Aygün ve

Yönetimi ile istişa 
reler yaparak Derne 
ğimizin kuruluşunu 
gerçekleştirdik. 
Derneğimizin kuru
luşunda verdikleri 
manevi destek ve 
fikirlerden dolayı 
GMD'ye çok 
teşekkür ediyoruz. 
Derneğimiz vası
tasıyla Gürsu ilçe 
m izde inşaat sek
töründeki 
arkadaşlarımıza fay
dalı hizmetler sun
mak için azami 
gayret göstere
ceğiz. "

Toplantıya misafir 
olarak katılan GMD 
heyeti adına bir 
konuşma yapan 
Başkan Hamza 
Aygün de "Gürsulu

meslektaşlarımızın 
böyle hayırlı bir 
çalışma içersinde 
olmaları bizleri 
memnun etti.
Temennimiz bütün 
ilçelerde Müteahhit 
arkadaşlarımızın tek 
çatı altında topla
narak birlik ve 
beraberliğin gücün
den istifade 
etmeleridir. Ve bu 
güçle hem sektör 
çalışanlarına hem 
de ilçelerimize 
hizmet etmeleridir.
Bizler Gemlik'te 
Derneğimizin kurul
masıyla oluşan bir
liktelik sayesinde 
özellikle kurumlarda 
yaşadığımız sıkın
tıların daha kolay 
aşılabildiğini müşa- 

x hade ettik.

Üyelerimizin ve 
Gemlik halkının fay
dasına çözümler 
üretebilme noktası
na geldik.
Yakın zamanda fe 
derasyon çatısı 
altında daha da et 
kili çalışmalar 
yapılabileceğini 
umuyoruz. Birlik ve 
beraberlik sürdüğü 
müddetçe aşılama 
yacak engel yoktur. 
Müteahhitler 
Derneği’nin Gürsu 
İlçesine hayırlı 
olmasını temenni 
ediyorum." dedi. 
Yemeğin ardından 
müteahhitler sohbet 
ederek ileride yap
mayı planladıkları 
faaliyetler hakkında 
fikir alışverişinde 
bulundular.

KftŞ€D€ fi€KL€NI€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR 
■■

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

sim FAAL DURUMDA SATILIK SU BAYİİ 
0 567 244 72 24

İSİM 
TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/933 esas no 
19.03.2013 gün ve 2013/278 karar nosu ile nüfusta kayıtlı BURCU 

olan adım GÖRKEM olarak değiştirilmiştir, ilan olunur. 
BURCU BAYEZİT (GÖRKEM)
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V

fmiıaM Halil iîiîk Iimih sergisi mliı
- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN BURSASPOR'LA ORTAK- 
LAŞA DÜZEN LEDİĞİ VE BURSASPOR'UN KURULDUĞU YIL OLAN 
1963'TEN 2013 YILINA KADARKİ FOTOĞRAFLARINI İÇEREN 
'YARIM ASIRLIK EFSANE-50. YIL FOTOĞRAF SERGİSİ' TÖRENLE
ZİYARETE AÇILDI.

-AÇILIŞTA KONUŞAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ 
ABDULLAH KARADAĞ, BUGÜNE KADAR BURSA SPOR'A SAYI
SIZ DESTEKLERDE BULUNDUKLARINI HATIRLATARAK, BUNDAN 
SONRA DA AYNI ANLAYIŞLA HAREKET EDECEKLELERINİ 
SÖYLEDİ

BURSA - Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si'nin Bursaspor'la 
ortaklaşa düzen
lediği ve Bursaspor' 
un kurulduğu yıl 
olan 1963'ten 2013 
yılına kadar olan 
fotoğrafla rını içeren 
'Yarım Asırlık 
Efsane-50. Yıl Fotoğ 
raf Sergisi' törenle 
ziyarete açıldı. 
Açılışta konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Abdul 
lah Karadağ, bugüne 
kadar Bursaspor'a 
sayısız desteklerde 
bulunduklarını hatır
latarak, bundan son 
ra da aynı anlayışla 
hareket edeceklerini 
söyledi.
Bursa Kent Müze 
si'nde izlenime 
sunulan fotoğraf 
sergisi için müze 
önünde düzenlenen 
törene; Büyükşehir 
Belediye Başkanve 
kili Abdullah 
Karadağ, CHP Bursa 

Milletvekili Turhan 
Tayan, Yıldırım Bele 
diye Başkanı Özgen 
Keskin, Bursaspor 
Basın Sözcüsü 
Selçuk Eren, 
Bursaspor'un kuru
cu üyesi İsmail 
Çınar ve Bursa 
sporlular katıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Ab dul- 
lah Karadağ, organi
zasyon kapsamında 
118 fotoğrafın 3 ay 
boyunca BursalIlarla 
buluşacağını söyle
di. Bursaspor için 
bugüne kadar 
sayısız hizmetler 
gerçekleştirdiklerini, 
başta tesisler olmak 
üzere kulübün 
uhdesinde bulunan 
tüm mekanların her 
türlü bakım ile 
onarımını, periyodik 
rutin giderlerini 
temin ettiklerini 
belirten Karadağ, 
bundan gurur duy
duklarını ifade etti. 
Önümüzdeki aylarda

hizmete alınacak 
Timsah Arena'nın 
Bursaspor için yap
tıkları çalışmalarda 
başı çekeceğini ve 
adeta yapılan çalış
maları taçlandıra
cağını belirten 
Karadağ, "Bursa 
spor, bugüne kadar 
Türk Milli Takımı'na 
sayısız sporcular 
yetiştirdi. Bu 
sporcuların arasın
dan Okan yılmaz 
gibi gol kralları da 
çıktı. İnşallah spor 
tesislerinin daha da 
gelişmesi, Timsah

Arena'nın da tamam
lanmasıyla daha 
nice başarılar elde 
edilecektir. İlerleyen^ 
günlerde dolu dolu 
şampiyonlukların 
yaşandığı daha nice 
50. yıllar diliyorum" 
dedi. Bursaspor 
Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Basın Sözcüsü 
Selçuk Eren, 1963 
yılında faaliyet 
gösteren 5 takımın 
birleşmesiyle kuru
lan Bursaspor'un 
geçen 50 yılda 
sayısız başarılar ve 

şampi yonluk elde 
ederek Türkiye'nin 
en önemli takım
larından biri olma 
başarısını göster
diğini ifade etti. 
Eren, serginin 
düzenlenmesinde 
büyük rolü olan ve 
Bursaspor'a bugüne 
kadar her konuda 
desteğini esirge
meyen Büyükşehir 
Belediyesi'ne, 50. Yıl 
Komite Başkanı 
İlhan Uslu ve ekibine 
teşekkür etti. 
Bursaspor Külü 
bü'nün kuruluşunda 

yer alan eve 17 yıl 
aralıksız kulübe 
hizmet eden, 'Yaşa 
yan Çınar' lakaplı 
İsmail Buzcular, 
yeşil-beyaz renklerin 
nasıl seçildiği ve 
kulübün kuruluşun
dan bu yana 
yaşananlar hakkında 
katılımcıları bil
gilendirdi. CHP 
Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan, Bursa 
spor sevgisinin 
Bursalılık bilincini ve 
Bursa sevgisini 
pekiştirdiğini anlattı. 
Sporun insanları bir
leştirme özelliğinin 
bulunduğunu, bu 
konuda bir kültür 
çimentosu olduğunu 
vurgulayan Tayan, 
"Bu kültürün harcına 
saygı duyuyor ve 
serginin herkese 
hayırlı olmasını dili 
yorum" dedi, 
Konuşmaların ardın
dan protokol heyeti, 
kurdeleyi keserek 
sergiyi ziyarete açtı.

Yandex, Bursa’da Tanıtılacak
Bursa’da düzen
lenecek program ile 
Türkiye'deki kul
lanıcılara özel 
geliştirilmiş, 
Türkçe'nin dil 
yapısına göre 
çalışan arama 
motoru ve web 
bilgi portalı 
Yandex'in tanıtımı 
yapılacak.
Programda İstan
bul, Ankara, İzmir

ve Kocaeli'nden 
sonra internet kul
lanıcıları tarafından 
360 derece 
görülebilecek yük
sek çözünürlüklü 
panoromik harita 
da tanıtılacak. 
Bursa Panoromaları 
Lansman Toplantısı 
Hllton Bursa 
Convention Çenter 
VIP Salonu'nda saat 
13.30'a yapılacak.

Yandex Türkiye 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ali 
Yalçındağ'ın açılış 
konuşması ardın
dan Yandeks 
Türkiye Pazarlama 
Müdürü Çağdaş 
önen, sunum 
yapacak. Yandex 
kullanımı hakkında 
bilgilerin verileceği 
toplantıda 
Yandex'in haritalar

bölümündeki özel İstanbul, Ankara,
hizmeti olan ve İzmir ve Kocaeli'nin

ardından Bursa har
itası da tanıtılacak.
Yüksek çözünürlük
lü 360 derece 
kenti gösteren hari
ta aynı zamanda 
kentin kültür ve 
turizmine de katkı 
sağlayacak. 
Toplantıda, gazete
cilerin yanı sıra 
Bursa'nın önde 
gelen isimleri de 
hazır bulunacak.
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7-10 MayıstaGiiriikle 
Kampüsiinde

CNC ■ CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

ÜRETİMDE ÇALIŞACAK 
BAY ELEMAN,
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MİTSUBİSHİ VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.
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DOGSAN HAKİNE

DEPODA DÜZENLEME 
YAPACAK, STOKLARI TAKİP 
EDECEK DEPO SORUMLUSU 

BAY ELEMAN, 
MUHASEBEDE ÇALIŞACAK 

BAY ELEMAN, 
SATIŞ MAĞAZAMIZDA 

ÇALIŞACAK BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur.

Uludağ Üniversitesi 7 Mayıs 2013 Salı
Müzik 
Topluluğu'nun 
Geleneksel Müzik 
Festivali bu yıl 8.si 
ile Uludağ Üniver
sitesi Görükle 
Kampüsü Amfi 
Tiyatro'da 7-10 
Mayıs tarihleri 
arasında sizlerle. 
Konserler her gün 
saat 16:00'da 
başlayacak olup 
çeşitli aktivite ve 
de çekilişlerle 
renklenecek. 
Her yıl pek çok 
tarza yer veren ve 
değişik gruplara ev 
sahipliği yapan

TEMAS
CENK TAŞDEMİR
IDEA
YIRTIK ŞAPKA

8 Mayıs 2013 
Çarşamba 
dörtXdört 
CAN OFLAZ 
ŞARLO BAND 
ERROR
9 Mayıs 2013 
Perşembe 
KURTALAN 
EKSPRES 
VETO 
ZENCEFİL 
LAYOUT
10 Mayıs 2013 
Cuma

Uludağ Üniversitesi SAHTE RAKI
Müzik Topluluğu
Festivali’nin günlük SUSKUNLAR

AHMET BEYLER

programı şöyledir: EREN DUTLU

r

TEL: 0 224 586 00 58
0 541 454 95 59

OZ-BIR A.Ş.
Yeni Yalova Yolu 3. r< 

GEMLİK
m.

Tel : 0 224 513 45 79
Fax : 0 224 513 49 91

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KErfez
GEILİI'İI İLK CÛILÛK IİY1Iİ GAZETESİ

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

C£

HH

wt i

SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama’’ kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
si için siz de katılın

HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 
TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ

KRŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

o SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS i

II

DORTYOL MEVKİİ
KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI

II

II

MÜRACAAT TEL: O 532 661 79 90

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, 
"Çocukları test 
cenderesinden, 
çoktan seçmeli sis
temden kurtaracak 
yeni bir sistem 
üzerinde çalışıy
oruz" dedi 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, Seviye 
Belirleme Sınavı 
’nda (SBS ) yapıl
ması planlanan 
değişiklikle ilgili 
açıklamalarda 
bulundu.
TED Ankara 
Koleji'nde Türk 
Eğitim Derneğinin 
düzenlediği 
Uluslararası

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Eğitim Forumu'na 
katılan Nabi Avcı, 
bir izleyicinin 
SBS'ye ilişkin 
sorusunu yanıtladı. 
Avcı SBS ile ilgili 
kapsamlı bir 
değişikliği bir yıla 
sığdırmanın 
mümkün olmadığım 
belirtti.
Çocukların 4 yılda 
ders içi ve ders 
dışı birçok faaliyet 
yaptığını anlatan 
Avcı, bu perfor
manslarını, 
başarılarını ders 
dışı etkinliklere 
dahil etmeye 
yönelik bir sistem 
planladıklarını 

kaydetti. 
Şu anda geriye 
dönük performans 
değerlendirmesi 
yapılmasının 
mümkün olmadığını 
vurgulayan 
Bakan Avcı, 
"Çocukları test 
cenderesinden, 
çoktan seçmeli sis
temden kurtaracak 
yeni bir sistem 
üzerinde çalışıy
oruz. Açık uçlu 
sorularla yürüyen 
bir seçme daha 
sağlıklı olur diye 
düşünüyoruz.
Ancak çalış
malarımız devam 
ediyor" dedi.

Bursa İl Dernekler 
Müdürü Osman 
Dikmen, dernekleri 
beyanname ver
meleri için uyardı. 
Derneklerin bir 
önceki yılın gelir- 
gider hesapları ve 
faaliyetleriyle ilgili 
beyannameleri her 
yıl nisan ayının 
sonuna kadar 
Dernekler 
Müdürlüğü’ne ver
meleri gerektiğini 
hatırlatan Dikmen, 
Bursa'da faaliyet 
gösteren 3 bin 825 
derneği herhangi bir 
para cezasına 
maruz kalmamaları 
için uyardı.
Dernekler İl Müdürü 
Dikmen, "Dernekler 
daha önce her yıl 
denetlenirdi. 5250 
sayılı Dernekler 
Kanunu'nun 19. 
maddesi gereğie 
artık dernekler İçiş
leri Bakanhğı'nca ve 
şikayet üzerine 
denetleniyor.
Derneklerin bir 
önceki yılın gelir ve 
giderleri ve bununla 
ilgili bütün 
faaliyetlerle ilgili 
beyanlarını valilik
lere her yıl nisan ayı 
sonuna kadar ver
meleri gerekiyor. 
Beyannamelerin son

gününe yaklaşmış 
durumdayız 30 
Nnisan beyan
namelerin son 
günü.
Derneklerimizin her
hangi bir para ceza
sına maruz 
kalmaları için 30 
Nisan tarihine kadar 
beyannamelerini 
Dernekler 
Müdürlüğü’ne 
bildirmeleri gerek
mektedir" dedi. 
Son yıllarda 
Bursa'da dernek
lerin arttığına dikkat 
çeken Dikmen, 
"Bursa'da dernek 
sayısında ciddi bir 
artış meydana geldi. 
3-4 yıl önce senede 
ortalama 180-200 
dernek kurulurken, 
artık yılda 300 yeni 
dernek kuruluyor. 
Hatta bu sene 400 
kadar yeni dernek 
kurulacağını tahmin 
etmekteyiz. Yeni 
kurulan dernekler 

bilgi eksikliği 
yüzünden beyan
namelerini vermekte 
sıkıntı çekiyor. En 
çok beyanname ver
meyen derneklerin 
yeni kurulan dernek
ler olduğunu 
görmekteyiz. Yeni 
kurulan dernekle 
rimizi şimdiden 
uyarıyoruz. 30 Nisan 
tarihine kadar il 
Dernekler 
Müdürlüğü’ne ge 
lerek beyanname 
versinler. Bursa'da 
şu anda 3 bin 825 
derneğin faal 
olduğunu görmek
teyiz. Sosyal hay
atın her alanında 
çok ciddi faaliyetler 
gösteriyorlar. Kamu 
vicdanın sesi olma 
konusunda çok 
ciddi katkılar var" 
şeklinde konuştu. 
Bursa'da 10 yıl önce 
derneklerin yüzde 
50'sinin cami ve 
Kur'an kursu 
dernekleri olduğunu 
söyleyen Başkan 
Dikmen, "Son yıllar
da engelli, kadın, 
çocuk, spor, sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma dernek
leri arttı. Cami 
dernekleri yüzde 25 
oranına geriledi" 
dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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flitin Kız Semanur yine şampiyon
Okullar arası 
judo Türkiye şampi 
yonası; 81 ilde 
yapılan müs
abakalar sonucun
da birinci olan 
sporcuların 
katılımıyla 27-28 
Nisan tarihlerinde 
Konya'da yapıldı. 
Liseler arası judo 
karşılaşmalarında 
70 kg' da mücadele 
eden Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 9. Sınıf 
öğrencisi Semanur 
Erdoğan, tüm rakip
lerini yenerek,

Bursa, Gemlik ve 
Anadolu imam 
Hatip Lisesini en 
mükemmel şekilde 
temsil ederek 
şampiyon oldu. 
Daha öncede 
ümitler Avrupa 
ve Türkiye 
şampiyonu olan 
Semanur Erdoğan, 
Judo 
Federasyonu’nun 
resmi internet 
sitesinde de ALTIN 
KIZ SEMA olarak 
ilan edildi.
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi

Müdürü Mehmet 
Türkmen, Semanur 
ile gurur duyduk
larını, belirterek her 
türlü desteği 
sağlayacaklarını 
söyledi.
15 yaşında olan 
sporcu öğrencimi 
zin çok büyük 
başarılar k 
azanacak zekâ, 
yetenek güç ve 
her şeyden önem
lisi güzel ahlaka 
sahip olduğunu 
belirtti.
“Biz tüm spor 
branşlarında

olduğu gibi judoya 
da çok önem 
veriyoruz.
Öncelikle 
kızımızın ailesini, 
yetişmesi 
konusunda emeği 
geçen antrenörü 
İsmail Yıldız'ı ve 
özverili çalış
malarıyla her 
takdire layık olan 
Beden Eğitimi 
öğretmenimiz 
Bekir Gülırmak'ı 
kutluyorum.
Başarılarının 
devamını diliyo
rum" dedi.

Ortak sınavı kazanan öğrenciler belli oldu
Şükrü Şenol 
Orkaokulu’nda 
yapılan ortak sınav
da derece alan 
öğrenciler belli 
oldu.
Okul 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
ortak sınavda 
dereceye giren 
öğrencilere 
armağanları 
cuma günü sabah 
yapılan törende 
dağıtıldı.
Şükrü Şenol 
Ortaokulundaki 
ortak sınavda

başarılı öğrenciler 
şunlar:
8. sınıflar;
BİRİNCİ Esra
SAKİN
İKİNCİ :Edanur 
ÖZER, 
ÜÇÜNCÜ : Nurettin

Fatih AK KIN.

7. sınıflar; 
BİRİNCİ Yasemin 
EFE, 
İKİNCİ : Gökçe 
ÜNAL, 
ÜÇÜNCÜ : Ayberk 
GÜR.

6. sınıflar; Gülçin ÜNAL,BİRİNCİ: Emine İKİNCİ: EnesŞEN,

ÜÇÜNCÜ: Eren 
ÇELİK.

5. sınıflar;
BİRİNCİ :Sena 
USLU, 
KİNCİ : Ezgi EMİR, 
ÜÇÜNCÜ: Eda 
AYDIN.

Okul müdürü 
Mehmet Yavuz, 
ödül töreninde 
dereceye giren 
öğnencileri 
kutlayarak 
başarılarının 
devamını 
diledi

Şükrü Şenol öğrencileri Eğeyi gezdi
Şükrü Şenol 
Ortaokulu öğret
men ve öğrencileri 
hafta sonunda Ege 
gezisi yaptı. 
Okul Müdürü 
Mehmet yavuz 
başkanlığında 
cumartesi günü 
İzmir Selçuk ilçe
sine ulaşan gezi 
ekibi, Meryem Ana 
Kilisesi'ni ziyaret 
etti.
Daha sonra, 8 bin 
yıllık Efes Hara 
belerini dolaşan 
Şükrü Şenol ekibi, 
güzelliği ile ünlü 
Şirince Köyü’nü de 
ziyaret ettiler.

Gezi ekibi son ola 
rak Kuşadasını da 
gezereke, Türki 
yenin güzelliklerini 
görme olanağı bul
dular. Okul müdürü 
Mehmet Yavuz, 
“Ülkemizin, bu 
eşsiz tarihi ve do 
ğal güzelliklerini 
ziyaret eden öğren
cilerimiz için bu 
gezi mükemmel bir 
tecrübe oldu. Bu 
geziye katılan, oku
lumuzu en güzel 
şekilde temsil eden 
öğrencilerimize, öğ 
retmenlerimize ve 
velilerimize teşek 
kür ediyorum, "dedi

W w
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istihdamı artırmaya 
yönelik yeni düzen
lemelerle yurtiçinde 
1 milyon işçi için 
prim desteği verile
cek. Destek düzen
lemesi TBMM'de 
yasalaştı 
Meclis'e sunulan 
torba yasa da yer 
alan maddeyle hem 
yurtdışında hem 
yoksul illerde işçi 
çalıştıran işverene 
yeni prim teşviki 
getiriyor.
Teşvikin yurtdışı 
ayağında müteah
hitlik sektörü 
yer alıyor.
Yurtdışındaki şan
tiyelerinde çalıştır
mak üzere 
Türkiye'den işçi 
götüren müteahhit
lerin ödeyeceği işv
eren sigorta prim
inin 5 puanlık kısmı 
Hazine tarafından 
karşılanacak. 
Yurtiçinde ise özel 
sektörde iş yapan, 
prim borcu bulun
mayan bütün iş

»Mllllllll|llllWllill!
Altın ve para 
piyasaları uzmanı 
Mehmet Ali Yıldırım 
türk, "Gelecek hafta 
altın arz ve talebinin 
normale dönmesi ve 
fiyat istikrarının oluş
masıyla altında iç-dış 
piyasa fiyat farklılık
ları yok denecek 
kadar azalabilir, den
gelenebilir" dedi. 
Oluşan yüksek tale
ple arz-talep den

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

verenler 2008'den 
bu yana çalıştırdık
ların sigortalıların 
işveren hisseleri 
üzerinden 5 puanlık 
prim indiriminden 
yararlanıyor.
Habere göre; torba 
tasarıyla, Bakanlar 
Kurulu'nun sosyo 
ekonomik gelişmiş
lik endeksi dikkate 
alarak belirleyeceği 
illerde, 10 ve 
üzerinde sigortalı 
çalıştıran işveren
lere ilave olarak 6 
puana kadar prim 
indirimi daha verile
cek.
Yapılan hesapla

gesinin aşırı dere
cede bozulduğunu 
belirten Yıldırımtürk, 
halkın fiyatı düşen 
altına "hücum eder" 
derecedeki alımlarıyla 
birçok kuyumcu ve 
sarrafta Cumhuriyet 
altınının tükendiğini 
hatırlattı. Yıldırımtürk, 
cuma günü altının dış 
piyasa fiyatının son 9 
günün en yüksek 
seviyesine ulaşması

malara göre 
düzenlemenin yur- 
tiçindeki 6 puanlık 
ilave destek 
bölümünden yak
laşık 50 bin işyeri 
ve 1 milyona yakın 
sigortalı yarar
lanacak.
İşverenin maliyeti 
6 puanlık indirim 
sayesinde işçi 
başına 59 lira civarı
na düşecek. İşv
erenin üzerindeki 
yükü üstlenecek 
Hazine ise bu 
teşvikler için yak
laşık 1 milyar lira 
SGK'ya ödeme 
yapacak 

na karşın Cumhuriyet 
altının hala hafta 
ortasındaki fiyattan 
işlem gördüğünü 
söyledi.
Kapalıçarşı'da işlem 
gören 24 ayar külçe 
altın fiyatının da hafta 
başında dış piyasa 
fiyatına göre ons 
bazında 35-40 dolar 
daha yüksekten işlem 
gördüğünü dile 
getirildi

Banka yöneticileri, 
piyasalarda 
TCMB'nin kararları 
sonrası kredi faiz 
oranlarında düşüş 
olacağı beklen
tisinin hakim 
olduğunu belirtiyor. 
Banka yöneticileri, 
Merkez Bankasının 
aralık ayında politi
ka faizinde 25 baz 
puan indirime 
gitmesinin ardından 
sektör genelinde 
kullandırılan "Konut 
Taşıt İhtiyaç" tüketi
ci kredilerinde aralık 
ayından nisan 
ayının ortalarına 
kadar ortalama 100 
baz puan indirimin 
gerçekleştiğini ifade 
ediyor.
Merkez Bankasının 
16 Nisan'da gerçek
leştirdiği PPK 
toplantısında faiz 
indirimlerinin ardın
dan kararın kredi 
faizlerine olası etki
lerini banka yöneti
cileri değerlendirdi. 
DÜŞÜŞ TRENDİ 
SÜRECEK Mİ?
Akbank Bireysel 
Bankacılıktan 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
Galip Tözge, Merkez 
Bankasının aldığı 
kararın bankaların 
fonlama maliyetleri 
ne yansıyacağını 
belirtti.
Öte yandan Merkez 
Bankasının 16 
Nisan'da 50 baz 
puanlık indirim 
öncesinde, en son 
politika faizi indirim
ini 25 baz puanla 
2012 aralık ayı 
ortasında yaptığını 
hatırlatan Tözge, 
şunları kaydetti: 
"Sektördeki bireysel 
kredi faizlerine bak
tığımız zaman son

politika faiz değişik
liği yapılan aralık 
ortasında, sektör 
genelinde kul
landırılan 'Konut 
Taşıt İhtiyaç* kredi
lerinin ortalamada 
yüzde 12,42 olan fai
zlerinin nisan ortası 
itibariyle yüzde 
11,53'e düştüğünü, 
bu iki tarih aralığın
da yaklaşık 100 baz 
puan indirimin zaten 
gerçekleştiğini 
görüyoruz.
Dolayısıyla sektör, 
piyasalardaki 
gelişmelere paralel 
olarak faiz indirimi 
beklentisini bir 
süredir fiyatlarına 
yansıtmaya 
başlamıştı diyebili
riz."
Yeni politika faizinin 
piyasa yansımaları 
ve ekonomi yöneti
minin kredi büyüme
siyle ilgili alacağı 
makro ihtiyati ted
birlerin beraber 
değerlendirilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Tözge, 
"Bireysel kredi faiz
lerinin tekrar göz
den geçirilmesi ve 
bu perspektifte fai
zlerde düşüş tren
dinin devam etmesi 
beklenebilir. Akbank 
olarak her zamanki 
gibi rekabetçi faiz 

oranlarımıza ve 
prosedürsüz kredi 
kullandırım uygula
malarımıza devam 
ederek, bireysel 
kredilerdeki lider 
duruşumuzu 
sürdüreceğiz" dedi. 
KISA VADELİ 
FAİZLER YÜKSELİR 
Mİ?
ING Bank Bireysel 
Bankacılık 
Pazarlama, Satış ve 
Alternatif Dağıtım 
Kanallarından 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
Barbaros Uygun da 
bankaların fonlama 
maliyetine yansıyan 
düşüşün kredi ve 
mevduat faizlerini 
etkileyeceğini 
belirterek, "Ancak 
halihazırda faizlerde 
çok ciddi düşüş 
olduğunu 
düşünecek olursak 
etkinin TCMB'nin 50 
baz puanlık indirim
ine denk olmasını 
beklememek uygun 
olur" dedi.
Özellikle konut kredi 
faizlerindeki 
düşüşün talebi 
olumlu etkilediğini 
daha önce gördük
lerini ve dolayısıyla 
bu eğilimin yakın 
dönemde de devam 
edebileceği 
aktarıldı.

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
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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 2^
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

DENİZ UÇAĞI 513 55 13
Pegasus Akmls Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Büzer Turizm 612 1O 72
Ksnberoğlu-Esedaş 614 45 49
Anrtur 514 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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 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 813 1Q 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 4S
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KErfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4561 

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)

HBI 

AŞK KIRMIZI: 13:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
LANET: 12:00-14:15- 
16:15-18:30-20:30 

CESUR BALIK 2: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:30 
■rai»

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILI^LÜKS DAİRELER
• GEMLIK’TE^ATJUK LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VÂDf SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

MuAs/n TUbJÇ

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Sf «MBİ

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE " İli
EN GÜZEL ANLARINIZI M;

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 4^, MF

P^stn Piyanist
Meşrnbnt Suten Sundu/ye Giydirme
Çerez btiknhMnscisı

JKt İnternetten Cnn/ıföyın
Sahneiş/k yösferisi

\ Servis ve ekipmun/nr
Sürpriz yösteri/er

MILTON
DÜĞÜN SALONU ^s^

Merkez M2H13 85 53
09n*f04

Kumla Şb.: 02245® 95 27
Kurşunlu Sb.:0 535 4M6 04
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