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1 Mayıs tmekcinin 
Bayramı kutlanıyor
1 Mayıs, tüm emekçilerin 
demokratik hak ve isteklerini 
ortaya koydukları, birlik, bera 
berlik, dayanışma ve mücadele 
günü bugün tüm dünyada ve 
yurdumuzda kutlanıyor.

:HP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Belediye Başkanlık makam aracının kurşunlanmasını değerlendirdi: 

^Sertaslan, “Kurşun lıasit bir 
olay nedeniyle sıkılmadı”

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Partiler suskunluğu bozdu... 
Belediye Başkanlık makam aracının 

geçtiğimiz cuma sabahı kurşunlama 
olayının yankılan devam ediyor.

Siyasi partilerin suskunluğu dün bozuldu. 
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan 

olayın perde arkasını sorgularken, kurşun
lama olayının basit bir olay olmadığını 
söyledi.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu ise açık
lamasında, Gemlik’teki siyasete gayrimeş 
ruluğun bulaştığını söyledi. Dev. 4’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Belediye Başkanlık 
Makam aracının 
kurşunlanmasının 
CHP Belediye 
Meclis üyesi iken 
AKP’li Refik 
Yılmaz’a oy veren 
Bülent Dalkılıç’ın 
ihanetinin perde 
arkası olduğunu 
belirterek, basit bir 
olay olmadığını

söyledi.
Sertaslan yazılı 
açıklamasında,

Mehmet Çeh'k’in 
gazetemize yaptığı 
açıklamada Sinek

Yüksel isimli kişi 
ile 20 yıllık abi 
kardeşlik ilişkisi ne 
kurşun sıkıldığını, 
belirterek, "Eğer 
yüreğiniz yetiyorsa 
tutuklanan şahsın 
verdiği ifadeyi 
Belediye internet 
sitesinde yayın
layın" diyerek, 
koltuklarında otur
mayarak istifa 
etmelerini istedi. 
Haberi sayfa 2’de

Manastır’da 
can pazarı

Manastır’da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik 
kazasında, 4 kişi yaralandı. Saat 19.oo sıralarında Kumla 
yönünden Gemlik’e doğru gelmekte olan Ertan Yeşiltaş’ın 
yönetimindeki 34 ZZ 6610 plakalı özel araç, Gemlik yönün
den gelen Murat Şener’in kullandığı 16 HZ 194 plakalı özel 
araçla kafa kafaya çarpıştı. Haberi sayfa 4’de
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, Belediye Başkanlık makam aracının kurşunlanmasını değerlendirdi:

Sertaslan, “Kursun basit bir
I

olay nedeniyle sıkılmadı" 1ı

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, 
Belediye Başkanlık Makam aracının kurşunlanmasının 
CHP Belediye Meclis üyesi iken AKP’li Refik Yılmaz’a oy 
veren Bülent Dalkılıç’m ihanetinin perde arkası olduğunu 
belirterek, basit bir olay olmadığını söyledi.

Sertaslan yazılı açıklamasında, Mehmet Çelik’in gazetemize yaptığı 
açıklamada Sinek Yüksel isimli kişi ile 20 yıllık abi kardeşlik ilişkisi 
ne kurşun sıkıldığını, belirterek, “Eğer yüreğiniz yetiyorsa tutuk
lanan şahsın verdiği ifadeyi Belediye internet sitesinde yayınlayın” 
diyerek, koltuklarında oturmayarak istifa etmelerini istedi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Belediye Başkanlık 
makam aracına 
sıkılan kurşunun 
basit bir olay nede 
niyle sıkılmadığını 
söyledi.
Dün, basına yazılı 
açıklama gönderen 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
makam aracının 
kurşunlanması 
olayı üzerine 
şunları söyledi: 
“Gemlik halkı şunu 
bilmeli ki, Refik 
Yılmaz’ın makam 
aracına sıkılan 
kurşun, basit bir 
olay nedeniyle 
sıkılmış değildir. 
Bu işin nedeni, 
Kurşunlu'dan CHP'li 
meclis üyesi iken, 
AKP'li Refik Yılmaz'a 
oy veren Bülent 
Dalkılıç ihanetinin 
perde arkasındaki 
kirli hesaplaşmadır. 
Belediyeyi yöneten 
AKP'li Refik Yılmaz, 
geçen yıl belediye 
meclisinde yapılan 
seçimlerde, CHP'li 
bir meclis üyesinin 
verdiği 1 oy sayesin 
de seçimi 1 oy farkla 
kazanmıştı.
AKP'li Refik Yılmaz'a 
oy vererek partimize 
ihanet eden bu mec 
Us üyesi, Kurşunlu 
dan Bülent 
Dalkıhç'tı.
Dalkılıç, ihanet 
etmekle kalmamış, 
haftalarca AKP'ye oy 
verenin kendisi oldu 
ğunu gizleyerek,

diğer meclis üyeleri 
mizi de zan altında 
bırakmıştı.” 
Mehmet Sertaslan 
yazılı açıklamasında, 
patlayan kurşunla 
birlikte Refik Yılmaz 
ve Mehmet Çelik’in 
kirli siyaset ilişkile 
rinin ortaya saçıldı 
ğım belirterek;
“Biz parti olarak bu 
1 oyun, AKP tarafın
dan satın alındığını, 
partisine ihanet eden 
Bülent Dalkılıç 
kadar, koltuklarında 
oturmaya devam 
etmek uğruna, onu 
bu kirli ilişkinin içine 
çeken Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz ve yardım
cılarının da bu işte 
suçlu olduğunu 
iddia etmiştik. 
Ancak, bu gizli pa 
zarhklan ve kirli iliş 
kileri ispat edeme 
miştik.
Şimdi patlayan bu 
kurşunla ilişkiler 
ortaya çıktı.

BİR İNSAN 
BELEDİYE 
BAŞKANLIK 
MAKAMINA 
NİYE SALDIRIR?

Bu tip olaylarda 
genelde vatandaşlar 
belediye arasındaki 
çok ciddi bir sorun 
olduğu görülür. 
Örneğin, vatandaşın 
evi yıkılacaktır, ya da 
işyeri kapatılacaktır. 
Kendince çaresizdir, 
sıkışmıştır, böyle bir 
olay yapar.

Fakat yanlış anlaşıl
masın, bu gibi neden 
ler saldırıyı asla 
haklı yapmaz.
Refik Yılmaz'ın aracı 
nı kurşunlayan şah
sın evi mi yıkılacaktı. 
Hayır.
İşyeri mi kapatıla
caktı. Hayır.
Gemlik Belediyesi 
kendisine ciddi bir 
haksızlık mı yapmış 
tı. Hayır.
Öyleyse saldırıyı 
yapan şahsın derdi 
neydi?
Bizim edindiğimiz 
bilgilere göre, bu 
şahsın belediye ile 
hiçbir derdi problemi 
yok.
Bu şahsın derdi, be 
lediye ile değil, bele 
diye koltuğunu hak
sız biçimde ele geçi 
ren Refik Yılmaz ve 
Mehmet Çelik'le. 
Kendisine vaat 
edilen paranın öden- 
memesiyle ve veri 
len sözlerin tutulma- 
masıyladır.” 
Sertaslan, Belediye

Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik'in 
silahlı saldırı olayı 
ile ilgili olarak yerel 
bir gazetede çıkan 
açıklamasına 
değinerek, şu görüş 
lere yer verdi:

KARDEŞLİĞE 
KURSUN 
SIKILDI 

“Mehmet Çelik açık
lamasında şöyle 
dedi; ‘tutuklanan 
şahsı da olayda adı 
geçen “Sinek 
Yüksel” lakaplı rah
metli Yüksel Çetin'i 
de tanırım, kardeş 
kadar yakın ilişkim 
vardır.
Ne adı geçen bu şa 
hıslara ne de başka 
larına başkanlık 
seçimleri için bir 
görev vermedik, bir 
para taahhüt 
etmedik, bu iddialar 
bazı çevrelerce 
kasıtlı uyduruluyor1 
demiştir.
Öyle ise Mehmet

Çelik'e soruyoruz. 
Madem bu şahıslarla 
bu kadar yakınsın, 
senin belediyede 
çözemeyeceğin 
problem mi var? 
Tutuklanan bu şah
sın talebi neydi ki, 
20 yıllık abi kardeş
lik ilişkinize bile 
kurşun attı.
Bu iddiaların uydur
ma olmadığını en iyi 
sen biliyorsun. 
Bu iddiaların doğru 
olduğunu kurşunu 
atan şahıs da biliyor, 
Refik Yılmaz da bili 
yor.”

TEK SUÇLU, 
TUTUKLANAN 
ŞAHIS DEĞİL. 
KİRLİ SİYASET 
YAPANLAR DA 
SUÇLU.

Cumhuriyet Halk 
Parsi ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
açıklamasında 
Gemliklilere 
seslenerek, şöyle 
devam etti: 
“Biz, Gemlik CHP 
İlçe Örgütü olarak, 
bu duyumlarımızı 
sizinle paylaştık. 
Bunları bilin, bu 
insanları tanıyın 
istedik.
Bülent Dalkılıç'm 
Refik Yılmaz'a oy 
vermiş olması, asla 
masum bir tercih 
değil.
Bu kurşunlama 
olayını niye yaptığını 
en iyi bilecek kişiler
den biri hiç şüphe
siz, olayda kurşunu 
atan ve tutuklanan

şahıstır.
Gemlik halkı adına 
Refik Yılmaz ve 
Mehmet Çelik'e bir 
çağrıda bulunu 
yoruz.
Eğer yüreğiniz yeti 
yorsa, tutuklanan 
şahsın verdiği ifade 
tutanaklarını da 
Belediyenin internet 
Sitesinde yayınlayın. 
Buna cesaret ede
meyeceksiniz.
Ama, eğer biraz 
utanma duygunuz 
varsa, o koltukta 
başka birşey 
olmamış gibi pişkin 
pişkin oturma ın. 
Bu nasıl bir hırs 
böyle...
Bu nasıl bir ayıp. 
Derhal istifa edin. 
Bülent Dalkıhç'a 
gelince, seni 
istifaya davet 
etmiyoruz, 
edemiyoruz.
Çünkü birini istifaya 
davet edebilmek 
için, ortada birinin 
olması lazım.
Oysa sen bizim için 
yoktan da yoksun. 
Sen iyisi mi, Refik 
Yılmaz'ın yanına bir 
ara uğra da, senin 
sayende kazandığı 
seçimden sonra TV 
kameralarına söyle 
diği gibi duanın 
gücünden bah
setsin. Sen de ona 
bedduanın da gücü 
olduğunu hatırlat. 
Sonra ikiniz kahka
halar atarak elleriniz 
le çak..! yapın. 
Sonra da gidip 
koltuklarınıza kuru
lun..

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tır*■ua m a “suyunu boşa
O HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama'1 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hım Uğruna Yiiziiğiinıitıı Oldu
Bursa'da, yardım 
maksadıyla aldığı 
parfümden laptop 
kazanacağını vaat 
eden şahsa 
yüzüğünü veren bir 
kişi dolandırıldı. 
Olay, Gemlik 
Hamidiye 
Mahallesi'nde mey
dana geldi.
D.T.'nin evinin kapı 
sini çalan ve paza 
rlamacı olduğunu 
iddia eden Ahmet 
K, yardım için sat
tığı parfümden lap

top kazanabileceği
ni vaad etti.
Parası olmadığı için 
parfümlerden 
almak istemeyen 
D.T.'nin parmağın
daki yüzüğü gören 
Ahmet K., yüzüğü 
emanet olarak ala
bileceğini, parayı 
getirdiğinde ise 
yüzüğü geri iade 
edebileceğini 
söyledi.
Pazarlamacı Ahmet 
K.'nin söyledikle 
rine ikna olan D.T., 

beğendiği bir par
fümü aldı.
Zanlı, D.T.'ye aldığı 
parfüm karşılığında 
saat kazandığını ve 
bir tane daha par
füm almasını duru
munda laptop 
kazanabileceğini 
söyledi.
İkinci aldığı parfüm 
den laptop kazanan 
D.T.'ye kazandığı 
ürünler için sipariş 
formu doldurtan 
Ahmet K., yarım 
saat içerisinde geri 

gelip kazandığı 
ürünleri getireceği
ni ve para verilmesi 
karşılığında 
emanet olarak 
aldığı yüzüğü iade 
edeceğini söyledi. 
D.T, uzun süre 
kimsenin gelmeme
si üzerine 
dolandırıldığını 
anlayarak polise 
başvurdu.
Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Vahşi cinayete 
26 yıl hapis

TIB'ın Undan mazot canlılar
Kimliği belirsiz 
şahıslar, park halin
deki TIR'ın yakıt 
deposundan 250 
4jtre mazot çaldı. 
Olay, ilçemizin Ata 
Mahallesi Sanayi 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye

Hm İM W mdatlına Yetişti
Türkiye'nin gözde 
mekanlarından 
Uludağ'da kayak 
sezonu sona 
ererken, zirvede 
görev yapan pro
fesyonel jandarma 
timleri; 664 kaybol
ma, mahsur kalma 
ve yaralanma 
vakasına müdahale 
etti.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığının 6 
aylık faaliyet 
raporunu açıkladı. 
Jandarma 
Komutanlığı 
emrinde hizmet

tnegöl’ıle tralik kazası: 4 yaralı
İnegöl’de meydana 
gelen trafik kaza
sında 4 kişi 
yaralandı. 
Şebabettin Naz 
yönetimindeki 06 
DU 1031 plakalı 

göre, kimliği belir
siz şahıslar, özel 
bir firmaya ait park 
halindeki bir TIR'ın 
yakıt deposundan 
bin lira değerinde 
250 litre mazotu 
çalıp kayıplara 
karıştı.
Sabah saatlerinde 

veren 14 profes 
yönel ekip, 
Uludağ'da görev 
yaptı. Jandarma 
ekipleri 2012-2013 
kış sezonunda 
Uludağ’a gelen 
vatandaşlara yol 
güvenliği ve 
yardımı ile kaza, 
yaralanma gibi 
vakalarda yardımcı 
olarak üstün başarı 
gösterdi. Jandarma 
ekipleri Uludağ'da 
34 trafik kazası, 51 
asayiş olayı ile ilgili 
işlem yaparken, 
arama kurtarma 

kamyon, Bursa- 
Ankara kara 
yolunun Mezit-3 
mevkisinde,

Vedat Tunca'nın 
(45) kullandığı 06 
SG 953 plakalı oto

TIR'ın yanına 
geldiğinde yakıt 
deposunun kırık 
olduğunu fak 
eden M.M., 
durumu polis ekip
lerine bildirdi.
O'lay yerine ğe'ıeh 
ekipler, TIR'ın 
yakıt deposundan 

timi ise 30 kaybol
ma, 59 mahsur 
kalma ve 487 
yaralanma olayına 
müdahale etti. 
Yaralanan 576 kişi, 
olay yerindeki ilk 
müdahalenin ardın
dan en yakın sağlık 
kuruluşuna sevk 
edildi. Jandarma 
ekiplerinin müda
hale ettiği hiçbir 
olayda can kaybı 
yaşanmadı. 
Jandarma ekipleri 
yaz aylarında 
zamanın büyük bir 
kısmını koordi

mobille çarpıştı. 
Kazada, otomobil 
sürücüsü Tunca ile 
Süleyman 
Babayiğit (44), 
Yıldırım 
Güldoğan (33) 

ve çevrede 
parmak izi aldı. 
TIR sürücüsü 
M.M. olayın 
şokunu üzerinden 
atamazken, 
polis ekipleri 
öiâyiâ İiğiii 
soruşturma 
başlattı 

nasyon çalışması 
yaparak geçiriyor. 
Vatandaşlar, kay
boldukları veya 
mahsur kaldıkların
da 156 jandarma 
ihbar hattını araya
biliyor. Jandarma 
ekipleri, vatan
daşlardan bu tür 
durumlarda verilen 
ikazlara uymalarını, 
yerlerini terk 
etmemelerini ve 
gereksiz yere tele
fonla konuşup şar
jlarını 
bitirmemelerini 
istedi.

ve Meltem 
Aksüzek (23) 
yaralandı. 
Yaralılar; 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı

Mudanya’da bir 
gece kulübünde 
kendisini, "Damsız 
girilmez” diye 
uyaran korumayı 
başından vurarak 
öldürdüğü iddia 
edilen sanık, 
toplam 26 yıl 3 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"adam öldürmek" 
suçundan müeb
bet hapsi istenen 
T.G. (33), son defa 
hakim karşısına 
çıktı. Olaya 
karıştığı iddiasıyla 
hakkında dava 
açılan diğer tutuk
suz sanık E.Ö. (25) 
ise karar duruş
masına katılmadı. 
Geçen yıl temmuz 
ayında eğlenmek 
için gittiği gece 
kulübüne yalnız 
girmeye kalkıştığı 
için tartıştığı koru
ma görevlisi 
Gökhan Özdoğan'ı 
(30) tabancayla 
başından vurarak 
öldürmekle 
suçlanan sanık 
T.G., son sözünde 
3 sayfalık dilekçe 
vererek duyduğu 
pişmanlığı dile 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER A«JANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

getirdi.Duruşmaya 
müşteki olarak 
katılan maktulün 
annesi N.Ö. ve 
babası B.Ö. ise 
sanığa en ağır 
cezanın verilmesi
ni istedi.
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan 
mahkeme, sanık 
T.G.'yi "adam 
öldürmek" suçun
dan önce müebbet 
hapis cezasına 
çarptırdı. Ardından 
duruşmadaki iyi 
hali sebebiyle 
cezası 25 yıla 
indirilen sanığa 
mahkeme ayrıca 
"6136 sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" suçun
dan 1 yıl 3 ay daha 
hapis cezası verdi.
Bu arada 

mahkeme, olayın 
ardından tutuk
lanıp ilk duruşma
da tahliye edilen 
tutuksuz sanık 
E.Ö.'nün ise 
beraatine karar 
verdi.
Kararın ardından 

yaşanan gerginlik 
polisin müdahale
siyle engellendi.
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Güne Bakış 1 Mayıs Emekçinin Bayramı Kutlanıyor
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Partiler suskunluğu bozdu...
CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan uzun 

bir açıklama gönderdi basına...
Bugün bu açıklamayı 2. sayfamızda okuya

caksınız.
Her satırını dikkatli okuyun.
Gemlik’te siyaseti koltuk uğruna nasıl kir

lettiklerini göreceksiniz.
Anlatılanları ve konuşulanlan vicdanınızla 

değerlendirin.
Hiçbir etki altında kalmadan karar verin.
Bir belediye başkanlık makam aracının, hiç 

yoktan kurşunlanamayacağını yorumlayın..
Bu olayı, yerlerini konut alanından çıkanlan 

vatandaşlar yapmadı...
Arsaları istimlak edilecek kişilere verilen 

sözlerin yerine getirmemesi nedeniyle de 
yapılmadı.

İş vaad edilip, işe sokulmayan garibanların 
da bu işi yapmadığı ortada...

Yalnız ve masum insanlann elinden sahte 
senetlerle alınmak istenen konut yapılacak 
kıymetli arsalannı, alevere dalavere ile elin
den almak isteyen AKP’li müteahhite satmak 
isteyen mal sahipleri hiç yapmadı.

Yapan ortada, yaptıran ortada...
İddialar ortada..
Konuşulanlar Gemliklinin kulaklarında...
Bu iş açığa çıkanlmalı..
Kapatılmamalı...
Belediye Başkanvekili, kurşunlanan kamu 

malı için müdahil olmalı, şikayetçi olmalı...
Mehmet Sertaslan’ın söylediği gibi...
Dava açıldıktan sonra, polis ve savcılıkta 

sanıktan alınan ifadaler açıklanmalı, hatta 
Belediyenin Internet sitesinde yayınlanmalı.

Yayınlanmazsa, bizim elimize geçerse, biz 
yayınlarız...

Halk herşeyi bilmeli.
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu doğru 

söylüyor.
Gemlik’te 2009 yerel seçimlerinden sonra 

kirli bir siyaset sahneleniyor.
Bugünkü yönetimin gayri meşruluğu orta

da.
Karşı partiden satın alınan 2 meclis üyesi 

olayı unutulmuş değil.
Muharrem San, 1 oy karşılığı Başkanvekili 

yapıldı.
Gemlik’e makamında o kadar faydalı 

hizmetler yapıyor ki sormayın.
Brütüs Bülent’in ne ile ödüllendirildiği daha 

netlik kazanmadı..
Düğün masrafları ödendi diyorlar ama o 

kadar ucuza gideceğini sanmıyorum.
Şimdi ise Bursa Büyükşehir Belediyesinin 

yönetimin de olan Heykel’deki Kent 
Müzesinde görev lendirildiği konuşuluyor.

Gidip kendisine hayırlı olmasını dileye
ceğim.

Gemlik’te siyaset gayrimeşrulaştı..
Dahası kokuştu.
Bu kokuşmuşluğun giderilmesi gerekir. 
AKP’Uler bu kokuşmuşluğu sorgulamalı. 
Biz nerede hata yaptık demeli.
Bir de konuşulanları kasıtlı üretildiğini 

söyleyenin kendilerini ne hale getirdiğini 
düşünmelerini sağlık veririm.

AKP ödediği diyetin faturasını ödüyor 
şimdi..

1 Mayıs, tüm 
emekçilerin 
demokratik hak ve 
isteklerini ortaya 
koydukları, birlik, 
beraberlik, dayanış
ma ve mücadele 
günü bugün tüm 
dünyada ve yurdu
muzda kutlanıyor.
1 Mayıs İşçi 
Bayramı nedeniyle 
CHP İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
şu görüşlere yer 
verildi:
“1 Mayıs savaşa ve 
sömürüye karşı 
dünya emekçilerinin 
"barış" diye 
haykırdığı gündür.
1 Mayıs; dili, dini, 
ırkı, ulusu, cinsiyeti, 
siyasal ve sosyal 
düşüncesi ne olursa 
olsun milyonlarca 
işçinin demokratik

sosyal haklarını 
haykırdığı, dayanış
mayı ve mücade
lesini yükselttiği 
gündür. Emekçi 
sınıfımızın 
kazanılmış hakların
dan ödün vermeme
si açısından, 
sömürülmeye ve 
köleleştirilmeye 
karşı durmak için 1 
Mayıs ruhunu can
landırmak ve birlik 
olmak gerekmekte
dir. Çünkü bir

gerçeği çok iyi bili 
yoruz: "Birleşmiş 
bir halkı,hiçbir güç 
yenemez!" CHP İkti
darında örgütlenme 
özgürlüğü ve iş 
güvencesi sağlana 
cak. Cumhuriyet 
Halk Partisi ikti
darında emek her 
zaman en yüce 
değer olacaktır ve 
güvencesiz kaçak 
işçi çalıştırılmasının 
önüne geçilecek, 
tüm emekçilerimizin

üzerindeki vergi 
yükü azalacaktır. 
Taşeron işçilerimiz 
kadrolu hale getir
ilip sendikalaştırıl- 
maları 
sağlanacak, üreten 
ve adilce bölüşen 
bir Türkiye 
Yaratılacaktır.
Emeğin üzerindeki 
baskıların 
kaldırıldığı, emekçi
lerimizin sendikalı 
olduğu bir iş 
yaşamının sağ
landığı Cumhuriyet 
Halk Partisi ikti
darında 1 Mayıs’lan 
kutlamak dileğiyle 
tüm emekçi kardeş
lerimin 1 Mayıs 
Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve 
Dayanışma gününü 
kutlar, aydınlık ve 
güzel yarınlar 
dileriz’’

Manastırda can nazarı
Manastır’da dün 
akşam saatlerinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 4 
kişi yaralandı. 
Manastır Günaydın 
Sitesi önünde dün 
saat 19.oo sıraların
da Kumla yönünden 
Gemlik’e doğru 
gelmekte olan Ertan 
Yeşiltaş’ın yöneti
mindeki 34 ZZ6610 
plakalı özel araç, 
Gemlik yönünden 
gelen Murat 
Şener’in kullandığı 
16 HZ 194 plakalı 
özel araçla kafa 
kafaya çarpıştı. 
Kumla yönünden 
gelen aracın 
Manastır PTT’si 
aralığına doğru ani 
dönüşü sırasında 
meydana gelen 
kazada, iki araçta 
kullanılamaz 
hale gelirken, 34 
ZZ 6610 plakalı 
araç sürücüsü 
Ertan Yeşiltaş 
ve annesi 
Müesser 
Yeşiltaş ile 16 
HZ 194 plakalı 
araç sürücüsü 
Murat Şener ile 
araçta bulunan 
Reşide Şener 
yaralandılar. 
Yaralılar, 112

Ambulansı ile 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesine 
kaldırılırken, 
Manastır yolu kısa 
bir süre tek yönlü 
devam edildi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatılırken, 
olayla şans eseri 
ölen olmadı. zzM

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Toklaş, "Solağa çıkmadık, meydana inflik”
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Haşan Toktaş, Gemlik ilçe 
Başkanlığı ziyaretinde, Bursa mitingine değinerek “İbre bizden yana 
döndü” dedi. Gemlik Belediye Başkanlığı makam aracının kurşun
lanma olayına da değinen Toktaş, “Umarım bir daha tekrarlanmaz” 
şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu Toktaş’ın ziyareti nedeniyle yaptığı 
konuşmada, Gemlik’te 2009 yerel seçimlerinden sonra siyasete 
gayrımeşruluğun karıştığına dikkat çekerek, siyaseti meşru zemine 
çekeceklerini belirterek, yerel seçimlerde Gemlik Belediye 
Başkanlığını kazacaklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa İl 
Başkanı Haşan 
Toktaş, Kadın Kolları 
Başkanı Leman Şirin 
ve MHP Bursa İl 
Yöneticileri, Gemlik 
İlçe Teşkilatını 
ziyaret etti.
Yenİ oluşturulan 
kadın kollarına 
‘hayırlı olsun’ diyen 
Haşan Toktaş, 
Gemlik Teşkilatına 
Bursa ve İzmir 
Mitingine yoğun 
katılım sağladıkları 
için de teşekkür etti. 
Toktaş, şöyle konuş
tu: "Bursa da 
yapılan "Kuruluş 
Mitingi" harika bir 
başlangıç oldu. 
İbre bizden yana 
döndü ve her şey 
daha iyiye gidiyor. 
Türk siyasi hayatının 
kırılma noktası olan 
mitingi etkileri de 
artarak devam edi

yor.
Emniyet kayıtlarında 
bile 60 bini geçen 
mitingimizi köşe 
yazarları ve medya 
nın da çoğunlukla 
doğru yansıtmasına 
rağmen bazı 
yazarlar, inatla 'AKP 
mitingi daha kala
balıktı' diyor. 
Soruyorum, kendi
lerine AKP mitingin 
de meydana insan
ları 2 katlı mı koydu
lar."

KAPIMIZ 
HERKESE AÇIK

MHP İl Başkanı 
Toktaş, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Esas işimiz şimdi 
başlıyor. Kuruluş 
Mitingi ile çıtayı yük
seğe koyduk.
Artık azimle 
çalışarak o çıtayı 
orada tutmalıyız.

Üye katılım törenleri 
miz artarak devam 
ediyor.
Hukuki ve ahlaki 
sorunu olmayan ve 
MHP'de yer almak 
isteyen herkese 
kapımız açıktır.
Rahmetli
Başbuğumuz 
Alpaslan Türkeş'in 
de dediği gibi 'üyelik 
nikâh akdidir." 
Gemlik teşkilatının 
da ciddi bir üyelik 
törenine hazırlan 
dığının duyumlarını 
aldık bu da bizleri 
ziyadesi ile mutlu 
etti.
Daha önceden der
lerdi ki, biz yerelde 
ne yaparsak yapalım 
Genel Merkez'den 
rüzgâr esmedikçe 
olmuyor.
Şimdi Genel 
Merkezden de rüzgâr 
fazlasıyla esiyor, 
nerede ise fırtına 

kopmuş durumda. 
Bu saatten sonra 
yaşanan başarısız 
lıkta öncelikle il 
başkanı olarak ben, 
sonra ilçe teşkilatları 
sorumlu olur.
Bunun da bedelini 
herkes öder.
Biz, Bursa'da siyasi 
dengeleri alt-üst 
edeceğiz.
Birçok kesim bunun 
farkında, Başbakan 
bile farkında.
Bir araştırma yapıldı. 
Hayatının bir döne
minde MHP'ye oy 
veren seçmen %60 
civarında.
Biz bu insanları geri 
kazanmalıyız.
Daha 2. Mitingimizde 
alternatif olduğumu 
zu gösterdik. Daha 
önümüzde 7 mitingi 
miz var.
Ben bunu boks ma 
çına benzetiyorum. 
Daha 2. Raundu

geride bıraktık.
9 Kasım da Ankara 
da bunları Knock- 
Aut edeceğiz"

KURŞUNLAMA 
OLAYI
Gemlik Belediye 
Başkanvekiline 
kurşunlanma olayın
dan sonra geçmiş 
olsun dileklerini 
ileten Toktaş 
"umarım üzücü 
hadiseler tekrarlan
maz" dedi.

DURDU, GEMLİK’TE 
SİYASETE 
GAYRİMEŞRU 
BULAŞTI

MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise yaptığı 
konuşmada 
önlerinde ard arda 
yaşanacak olan 
Yerel seçimler

olduğunu belirte rek, 
“Milletvekili seçim
leri, referandum ve 
Cumhur başkanlığı, 
seçimleri ülkenin 
kaderini belirleye
cek. Hepimiz bu 
mesele ye milli 
ibadet gözüyle bak
malıyız, bu şekilde 
çalışmalıyız.
Gemlik Bursa'nın 
en nadide 
ilçelerinden biri. 
Biz yerel seçimlerde 
Belediye Başkan 
lığını kazanarak 
Gemlik'e hak 
ettiği itibarı geri 
vereceğiz.
Gemlik'te 2009 yerel 
seçimleri sonrası 
başlayan süreç öyle 
bir noktaya geldi ki, 
Gemlik siyasetine 
gayrimeşru bulaştı. 
Biz bu siyaseti 
meşru zemine otur
tacağız" dedi.

SP Yerel Yönetimler Okulu nda 2. ders yapıldı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkila 
tının organize ettiği 
Yerel Yönetimler 
Okulunda ikinci 
ders yapıldı, 
ikinci dersin konu 
su "Kentsel 
Dönüşüm Yasası ve 
Saadet'in teklifleri" 
sunum Saadet 
Partisi Gursu Bele 
diye Meclis Üyesi 
Salih Kocatepe 
tarafından projek
siyon üzerinde 
görsel olarak 
aktarıldı.

Yaklaşık 100 dakika 
süren eğitime 
katılımın yoğun 
olması ve parti 
dışından dinlemeye 
gelenlerin çokluğu 
dikkat çekti. 
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
Sedat özmen 
eğitimlerle ilgili 
yaptığı açıklamada; 
“Mart 2014'te 
yapılacak olan 
Belediye seçim
lerinde Gemlik'te 
iddalı olan Saadet

kadroları olarak 
konuya verdiğimiz 
önem gereği bu 
eğitimleri alıyor ve 
Belediye'yi 
kazandığımız andan 

itibaren hiç zaman 
kaybetmeden 
Gemlik'li kardeşle 
rimizle birlikte Gem 
lik'i hakettiği yere 
getirmek için azm 

ettik ve çok yoğun 
bir şekilde bunun 
için çalışmaktayız 
dedi.
Milli Görüş 
Belediyeciliğinin 
Türkiye'de marka 
olduğunu söyleyen 
Özmen, 
Gemlik'imizi bu 
hizmetlerle buluş
turmak bizim göre
vimiz’ diyerek kalan 
8 ders için katılmak 
isteyen Gemlik 
sevdalılarını 

eğitime bekliyoruz 
dedikten sonra 
Saadet Partisi ola 
rak, başka partiler 
gibi yapılan 
eğitimlerden her- 
hangibir ücret 
almadıklarını 
söyledi. Özmen 
“Vatandaşımız bele 
diyecilik hakkında 
bilinçlenirse altatıla 
mayacağını söyley
erek herkez katılsın 
ve istifade etsin 
istiyoruz." dedi.
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Marmara Bölgesi Belediyeleri
Kentsel Dönüşümü Masaya Yatırdı
Marmara 
Belediyeler 
Birliği'nin (MBB), 
gündemi kentsel 
dönüşüm olan 2013 
Yılı 1. Meclis 
Toplantısı Bursa'da 
gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan 
MBB ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
kentsel 
dönüşümün 
Türkiye'nin en 
önemli gündem 
maddesi olduğunu 
belirterek, yapı 
stoğu yetersiz böl
gelerin acilen 
yenilenmesi gerek
tiğini söyledi.

Marmara 
Belediyeler 
Birliği'nin genel 
kurulu, Birlik ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
başkanlığında, 233

belediye başkanı ile 
meclis üyesinin 
katılımıyla Hilton 
Otel'de yapıldı.
Encümen, denetim 
ve ihtisas komisy
onları seçimlerinin 
ardından, Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı 
Genel Müdürü 
Vedad Gürgen, 
kentsel dönüşümde 
gelinen son durum
la ilgili olarak 
belediye başkan- 
larına bilgi aktardı. 
Belediye başkan- 
larının da söz 
alarak kentsel 
dönüşüm çalış
maları konusunda 
deneyim paylaştığı 
toplantıda, Bakyapı 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Ferhat Bakgör de 
özel sektörün 
kentsel dönüşüme 
bakışı konusunda 
düşüncelerini ifade 
etti.

sının FAAL DURUMDA SATILIK SU BAYİİ 
0 567 244 72 24

ELEMAN
CNC - CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MITSUBISHI VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

D0Ğ5AN MAKİNE
TEL = 0224586 00 58 

0541 4549559

'Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN F YATLARLA... 

EmrcGMmlzçliL

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...

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

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TENAA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
■ ■

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Milis» ttMMıiiiıiıllı
Nilüfer Belediye 
si’nin Bursa 
genelinde düzen
lediği Liseler Arası 
müzik yarışmasında 
Okul olarak Hisar 

Jj Anadolu Lisesi 
’ müzik Grubu büyük 

bir başarının altına 
imza atarak, 39 Lise 
arasından finallere 
kalarak, bi 
rinci olmayı başardı. 
29 Nisan akşamı 
Fethiye Kültür 
Merkezi’nde düzenle
nen Final karşılaş
masında Çınar 
Anadolu Lisesi’ni 
Müzik Öğretmeni 
Derya Büke'nin koor
dinatörlüğünde 9/F 
sınıfından Bahadır 
Kahraman, 10/ H 
Sınıfından Çağatay 
Kahraman, Muham 
med Mustafa 
Cankurt, 10/C sınıfın
dan Oğuz Paköz ve

-10/E Sınıfından
j Doğukan Bayrak'tan 

oluşan grup, Radikal 
Gazetesi Müzik 
eleştirmeni Eray 
Aytimur, Radyo/Tv 
Program yapımcısı 
Güven Erkin Erkal, 
Oyuncu/Müzisyen 
Teoman Kumbaracı

başı, Uludağ Üniver
sitesi Eğitim Fakülte 
si Müzik Eğitim 
bölümünün akade 
misyenleri ve Bursa 
Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası sanatçıla 
rından oluşan jüri
den tam puan aldı, 
ve büyük bir zafere 
imza atarak, Bursa il 
1. si oldu. 2. liği 
Işıklar Askeri Lisesi, 
3.lüğü ise Bursa 
Anadolu Lisesi aldı.

Müzik Yarışması

5<W

W”™ T

Türkiye’nin en zengin davetiye çeşitleri.

Anahtarlık. isimlik, ajanda ve promosyon çeşitlen.

Ajandalar, elektronik ürünler, kalemler, kol ve duvar saatleri, termoslar, kartvizittik ve yapışkan notlar. araç 
kokulan ve çakmaklar, plaket ve kupalar, takvimler, masa setleri, kalem sertler!, anahtarlıklar, çantalar, 

kalemlik ve kağıtlıklar, çakılar fenerler, şapka ve t-ehirtler gitti trnıaınzm ihtiyaç duyduğu tüm promosyon 
ürünleri farklı seçenekler ile hizmetinizde.

SAHNEYE 
ÇIKACAKLAR 
ödülünü Nilüfer 
Belediyesinin kültür, 
sanat ve spora yap
tığı katkılara dikkat 
çeken Başkanı Sayın 
Mustafa Bozbey'den 
alan Hisar Anadolu 
Lisesi Müzik Grubu, 
Ülkemizi Euroviz 
yonda temsil eden 
Türkiye'nin önde 
gelen Müzik Grubu 
Mor ve Ötesi'nin 
Bursa'da 19 Mayıs'ta 
vereceği konserde 
Alt Grup olarak aynı 
sahneyi paylaşacak
lar. Yarışma sonunda 
Hisar Anadolu Lisesi 
öğretmenleri ve 
öğrencileri başarıları

m buyuk bir coşkuy
la kutladı.
Okul Müdürü Gök 
han Sezgin;
Gemlik’e bu büyük 
gururu yaşatan 
öğrencileri ve Müzik 
Öğretmeni Derya 
Büke’yi kutladı, 
Hisar Anadolu 
Lisesi’nin diğer dal
larda da büyük 
başarılara imza ata
cağının ve öğrenci
lerine güvendiğinin 
söyledi.

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri. İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve katem kaşeler.

Kupa ve madalya çeşitleri.

ttttf
tHH

çay içmeye de

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basrrm.

Defterdarlıkla anlaşmamız sayesinde fatura, irsaliye, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, gider makbuzu. 
adisyon ve bilet gibi resmi evraklarda çözüm üretebiliyoruz. Bunların yanı sıra dengi, kitap, katalog, cilt, 
kaşe, kalem kaşe, broşür, el ilam, gazete, bilgisayar form baskısı, davetiye, kartvizit, kurumsal kimlik, 

gazete ve dergi ilanları gibi konularda da hizmet vermekteyiz.

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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| JI.JPAMS İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No :3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 |
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II V

Lale Kemal Kılıç ilk 
ve Ortaokulunun 
başarılı öğrencileri 
okul yönetimi 
tarafından ödül
lendirildi. Okul 
bahçesinde yapılan 
törene öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler 
katıldı.
2012-2013 Eğitim 
Öğretim yılı ll.döne- 
minde spor, kültürel 
faaliyetler ve de 
neme sınavlarında 

derece yapan 
öğrencilere çam 
sakızı çoban 
armağanı ödüllerin 
dağıtılıp, öğren
cilere birer teşekkür 
belgesi verildi.
Okulun sloganı 
haline gelen "Hep 
Birlikte Elele Lale 
Kemal Zirveye" 
sözleriyle sık sık 
kesilen tören son
rası okul müdürü 
Can Olgun yaptığı

kısa konuşmada 
eğitim ve öğretim 
işlerinin sosyal ve 
kültürel faaliyetlerle 
akademik başarıyı 
desteklediğini Lale 
Kemal Kılıç Eğitim 
Ailesinin en kısa 
sürede gerek 
akademik başarı 
gerekse kültürel 
faaliyetlerde ki 
başarısıyla özlenen 
hedefe ulaşacağına 
inandığını ifade etti. Tören ödül- lerle beraber toplu- çekilmesiyle son

lendirilen öğrenci ca hatıra fotoğrafı buldu.

Bencilli Haflası Bahar Senlikleri başladı

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Gemlik 
Belediye 
Başkanlığı ve 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa organize 
ettiği Gençlik 
Haftası Bahar 
Şenlikleri start aldı. 
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik 
ve Spor Bayramı 
etkinlikleri çerçeve 
sinde, Okul Sporlar 
Şenliklerinin ardın
dan Gençler 
Kategorisinde 
ilçemizde bulunan

8 Ortaöğretim 
kurumunun katıla
cağı müsabaka 
ların ilk startı Genç 
Kız ve Erkekler 
Kategorisinde 
Voleybol branşı ile 
verildi.
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lise 
si'nin ev sahipliği 
yaptığı müsabaka 
lara ilgi büyüktü. 
Türübinlerin hiç 
boş kalmadığı 
müsabakalarda 
Voleybol Genç 
Kızlar Kategori 
sinde açılış mü 
sabakası, Hisar

Anadolu Lisesi ve 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi 
arasında yapıldı. 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi 
oldukça keyifli 
geçen müsabaka 
mn ardından 27 - 
25 ve 25- 23 setleri 
kazanarak maçı 2 - 
0 kazanmayı bildi. 
Genç Kızlar 
Kategorisinde 
günün ikinci 
maçında Gemlik 
Lisesi, Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesini 23 -25, 25 - 
21 ve Taybrek

setinde 16-14 kaza
narak 2-1 ile ilk 
galibiyetini aldı.
Voleybol Genç 
Erkekler 
Kategorisinde ATL 
ve EM Lisesi, Hisar 
Anadolu Lisesi'ni 
25-15 ve 25 -20 set 
skorları ile 2-0 
yendi. Günün son 
müsabakasında ev 
sahibi Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, 
30 -28 ve 25 -19 
setler ile Gemlik 
Lisesi'ni 2-0 yen
meyi başardı. 
İlçemizde görev 
yapan Beden

Eğitimi Öğretmen
leri Yunus Emre 
Ünsal, Bekir 
Gührmak, Ender 
Yaylı, Serdar Çevik 
ve Recep 
Bozkurt'un 
Hakemlik görevini 
gönüllü olarak 
üstlendikleri ve ev 
sahibi Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerinin 
gönüllü ve istekli 
çizgi hakemi olarak 
görev yaptıkları 
görüldü. 
Müsabakalar 3 
Mayıs 2012 Cuma 
günü Genç Kızlar

Kategorisinde 
Hisar Anadolu 
Lisesi - Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi, Ticaret 
Meslek Lisesi - 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi, 
Genç Erkeklerde 
Gemlik Lisesi- 
ATL ve EM 
Lisesi maçları ile 
devam edecek. 
Etkinlikler 19 
Mayıs Gençlik 
Haftası'na kadar 
Futsal, Masa 
Tenisi, Atletizm 
branşlarında 
devam edecek.

Miniatürlı ve Topkanı Sarayı nı gezdiler
Gemlik Lale Kemal 
Kılıç Ortaokulu 
öğrencileri Minia 
türk'ü Topkapı Sara 
yı'nı, Yerebatan 
Sarnıcı'm ve Aya 
Sofya'yı ziyaret 
edip, yatla boğazı 
gezdiler.
İlk olarak öğrenciler 
Miniatürk'ü gezip 
Türkiye'nin önemli

eserlerinin maket
lerini gördüler.
Daha sonra Topkapı 
ve Yerebatan Sarnı 
cı hakkında bilgi 
verildi. Topkapı'da 
görülen eserlerden 
birkaçı: Peygamberi 
ere ait sarık, asa ve 
kılıçlar, Hz.
İbrahim'in tencere
si, Hz. Hamza'nın

kemikleri Hz. yayları ve ayak
Muhammed'(sav) in izinin varlığı öğre-

nildi. Hz. Muham 
med'(sav) in doğ
duğu şehir olan 
Mekke'deki Kabe'yi 
açan 8 anahtar ve 
Hacerül Esved, 
Hırka-ı,Saadet-i ve 
Sakal-ı Şerifi 
gördüler. Ardından 
İstanbul'un Tarihi 
Yarımadası'ndaki 
Yerebatan Sarnı

cı'nı gezdiler. Sar 
nıcın ardından öğ 
renciler muhteşem 
Ayasofya Müzesini 
gezdiler. Tarihi 
Eminönü iskelesin 
de balık ekmek yi 
yen öğrenciler bin 
dikleri yatla boğa 
zın eşsiz görüntüsü 
eşliğinde doyasıya 
eğlendiler.
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Heroi affı mı oeliııor? li>KIIR'dan kritik imarı
LHükümetin ikinci 

Varlık Barışı’ndan 
sonra yine ikinci 
kez Vergi 
Barışı’na hazır
landığı yönündeki 
görüşlere Bakan 
Şimşek açıklık getir
di...
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
"Hiç bir şekilde şu 
anda içeriye dönük 
bir vergi yapı
landırılması, bir 
vergi affı gündemde 
değildir" dedi.
Kira beyannameleri 
ile ilgili de açıklama 
yapan Şimşek 
"Önceden 
Hazırlanmış Kira 
Beyanname 
Sisteminin hayata

lıs UMrei aç» neıiltfil
Dış ticaret açığı 
7,46 milyar dolar
dan 7,38 milyar 
dolara geriledi. 
Dış ticaret açığı 7 
milyar 469 milyon 
dolardan 7 milyar 
385 milyon dolara 
düştü. Dış ticaret 
açığı verileri 
Türkiye'nin ihracatı 
2013 yılı Mart'ta 
2012 yılının aynı 
ayına göre yüzde 
0,3 azalarak 13 mil
yar 175 milyon 
dolara geriledi, 
ithalat ise yüzde 0,6 
azalarak 20 milyar 
560 milyon dolar 

| olarak gerçekleşti.

geçtiği Mart 
2012'den bu güne 
ilk kez beyanname 
veren mükellef 
sayısı 766 bin kişiye 
ulaşmıştır" diye 
konuştu. Şimşek, 
beyan edilen kira 
gelirinin bu yılın

Mart ayında dış 
ticaret açığı 8,33 
milyar dolar olması 
bekleniyordu. Dış 
ticaret açığı yılın ilk 
üç ayında yüzde 5,1 
artışla 21.684 mil
yar dolar oldu. Mart 
ayında enerji itha
latı yüzde 20,4 
azalarak 4,3 milyar 
dolar, Ocak-Mart'ta 

mart ayında, 
önceden 
Hazırlanmış Kira 
Beyanname 
Sisteminden önceki 
yıla oranla yüzde 65 
oranında artarak 26 
milyar lirayı aştığını 
bildirdi.

ise yüzde 9,7 
azalarak 13,4 milyar 
dolar oldu.
Beklentilerin 
altında gelen dış 
ticaret açığı 
verileri sonrası 
dolar/TL 1,7965'ten 
1,7945'e sepet 
bazında TL ise 
2,0735’ten 2,0715'e 
geriledi.

Gençlere iş başvu
rusu ve görüşme 
öncesi uyarılarda 
bulunan İŞKUR, 
özellikle Facebook 
ve Tvvitter gibi 
sosyal ağlarda pay
laşılan fotoğraflara 
dikkat çekti. 
İŞKUR rehberinde, 
"Sosyal medyadaki 
görüntüleriniz ve 
paylaşımlarınız 
mükemmel bir 
özgeçmişi göl
geleyebilir" dedi. 
Habere göre;
Türkiye İş 
Kurumu'ndan 
(İŞKUR) iş başvu
rusu yapan ya da iş 
görüşmesine hazır
lanan gençlere 
uyarı geldi, iş 
arayan gençlere 
yönelik bir rehber 
hazırlayan İŞKUR, 
Facebook ve Tvvitter 
profili uyarısında 
bulundu. Kurum, 
gençlerin, sosyal 
medya sayfaların
daki fotoğraf ve 
paylaşımlarına 
dikkat etmesini iste
di ve "Bu paylaşım
lar, mükemmel bir 
CV'nin önüne geçe-- 
bilir" dedi. İŞKUR, 
iş arayan gençleri 
iş görüşmelerine 
hazırlamak için bir 
dergi çıkardı. 
Üniversite ve 
meslek liselerinde 
de dağıtımı yapılan 
dergiyle, gençlerin 
iş görüşmelerinde

KAŞEDE B€KL€WI€K YOK 
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

planlarınız neler?dikkat etmesi 
gereken noktalar 
yer alıyor. İŞKUR'un 
uyarı ve önerileri 
şöyle:

İNTERNETTEN 
ARAŞTIRIN 
Rehberdeki diğer 
öneriler şöyle sıra
landı: Görüşmeye 
gitmeden işveren 
hakkında bilgi 
toplayın. İşyeri 
hakkında internet 
sitesinden bilgi alın, 
işyerinin açık 
adresini önceden 
öğrenin, randevu
dan 5-10 dakika 
önce orada olun. 
İşverenler genelde 
aynı soruları sorar. 
Bu soruların yanıt
larına hazırlanın: 
Neden işyerimize 
başvurdunuz, güçlü 
ve zayıf yönleriniz 
nelerdir, mesleki 
geleceğinizle ilgili

İLK OLARAK 
ÜCRETİ SORMAYIN 
İşverenlerin beklen
tilerine de 
görüşmelerde 
dikkat edilmeli. 
Buna göre, iş 
arayanların kesin
likle görüşmedeki 
ilk sorusu ücret 
olmamalı, işveren
ler, öncelikle işy- 
eriyle ilgili sorular 
soran ve işyerine 
kazandıracağı 
artıları belirten ele
manları tercih eder. 
İşverenler, çalışma 
arkadaşlarını yapıcı 
olarak motive eden 
ve ekip çalışmasına 
yatkın kişileri tercih 
eder. Görüşmede 
kendinize güvenli 
olun, işverene öne 
riler ve yaratıcı fikir
ler sunun.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI: 4562 
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)

ffliKlİBMlİ
İIIM 

AŞK KIRMIZI: 13:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:30 
LANET: 12:00-14:15- 
16:15-18:30-20:30

CESURBALIK2: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-19:30 
nura

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ, M

Pus fa Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canlı Vaym
Sahne - Işıkyösterisi

* mf Servis ve ekipmanlar 
e W* Sürpriz gösteriler

•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
•GEMLİKTE SATILIK LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇEIOLİRİ MEVCUTTUR

MuAs/n 7UKİÇ

SÎILTONJ^
DÜĞÜN SALONU^^
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• İŞYERİ HEKİMLİĞİ

’r osab • ^güvenliğiuzmanliği 
JJL • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

• PORTÖR MUAYENELERİ
• l$E GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İS SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

h^tmızdandoha 
önendi fildir... f

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
2 Mayıs 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

1 Mayıs ta işçiye 
bibergazı

7 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak 
isteyen guruplar Taksim’e sokul 
madı, Taksim’e yürüyüşe geçen 
DİSK üyeleri ile CHP’lilere polis 
biber gazı ve tazyikli su sıktı. 
Haberi sayfa 5’de

Çarşı Deresinin kenarında bulunan Belediyeye ait işyerleri yıkıldıktan sonra çıkan enkaz ruhsatsız alana döküldü

MııhıBıMıi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Taksim Savaşları sürüyor...
İşçilerin 1 Mayıs Emek Bayramını Taksim’ 

de kutlamak istemesi, Başbakan’ın emriyle 
yasaklandı.

Taksim Meydam’nda 1977 yılında meyda 
na gelen olaylar, her yıl bahane edilerek 
yasaklanıyor.

Taksim Meydanı iktidarların üzerine bir 
kabus gibi çöküyor.

Taksimdeki işçilerin birlikteliği, iktidarları 
korkutuyor. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi kuruluşu 
olan BUSKİ tarafından ihale ile yaptırılan 
Çdrşı Deresi’nin Gürle İş Merkezi 
bitişiğindeki Gemlik Belediye si’ne ait 
işyerlerinin yıkılan enkazı Belediyeye ait 
araçlarla, Uludağ Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek Yerleşkesi girişinde boş bir 
alana döküldü. Haberi sayfa 4’de

Gemlik Belediye Binası’na 
çürük raporu vermişlerdi

Sakarya Üniversitesi 
öğretim görevlileri 

gözaltında
|yenıgun ।

flştlbell 
halalmniyet'te 

Mmr
Gemlik Belediyesi eski hizmet binasına 
çürük raporu veren Sakarya Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün de 
adının karıştığı, ‘beton numune analiz
lerinde usulsüzlük yapıldığı’ iddiasıyla 
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 
soruşturma kapsamında düzenlenen 
operas yonda SA Üniversitesi inşaat 
Mühendisliği Bölümünde iki öğretim 
üyesi ile bazı denetim firmaları sahibi ve 
yet küllerinin de ara larında bulunduğu 47 
kişi gözaltına alındı. Haberi sayfa 2’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
( % ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ,

_ _ _ J KOLONOSKOPİ)
z İTTİM Tir MijtKizj^ ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 

HİZMETİNİZDEDİR
TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR
RANDEVU HATTI O 224 572 46 00

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No:104 ORHANGAZİ / BURSA

2_May%25c4%25b1s_2013_Per%25c5%259fembe%09www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye Binası’na çürük raporu vermişlerdi

Sakarya Üniversitesi 
öğretim görevlileri gözaltındaTRAFİK SORUNU...

Büyûkşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 
Orhangazi Caddesinin başlangıcına astığı döviz 
de ; “Park kurullarını ihmal etmeyin yangın sizin 
evinizde olabilir" diye araç sahiplerine önemli 
bir uyarıda bulunuyor.

Bence o dövize şu ibarede de konulmalıydı.
“Ambulans giremediğinden en çok sevdiğiniz 

canından olabilir”
Caddeler, sokaklar otomobil işgali altında, iki 

sıralı araç dizileri. Zaman zaman yaya kaldırım
larına da araç park ediliyor.

Gemlik’in ana arterleri, ilk kurulduğu günden.
Cadde ve sokaklar o günün koşullarına göre 

düzenlenmiş.
Gemlik Trafik Müdürlüğü’ne her gün iki yüz 

araç kaydı oluyor.
İlk etapta iki harfli plakalarda alfabenin harfleri 

bitti.
M’ den başlayan üç haneli harflerde nerdeyse 

alfabenin son harfine gelindi.
Otomobil edinenler her geçen gün artıyor.
Mülkiyet hakkı kutsal.
Kamu yararına aykırı olmamak kaydıyla.
Bugün Gemlik’in nüfusu yüz on bin.
Barınmak için bir hayli konut inşa edildi ve 

ediliyor.
Belediye, inşaat ruhsatları harcından başka 

otopark paraları tahsil etti bunca yıl.
Trilyonlarca otopark parası alındı inşaat sahip

lerinden. Tahsil edilen otopark paralası, gayesi 
harici işlerde kullanıldı. Oysa toplanan paraların 
gayesi haricinde kullanılması yasalarla aykırı 
olmasına rağmen.

Hiçkimse bu önemli konu üstünde durmadı ve 
de sorumlular hakkında hiçbir işlem yapılmadı 
bugüne kadar.

Otopark parası ödeyen inşaat sahipleri; bin- 
ların altlarını ticari amaçlar için ayırdı.

Altları boş olan yapıların olabilecek bir 
depremde büyük tehlike yaratacağı bir 
gerçekken, bu hususta müsamahakar 
davranıldı.

1999 depreminden sonra halkı aydınlatıcı 
toplantılar birinci derece deprem bölgesi olması 
hasebiyle Gemlik’te de yapıldı.

Kandilli Rasathanesi eski Genel Müdürü 
Merhum Depremdede Prof. Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, binaların altlarının boş bırakılmaması 
gerektiğini belirtti.

Öncelikle altı boş binaların depremde yıkıldığı, 
hasar gördüğünü 1999 Marmara depreminde de 
görüldüğüne dikkat çekti.

İnsan hafızası çabuk unutuyor bir zaman sonra 
yaşadığı afeti.

Yine değişirken bir şey yok.
Ver otopark parası belediyeye altı boş dükkan 

olsun kimsenin umuru değil.
Bugüne kadar gelmiş geçmiş Belediye 

Başkanlarından bu otopark konusuna duyarlı 
olmuş Belediye Başkanımız Mehmet Turgut’dur. 
ilk katlı otoparkı Dr. Ziya Kaya Mahallesi’ne 
inşaa ettirdi. CIUS AVM’nin altını otopark için 
tahsis etti.

Otoparklar paralı olduğu için kimseler ilgi 
göstermedi.

Caddeler sokaklar oto sahiplerinin sanki 
babalarından kalan mülkleriydi.

Otopark parası vermek olur muydu, ücretsizi 
varken.

Sorun her gün artarak büyüyor.
Hayli zor bir hal aldı.
Durum mal ve can güvenliğini olumsuz etkiliy

or.
Yakın zamanda araç park edilecek yer buluna

mayacağı gibi cadde ve sokaklar araç işgalinde 
olacağından araçlar hareket edemeyecek. Araç 
sahipleri yaya olarak yürüyecek cadde sokak 
bulamayacak.

Gemlik araç mezarlığına dönüşecek bu gerçeği 
görelim artık.

İlçenin muhtelif yerlerine büyük kapasiteli katlı 
oto parklar kurulmalıdır.

Binaların altlarının otoparka ayrılmaları sağlan' 
malıdır.

Unutulmasın ki; tüm yollar insanlar içindir. 
Araçlar için değil.....

Gemlik Belediyesi 
eski hizmet binası
na çürük raporu 
yeren Sakarya 
Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü’nün de 
adının karıştığı, 
‘beton numune 
analizlerinde usul
süzlük yapıldığı’ 
iddiasıyla 
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan soruştur
ma kapsamında 
düzenlenen operas 
yonda SA Üniver
sitesi inşaat 
Mühendisliği 
Bölümünde iki öğre
tim üyesi ile bazı 
denetim firmaları 
sahibi ve yet 
kililerinin de ara 
larında bulunduğu 
47 kişi gözaltına 
alındı.
Gemlik eski Bele 
diye binası, Sakarya 
Üniversitesi inşaat 
Mühendisliği 
Bölümü öğretim 
görevlilerinden 
Prof. Dr. Kemalettin 
Yılmaz ve Doçent 
Mansur Sümer’in

Başsavcı Ba»aai Fethiye'ye atandı
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yaz Kararnamesi ile ilçemizden 
Başsavcı, 2 savcı ile 2 yargıçın ataması çıktı. Düzce Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet Ayaz, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.
Hakimler ve 
Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun Yaz 
Kararnamesi ile 
Hakimler, 
Cumhuriyet 
Başsavcıları ve 
savcılar arasında 
yapılan yer değişik
likleri belli oldu. 
2009 yılında ilçe 
mize Tunceli’den 
atanan Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Fethiye 
Cumhuriyet

hazırladığı rapora 
dayanak yapılarak 
yıkılmıştı.
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkan 
lığı, Belediye 
binasının çürük 
olmadığını, bina 
yıkımı sırasında 
fotoğraf ve kamera 
çekimleriyle tesbit 
Içr yaptırdıklarını, 
sağlam binayı 
Belediye Başkanh 
ğı’nca, Bursa’da 
yetkisi olmayan özel 
bir firmaya yap
tırılan analizlere 
dayanılarak yıkıma 
dayanak arandığı 
belirtilmiş, daha 
sonra da analiz 
yapma yetkisi bulu
nan Sakarya Üniver
sitesi inşaat 
Mühendisliği bölü 

münden, ilk alınan 
rapora benzer bir 
raporun aldığı iddia 
edilmişti.
MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu, yap
tığı basın toplan
tısında, Sakarya 
Üniversitesi öğretim 
görevlilerinin 
Gemlik’e hiç gelme
den masa başında 
ısmarlama rapor 
hazırlandığını ye bu 
rapora dayanılarak 
sağlam binanın ya
tırıldığını belirterek, 
kamu zararı doğ
duğunu iddia 
ederek, yargıya 
başvuracaklarını 
söylemişti.
Sakarya da savcılık 
ca yürütülen operas 
yonda gözaltına alı
nan 47 kişi arasında

Başsavcılığı’na 
atanırken, yerine 
Düzce Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet 
Ayaz Başsavcı 
olarak verildi. 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcısı Osman 
Kılıçaslan, İzmir 
Kemalpaşa ilçesi 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına, eşi 
Gemlik Hakimi 
Hacer Kılıçaslan 
ise Kemalpaşa 
Hakimliği’ne,

Gemlik Belediyesi’ 
ne raporu veren 
öğretim görevlileri 
nin de bulunduğu 
bildirildi. 
Soruşturmanın 
sürdürüldüğü, 
polisin sorgulama 
için ek süre istediği 
öğrenildi. 
Sakarya’daki çürük 
binalara sağlam 
rapor veren Sakarya 
Üniversitesi inşaat 
Mühendisliği 
Fakültesi öğretim 
görevlilerinin 
gözaltına alınması 
olayı, Gemlik’te de 
eski Belediye 
Binasının yıkılması 
için aynı üniversite- 
nen rapor verilmesi 
nedeniyle yeniden 
gündemdeki yerini 
aldı.

Gemlik Hakimi 
Muammet Göker, 
İstanbul Hakimliği 
ne, Gemlik Cumhuri 
yet Savcısı Yücel 
Yayla, Bursa 
Cumhuriyet Savalı 
ğı’na, Idil Cumhuri 
yet Savcısı Ferhat 
Dölek ise Gemlik 
cumhuriyet 
Savcılığına, Silivri 
Cumhuriyet Savcısı 
Faruk Çelik, Gemlik 
Cumhuriyet Savcı 
lığına atandılar.
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Bursa’da, kız mese
lesi yüzünden 
çıkan tartışmada 
bir kişi silahla yara
landı
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
Görükle

Mahallesi’nde mey
dana geldi. T.Ü. ve 
3 kişi arasında kız 
meselesi yüzünden 
tartışma çıktı. 
Münakaşa 
büyüyünce 3 şahıs 
T.Ü.’yü darp etmeye 
başladı. Olay

yerinden kaçmaya 
çalışan T.Ü. silahla 
ateş açılarak sağ 
bacağından yara
landı.
Çevredekilerin 
haber vermesi 
üzerine olay 
yerine gelen 112

ekipleri yaralı 
şahsı 
hastaneye 
götürdü. T.Ü’nün 
durumunun 
iyi olduğu belir
tilirken, polis olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

Oloınılıil tnoelli 
moiositletinecaiDtı

Bursa'da akıl almaz kaza
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, arka tek
erleği çıkıp alev 
alarak yaklaşık 
500 metre sürüklen 
turizm firmasına ait 
midibüste bulunan 
yolcuların burnu 
bile 
kanamadı.Çıkan 
tekerlek ise özel 
otomobile çarparak 
maddi hasara 
sebep oldu. 
Afyon'un Bolvadin 
ilçesinden İnegöl 
ve Bursa'daki tarihi 
mekanları gezmek 
için yola çıkan 43 
yaşındaki Nihat 
Günday idaresinde
ki 03 KR 922 plakalı 
midibüsün, 
İnegöl'ün Kınık 
köyü mevkiinde sol

arka tekerleği 
yerinden çıktı. 
Fırlayan tekerlek, 
midibüsün hemen 
yanında seyir 
halinde olan Halil 
Bekdaş idaresinde
ki 06 DF 9878

plakalı özel otomo
bile çarptı.
Kontrolden çıkan 
otomobil orta 
refüjde bulunan 
koruma banketine 
çarparak durabildi.
Sürüklenen

midibüsün ise tek
erleğin çıktığı kısmı 
alev aldı. Yaklaşık 
500 metre sürük
lenerek ancak 
durabilen 
midibüste çıkan 
yangın itfaiye 
tarafından 
söndürüldü. 
Sürüklenen 
midibüste 
bulunan 30 kadın 
yolcu büyük panik 
yaşadı. Yolcular 
kazadan burnu 
bile kanamadan 
kurtuldu.
Yolcular, 
İnegöl'den gelen 
midibüsle yollarına 
devam etti. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

İnegöl’de, otomo
bilin çarptığı 
engelli motosikle
tinin sürücüsü ağır 
yaralandı.
İnegöl'den Bursa 
istikametine giden 
Yusuf Ş.’nin kul
landığı 16 PN 970 
plakalı özel otomo
bil, Akhisar 
Mahallesi'nden 
gelip yol ayrımı 
mevkiinde aniden 
kara yoluna çıkan 
85 yaşındaki Salih 
T'nin şarjlı engelli 
aracına çarptı.

Metruk binaıla yaslı
kartına gasp

Çarpmanın etkisi 
ile engelli aracın
dan düşen yaşlı 
adam ağır yara
landı. Salih 
T., olay yerine 
gelen 112 ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardında, İnegöl 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaşlı adamın 
sağlık durumunun 
iyiye gittiği öğre
nildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Tuğla ııüklii tamum dehşet saca
Mudanya - Bursa 
karayolu Güzelyah 
Seyirtepe mevki
inde meydana 
gelen kazada tuğla 
yüklü kamyon park 
halindeki, araca 
çarparak şaram
pole yuvarlandı. 
4 aracın karıştığı 
kazada motor 
sürücüsü hafif 
yaralanırken 
araçlardaki diğer 
sürücü ve yolcular 
kazayı yara 
almadan atlattılar. 
Güzelyalı kestirme
den Bursa 
Asfaltına çıkıp 
Mudanya istikame
tine seyreden 
Değer Batmaz 
idaresindeki 16 
JHK 16 plakalı araç 
aynı yolda seyret
mekte olan Emin 
Yıldız’ın kullandığı 
10 UZ 468 plakalı

motosiklete 
çarparak yaralan
masına neden oldu. 
Aynı istikamette 
gitmekte olan 16 
KM 044 plakalı 
İrfan Ay’ın kul
landığı otomobil, 
yaralıya yardım 
için park edip araç

taki Ertürk Yalçın, 
Sezgin Özhan ve 
Kemal Şimşekle 
birlikte yaralı motor 
sürücüsünün yanı
na gittiler.
Bu arada Aydın 
Buzluk yönetimin
deki 6 EG 702 
plakalı kamyon, 

park halindeki aracı 
son anda fark 
ederek manevra 
yapmasına rağmen 
önce araca çarpıp 
daha sonra direk
siyon hakimiyetini 
kaybedip şaram
pole yuvarlandı. 
Şarampole yuvar
lanan araçtan 
dağılan tuğlalar 
yola dökülüp bir 
süre Bursa- 
Mudanya 
istikametine yolun 
trafiğe kapanması
na neden olup 
olay yerine gelen 
kepçe tuğlaları 
temizleyerek yolu 
kısa zamanda 
ulaşıma açtı. Bu 
kaza da bir hafif 
yaralıyla ucuz 
atlatılıp olayla ilgili 
soruşturma sürü 
yor.

Mudanya’da bir 
kadın, kendisine 
ait metruk evde 
kedileri beslerken, 
maske takan 
sabıkalı bir gasp 
çının hışmına 
uğradı.
Halitpaşa Mahalle 
si'nde ikamet eden 
A.D. (75), gece geç 
saatlerde evinin 
yakınlarında ken
disine ait olan 
metruk binada 
kedilerini besle
mek istedi. İddiaya 
göre, A.D'nin 
karşısına çıkan 
maskeli ve 
eldivenli U.A, yaşlı 
kadının boğazını 
sıktı. Yaşlı kadını 
darp eden U.A, 
"Bana para ver, 
annem kanser 

hastası" dedi. 
Yaşlı kadın, "Beni 
öldürme, sana 
para vereceğim" 
dedikten sonra 
saldırganın elin
den kurtularak 
komşusuna 
şığındı.
İhbar üzerine 
harekete geçen 
polis, U.A'yı aynı 
mahallede Ali Fuat 
Sokağı'nda 
arkadaşının evinde 
yakaladı.
Mağdurenin teşhis 
ettiği zanlının 
hırsızlık ve kasten 
yaralama suçların
dan sabıkalı ve 
hakkında Gemlik 
Savcıhğı'nca hır 
sızhktan yakalama 
emri olduğu öğre
nildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Taksim savaşları sürüyor
Yıllarca 1 Mayısların kutlanması yasakla 

nan Taksim Meydanı’nda, 1976 yılındaki kut
lamaları izleme şansını yaşadım.
0 gün, işçi sınıfının birlik ve beraberliği ve 

görkemi, disiplini binlerini korkuttu.
1977 kutlamaları provake edildi.
Su İdaresi yönünden kalabalığa kurşun 

sıkıldı.
0 gün, 37 kişi Taksim Meydanı’nda can 

verdi.
İşte o günden beri Taksim Meydanı hep ikti- 

darların sorunudur.
İşçilerin ise onuru...
Dünya işçileri 1 Mayıs’ı İşçi ve Emek 

Bayramı olarak kutlarken, sağcı iktidarlar 
1 Mayıs’ı Bahar Bayramı yaptılar.

1 Mayıs’lan Komünist Bayramı ilan ettiler. 
Halkı böyle kandırdılar.
Bu durum, ta ki Sovyetler Birliği’nin dağıl

masına kadar sürdü.
0 tarihten sonra 1 Mayısların tüm demok 

ratik ülkelerde (ABD, Almanya, Fransa, 
Japonya, İtalya, İngiltere...) kutlandığını fark 
ettiler bizimkiler.

1 Mayıs kutlamalan oysa, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Chicago kentindeki işçilerin 
yaptığı grevlerden sonra, polis ve sokak 
çetelerince işçilerin öldürülmesinden sonra 
başladı.

Dünya emekçileri, bu olaylardan sonra 1 
Mayıs’ları Birlik ve Dayanışma günü ilan etti 
ler.

Türkiye’deki iktidarlar her zaman serma 
yenin emrinde oldular.

Bugünde öyle.
AKP iktidarı döneminde sermaye büyütül 

dü.
Tekelci aşamaya geldi.
AKP kendine destek olan sermayeyi daha 

da büyütüyor.
Bu arada işçileri bölmek için ellerinden 

geleni de yapıyor.
Devrimci işçi sendikaları için Taksim 

Meydanı kutsaldır.
Nasıl iktidarın kutsalları varsa, işçilerinde 

kutsalları var.
Taksimde yapılan inşaatlar nedeniyle 1 

Mayıs’ı kutlatmamak abesle iştigaldir.
Diyarbakır da ‘Nevruzu’ Apo bayraklarıyla 

kutlayanlara müsamaa gösteren AKP iktidarı, 
o gün alanlardan polisi bile çekerken, Tak 
sim’de 1 Mayıs’ı kutlayanlara gösterdiği reva 
zı dün tüm dünya gördü.

Utanç verici...
Türkiye de barışı sağlamak isteyen iktidar, 

Türk işçisine biber gazı, tazyikli su ve jop 
uyguluyor.

Çocuk katiline ve Kandil canilerine gösteri 
len hoşgörüyü, işçisine gösteremeyen bir 
yönetim, bu ülkeye ne demokrasi, ne de 
barış getirebilir.

Bunu dün gördük.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kuruluşu 
olan BUSKİ tarafın
dan ihale ile yap
tırılan Çarşı 
Deresi’nin Gürle İş 
Merkezi bitişiğindeki 
Gemlik Belediye 
si’ne ait işyerlerinin 
yıkılan enkazı 
Belediyeye ait 
araçlarla, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek Yerleşkesi 
girişinde boş bir 
alana döküldü. 
Son günlerde gün
demden düşmeyen 
hafriyat döküm alan
larıyla ilgili olarak 
ruhsatsız alanlara 
para karşılığı döküm 
yaptırılması olayı 
yargıya taşınırken, 
Belediyenin ruhsat
sız alanlara kendi 
enkazını döktürmesi 
şikayetlere yol açtı.

RUHSAT 
ALINDI 
Bursa Büyükşehir

iggig
MMmİI

Belediyesi Çevre 
Müdürlüğü tarafın
dan denetlenen 
Ruhsatlı hafriyat 
döküm alanının 
ilçemizde yeterli 
bulunmaması 
nedeniyle, son 
zamanlarda hafriyat 
işleriyle uğraşan 
işadamları sıkıntı 
yaşamaya başla 
mıştı.

Özel bir firmanın 
yeni bir ruhsatlı 
hafriyat döküm alanı 
izni almasından 
sonra, Belediyenin 
yıkılan işyerlerinin 
enkazını bu alan 
yerine doldurulması 
düşünülen Yerleşke 
içine dökmesi, hem 
müteahhidin işini 
kolaylaştırmış, hem 
de yasal olmayan

bir işlem belediye 
tarafından yerine 
getirilmiş oldu.
Yeni hafriyat Döküm 
alanı ruhsatı alan 
firma uyarılara 
karşın belediyenin 
enkazını, ruhsatsız 
bir alana döken 
Belediye ile ilgili 
olarak Savcılığa 
başvurduğu öğrenil
di.

K AŞ€D€ 8(M(K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen guruplar Taksim’e sokulmadı, Taksim’e yürüyüşe geçen DİSK üyeleri 
ile CHP’lilere polis biber gazı ve tazyikli su sıktı. İstanbul’da Emek Bayramına gölge düştü.

1 Mayıs ta işçiye biber gazı

1 Mayıs Emek 
Bayramı tüm dünya
da törenlerle kut
lanırken, İstanbul’
daki törenleri 
Taksim Meydam’nda 
kutlamak isteyen 
işçilere polis biber 
gazı, tazyikli su sıktı, 
işçiler joplandı. 
İstanbul’daki polis 
baskısı İşçi 
Bayramı’na gölge 
düşürdü. 
Dün, İstanbul gölge 
şehir görünümün 
deydi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
talimatlarıyla İstan
bul Valiliği Taksim 
kutlamalarını yasak
ladı.
Taksim’e yürümek 
isteyenlere polis 
Beşiktaş, Şişli ve 
Mecidiyeköy'de 
müdahale etti. 
Şişli'den Taksim’e 
yürümek isteyen 
grubun içinde yer 
alan tiyatrocu 
Gencal Erkal da gaz
dan etkilendi, çareyi 
yakındaki bir apart
mana sığınmakta 
buldu. Erkal, "İşçi 
Bay ra mı'nı kutla
mamıza izin ver
mediler. Yazıklar 
olsun" dedi.

GÜRSEL 
HASTENELİK OLDU 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Gürsel 
Tekin ve PM üyesi 
Ercan Karakaş da 
Beşiktaş’ta biber 
gazı nedeniyle has
tanelik oldu.
Bu arada günün slo
ganı da Şişli'de polis 

ten geldi.
Polis, megafondan 
"Dağılın yoksa 
dağıtırız” anonsu 
yaptı.
Polis ablukası 
nedeniyle DİSK 
binasına sığınanlar 
uzun süre bekledi. 
Uzun bekleyiş 
sonunda anlaşma 
sağlandı. Polis 
müdahale etmedi, 
sendikacılar da 
olaysız bir şekilde 
dağıldı.
1 Mayıs'ın İstanbul 
bilançosu ise 72 
gözaltı, üçü sivil 25 
yaralı ve 2 bin kap
sül gaz bombası 
oldu.
Beşiktaş CHP İlçe 
Başkanlığı önünde 
toplanarak Taksim’e 
doğru yürümek 
isteyen gruba, polis 
müdahale etti.
Sabah erken saatler
den itibaren 
Beşiktaş CHP İlçe 
Başkanlığı önünde 
toplanan grup, Tak 
sim Meydam'na doğ 
ru yürümek istedi. 
Çevrede güvenlik 
önlemi alan polis, 
grubu dağılmaları 
yönünde uyardı. 
Uyarıya rağmen 
dağılmayan gruptak- 
ilere polis, tazyikli 
su ve biber gazı ile 
müdahale etti. 
Göstericiler de 
polise taş ve şişeler 
atarak karşılık verdi. 
Gruptakiler ara 
sokaklara dağıldı ve 
yeniden bir araya 
geldi.

POLİSTEN

GÖSTERCİLERE 
BREZİLYA GAZI 
1 Mayıs Eskişehir'de 
Taksim Meydam’nda 
kutlandı.
Pankart açan ve slo
gan atan gruptakiler, 
polise taş ve şişeler
le karşılık verdi.
Güvenlik güçleri 
grupları, tazyikli su 
ve biber gazı ile 
dağıtmaya çalıştı. 
Polis, zaman zaman 
gaz bombası da kul
landı.
Gazdan etkilenen 
CHP'li Tekin ve 
Karakaş hastaneye 
kaldırıldı
Polisin Taksim’e git
mek isteyen 1 Mayıs 
göstericilerine müda 
halesi, CHP'li yöneti
ci ve vekilleri de 
vurdu. Beşiktaş'ta, 
CHP ilçe Başkanlığı 
önünde gazlı müda
haleye maruz kalan 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Gürsel 
Tekin, çareyi yakın
lardaki bir binaya 
sığınmakta buldu. 
Gazdan etkilenen 
Gürsel Tekin ve 
Ercan Karakaş has
taneye kaldırıldı.
CHP İstanbul İl 
Meclis Üyesi Aydın 
Gürhan'ın da biber 
gazı kulağında pat
ladı.
Kadıköy'de 1 Mayıs 
kutlaması Kadıköy 
iskele Meydam’nda 
1 Mayıs etkinliği için 
toplanmalar baş
landı.
Bomba imha ekip
leri, alan çevresinde 
incelemelerde 
bulundu.

1 Mayıs nedeniyle 
işçiler DİSK'in 
Şişli'deki genel 
merkezi önünde 
sabah çok erken 
saatlerde toplandı. 
Erken saatlerde 
toplanıp slogan 
atarak bekleyen 
işçiler, 08.20'de için 
Halaskargazi 
Caddesi üzerinden 
Taksim’e doğru 
yürümeye başladı.

POLİSTEN GAZLI 
MÜDAHALE

Ellerinde çeşitli 
pankartlar taşıyan 
ve sloganlar atan 
grubun önünde, 
DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, Genel 
Sekreter Arzu Çer 
kezoğlu, yönetim 
kurulu üyeleri ve 
sendika başkanları 
yer aldı. Polis 
helikopterinin 
havadan bölgeyi 
taradı, Halaskargazi 
Caddesi'ne çıkan 
diğer sokak ve cad
deler de emniyet 
güçleri tarafından 
tutuldu. Caddedeki 
iş yerlerinin kapalı 
olduğu görüldü. 
Polis, Şişli'den 
Taksim Meydam'na 
yürüyüşe geçen 
gruba megafonla 
"Dağılmazsanız suç 
işlemiş olacaksanız. 
Bu yaptığınız gösteri 
ve yürüyüş 
kanununa muhalefet 
suçunu teşkil eder. 
Dağılmazsanız, 
çevik kuvvet ekipleri 
tarafından dağıtıla
caksınız. Bu son 

uyarımız. Dağılmanız 
için size süre veri 
yoruz" uyarısında 
bulundu.
Polisin dağılma 
uyarılarını dikkate 
almayan DİSK korte
jine, tazyikli su ve 
biber gazıyla müda
hale etti.

DİSK GENEL 
MERKEZİ'NE GAZ

Yürüyüşe katılanlar 
atılan biber gazın
dan etkilendi. Grup 
da maytap atarak 
polise karşılık verdi. 
Şişli'deki DİSK kor
tejinde bulunan 
sendikacılar, polisin 
tazyikli su ve biber 
gazıyla yaptığı 
müdahalenin ardın
dan ara sokaklara 
kaçtı.
Polis, taş ve havai 
fişekle karşılık veren 
grubu DİSK Genel 
Merkezi'ne doğru 
kovaladı. Bazı 
sendikacılar, polisin 
DİSK Genel 
Merkezi'ne attığı 
biber gazından et 
kilendi. Enerji-Sen 
Genel Başkanı Ali 
Duman da binaya 
atılan bir biber 
gazının başına isa
bet etmesi sonucu 
yaralandı. Biber 
gazından etkilenen 
ve bu sırada yarala 
nan sendikacılar, 
ambulanslarla has
taneye sevk edildi. 
Sendikacılar, 
yaralıların ambu
lanslara konulması 
sırasında polisin

biber gazıyla müda
halede bulunmasına 
tepki gösterdi.
Öte yandan, DİSK 
Genel Merkezi'ndeki 
eşyaların harap 
halde olduğu 
gözlendi.
Polis tarafından 
atılan bir biber gazı, 
DİSK Genel 
Merkezi'nin yanında
ki bir apartmana isa
bet etti.
Biber gazının cam
dan içeri girmesi 
üzerine çağrılan 
itfaiye, gaz tahliyesi 
yaptı- , 
Polis, DİSK binasını 
ablukaya aldı. 
İçerdekiler dışarı 
çıkamayınca bir süre 
sonra anlaşmaya 
varıldı.
DİSK Başkanı Kani 
Beko, "Yolu açın, 
eve gidelim" 
talebinde bulundu. 
Polis herhangi bir 
müdahalede bulun
mayacağını açıkladı. 
DİSK binası içinde 
mahsur kalanlar 
dışarı çıkacak ve 
Mecidiyeköy'e 
giderek dağıldılar 
ancak polis tarafın
dan geri çevrildi. 
Öte yandan 
Fatih Cami'nde 
toplanıp Taksim’e 
yürümek isteyen 
Anti Kapitalist 
Müslümanlar 
grubuna Galata 
Köprüsü girişinde 
biber gazıyla müda
hale edildi 
Türkiye’nin diğer 
illerinde kutlanan 1 
Mayıs Bayramı ise 
olaysız geçti.
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Şiir Köşesi
fiü Tarık TANIŞ
Misal dedik masala...

Başka su içirdiler
Şehir çeşmelerinde
Bekâretine sığınıp aşkın
Sürgün gibi masaldı kor döşeklerde uyku

Genzimiz yanınca
Dayadık kursağımızı kurnalara
Şerbetti zakkum köklerinden kaynatılmış
Zehirlendik
Önce kör olduk sonra dilsiz nüzul indi peş peşe
Kurşun ağırlığında

Aksadı yürümeler
Umudu mavi
Hayali pembe
Yarım yamalak ve stabilize

Susmak
Korkumuydu
Yoksa inanmak mı boyun bağı bağlayıp gözle 

rimize

Misal dedik masala
Noktaladık soru işaretlerini sıralayıp kaldırım

lara
Ölüm değildi zira
Gidişin adı

Her gidiş
Doğumdu belki de

Güneşimizi söndürmedik hiç
Dolunay köşelerine iliştirdik 
Bu yüzden rengi değişmedi körfezin 
Karanlığı bağışladık ürkek çakal uğultularına 
Kış yorganlarına sardık
Dolandılar
Sarmaş dolaş uyudular

Kış ertesi bahardı
Gelincik dağlı şehirlerde
Bilirdik ki biz
Her siyah
Beyaza gebe

Gökkuşağı doğururdu uçurtmalar
Ayırmadık gökten gözlerimizi

Bahar düştü
Kırkikindı gibi
Yumuk avuçlara
Duamız varmış demek

Demek unutulmuş
Sıkışıp kuytu köşeye

Tirilye'de 
Restorasyon 
Çalışmaları 

Devam Ediyor
Bursa İl Özel 
İdaresi, 
Mudanya'ya 
bağlı Tirilye 
beldesinde 
kültür varlık
larının korun
ması amacıyla 
gerçekleştir
ilen ve 555 bin 
lirayı bulan tar
ihi yapıların 
restorasyon 
çalışmalarını 
yerinde incele
di. İl Genel 
Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir ve İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal 
Çelik'in yetkililer
den bilgi aldığı 
inceleme gezisine, 
Mudanya 
Kaymakamı Adem 
Öztürk, Kumyaka 
Köyü Muhtarı

Ramiz Batmaz, İlçe 
Özel İdare Müdürü 
Adnan Gül, İl Özel 
İdaresi AB ve 
Kalkınma Ajansı 
Projeler Danışmanı 
Tijen Yener ile İl 
Özel İdare Kültür 
ve Turizm Daire 
Başkanı Şaban 
Kander de eşlik 
etti.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ELEMAN
CNC-CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MİTSUBİSHİ VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL

D0Ğ5AN MAKİNE
TEL: O 224 586 0058 

0541 4549559

demlik KÖrfef www.gemlikkorfezgazetesi.com

KİBALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

TEMA*
“SUYUNU BOŞA 

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

Unutmamış
Tanrı... Ya da yazıcı melekleri.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Umurspor gecesi coşkulu geçti
Seyfettin Şekersöz
Gemlik Umurspor 
Kulübü’nün gelenek
sel hale getirdiği fut
bol gecesi eğlenceli 
ve coşkulu geçti. 
Umurbey Aytepe 
Restoran'da düzenle
nen yemekli geceye 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in yanı 
sıra Gemlik'te faal 
futbol kulüpleri 
başkan ve yönetici
leri ile futbolcular ve

davetliler katıldı.
Gecenin açılış 
konuşmasını yapan

Umurspor Kulüp
Başkanı Erkan Çipli 
halen 6 branşta

toplam 150 gence 
spor yapabilme 
olanağı sağladık

larını belirterek, "Bu 
sayıyı ileriki yıllarda 
daha da yükseltmek

istiyoruz. Amacımız 
gençlerimizin en iyi 
şekilde spor yapa
bilmelerini sağla
maktır" şeklinde 
konuştu.
Saz ekibi eşliğinde 
yemeklerin yenilerek 
eğlenilen gecede 
ayrıca kulübe yaptığı 
katkılarından dolayı 
Doktor Mehmet 
Yılmaz'a kulüp
başkanı Erkan Çipli 
tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi,

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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Gemlik Belediyespor fırtına alili
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
U 16 B grubu play 
off maçlarına iyi 
başlayan Gemlik 
Belediyespor rakibi 
Bursa Güvenspor'u 
zorlu geçen müsa 
baka sonunda 2-1 
mağlup ederek yo 
luna devam etti. 
Oynadığı 3 maçta 2 
galibiyet 1 beraber
lik ile 7 puan topla 
yan mavi beyazlı 
Gemlik Belediye 
spor takımı güçlü 
rakibi Bursa Güven 
spor'u da mağlup 
ederek gruptan çık
mak için çok önemli 
3 puanı almayı 
başardı.
Maça kırmızı beyaz 
lı Bursa Güvenspor 
daha iyi ye atak 
başladı. İlk 15 daki 
kası karşılıklı atak
larla geçen maçın 
16. dakikasında 
Bursa Güvenspor 
atağında kale 
önünde son vuruş 
larda başarılı oluna- 
mayınca gol gelme
di. Maçta oyuna 
denge getiren 
Gemlik Belediye 
spor 17. ve 18. 
dakikalarda yakala 
dığı fırsatları gole 
çeviremedi. 30. 
dakikada ise 
Gemlik Belediye 
spor beklediği golü 
buldu. Sola açılan 
topu Onur rakibini 
geçerek kale önüne 
kesti. Rahim kaleci
den önce ayağını 
koyarak topu fileler
le buluşturarak 
mavi beyazlıları 1-0 
öne geçirdi. 37. 
dakikada Furkan'ın 
kafa şutu üstten 
dışarı gidince 
Gemlik 
Belediyespor ilk 
yarıyı 1-0 önde

kapadı.İkinci yarıda 
beraberlik için 
Gemlik Belediye 
spor kalesine yükle
nen Bursa Güven 
spor 45. dakikada 
ceza alanı dışında 
serbest vuruş 
kazandı. Atışı kul
lanan Barış topu 
sağ köşeden ağlara 
göndererek takımını 
1-1 beraberliğe 
taşıdı. İki takımında 
atak futbol

sergilediği maçta 
Gemlik Belediye 
spor'dan gol için 
rakip kalede baskı 
kurmaya başladı. 
55. dakikada 
sahanın iyilerinden 
Onur'un soldan 
çalımlarla girip kale 
önüne kestiği topu 
Eray kaleciye nişan 
tayınca takımını 
golden etti. 78. 
dakikada ceza yayı 
üzerinde kazanılan 

serbest vuruşu kul
lanan Hakan topu 
kalecinin sağında 
filelere göndererek 
takımını 2-1 öne 
geçirdi ve galibiyet 
için umutlandırdı. 
Maçın kalan 
dakikalarında iki 
takımda skoru 
değiştirecek golü 
bulamayınca 
Gemlik Belediye 
spor sahadan 2-1 
galip ayrılarak 3 

puanın sahibi oldu. 
SAHA : Güzelyalı 
HAKEMLER : Ayçan 
Çağlayan 7, Fatih 
Kaynar 7, İlker 
Tecer 7.
BELEDİYESPOR :
Soner Tepe 6, 
Soner Şen 6, Umut 
5, Yusuf Özer 6, 
İlhan 6, Hüseyin 7, 
Hakan 7, Furkan 7, 
Rahim 6, (Birkan 4) 
Eray 7, Onur 7, 
BURSA

GÜVENSPOR : 
Selim Başoğlu 6, 
Cüneyt 5, Selim 
Yılmaz 6, Enes 5, 
Semihcan 5, Adem 
7, Semih 5, Hüseyin 
4, (Altemur 2) 
Yunus Emre 4, 
Barış 6, Uğur 6, 
GOLLER : Dk. 30. 
Rahim, Dk. 78. 
Hakan, (Gemlik 
Belediyespor) Dk. 
45. Barış, (Bursa 
Güvenspor)

Yıldırım Holding; 2 ArKas:6
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğünce 
düzenlenen 2013 
Gemlik Kaymakam 
lığı Futsal Turnuva 
sında yapılan ilk1 
maçında Oyuna 
hızlı başlayan Arkas 
golleri erken buldu 
Yıldırım Holding iyi 
mücadele etmesine 
karşılık gol bula
mayınca ilk yarı 3:0 
bitti. İkinci Yarı hızlı 
başlayan Yıldırım 
Holding ilk golü

bulan taraf oldu, 
Arkas oyun kontro 
lu sağlayarak bul
duğu gollerle maçın 
6:2 bitmesini 
sağladı.
YILDIRIM 
HOLDİNG: Haşan 
(6),Tümay (7), 
Ergün (6), Ziya (6), 
Ceyhun (6), Fatih 
(7), İsmail (6), 
Suat(6), Ensar (5) 
Ekrem (6),Murat 
(6) Yasin (6) 
ARKAS: Serkan (7), 
Berkay (6), Samet

(6), Volkan (7), 
İsmail (7) .İbrahim 
(7), Tolga (7), Eray 
(8), Onur (9), 
Alaattin (7), Cengiz

(6),Şükrü (6) 
GOLLER: İsmail 1, 
Yasin 1, (Yıldırım 
Holding) Berkay 1, 
Volkan 1, İbrahim 1,

Tolga 1,Cengiz 1, 
Alaattin 1 (Arkas) 
SARI KART : Onur 
(Arkas)

AK PARTİ 
GEMLİK:0 
GEMLİK GÜBRE:6 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğünce 
düzenlenen 2013 
Gemlik 
Kaymakamlığı 
Futsal Turnuvasın 
29/04/2013 
Pazartesi günü

yapılan ikinci 
maçında İlk yarısın
da baskılı oynayan 
Gemlik Gübre son 
saniyede buldukları 
güzel golle ilk yarı 
1:0 önde bitirdi.İkin
ci yarıda oyuna hızlı 
başlayan Ak Parti 
Gemlik'in iyi 
mücadele etmesine 
rahmen gol ürete
meyince ,Gemlik 
Gübre kontra atak
lardan buldukları 
gollerle farklı 
kazanmayı bildi.
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Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde (BES) 
yüzde 25 devlet 
katkısı hesaplara 
geçti.
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde Ocak 

.• 2013 itibariyle 
geçerli olan yüzde 
25 devlet katkısı 

i uygulamasında par
alar hesaba yatırıl
maya başlandı. BES 
şirketleri katılım
cılarına yatırdıkları 
paranın yüzde 25'ini 
hesaplarına geçir 
meye başladı.
Ocak ayı için ver
ilmesi gereken 
yüzde 25 devlet

Kiraz bu ınl el yakacak
TÜRKİYE'nin ilk 
kiraz hasadı, 
Manisa merkez 
Sancaklı Bozköy 
Beldesi'nde yapıldı. 

’Bu yıl kiraz 
rekoltesinin düşük 
olduğunu dile 
getiren Manisa 
Kiraz Üreticileri 
Birliği Başkanı 
Mustafa Kabasakal, 
kirazın bahçede 
kilogram fiyatının 
22 TL olduğunu 
belirtti.
Bu yıl kiraz rekol 
tesinin düşük oldu 
ğunu dile getiren 
Manisa Kiraz Üreti
cileri Birliği 
Başkanı Mustafa 
Kabasakal, kirazın 
bahçede kilogram 
fiyatının 22 TL 
olduğunu belirtip, 
"Kiraz sofralara 
pahalı gelebilir. 
Iklimfaktörlerinden

katkıları 30 Nisan 
2013 itibariyle 
hesaplara yatırıldı 
Şubat ve Mart ayı 
ödemeleri ise 2 
Mayıs 2013 tarihi 

dolayı bu yıl kiraz
da rekolte düşük" 
diye konuştu. 
Manisa merkez 
Sancaklı Bozköy 
Beldesi'nde, 
2013'ün ilk kiraz 
hasadı yapıldı. 
Manisa Valisi Halil 
İbrahim Daşöz, İl 
Jandarma Alay 
Komutanı Albay 
Mustafa Doğru, 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürü Haşan 
Çebi, İl Emniyet 

itibariyle hesaplara 
işlenecek.
BES katılımcıları 
hesaplarını kontrol 
ederek ödemeleri 
görebilirler.

Müdürü Yunus 
Çetin, Manisa Kiraz 
Üreticileri Birliği 
Başkanı Mustafa 
Kabasakal ve kiraz 
üreticileri ile 
hasadın yapıldığı 
bölgede incelemel
erde bulundu. Kiraz 
üreticileri ile kah
valtı da yapan Vali 
Daşöz. Manisa 
Kiraz Üreticileri 
Birliği Başkanı 
Kabasakal'dan 
hasat hakkında 
bilgi aldı.

Kredi kartı işlem 
tutarı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 21 artarak, 96 
milyar 914 milyon 
lira oldu.
Türkiye'de yılın ilk 
çeyreğinde kredi 
kartlarıyla yapılan 
ödemelerde, günde 
1 milyar lira alışver
iş yapılırken, kredi 
kartı işlem tutarı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 21 artarak, 96 
milyar 914 milyon 
lira oldu.
Bankalararası Kart 
Merkezi'nin (BKM) 
verilerinden der
lenen bilgiye göre, 
bu yılın ocak-mart 
dönemindeki kredi 
kartı sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6,4 
artarak, 55 milyon 
744 bin 399'a yük
seldi.
Söz konusu 
dönemde, kredi 
kartlarıyla yapılan 
işlem adedi, geçen

Cumhurbaşkanı 
Gül'ün mahkeme 
lerin ihtisaslaş
masını öngören 
yasayı onayla
masıyla 5 bin 60 
personel alınacak. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
onayladığı 6460 
sayılı "Hukuk 
Usulü 
Muhakemeleri 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair

yılın ilk çeyreğine 
göre yüzde 8,4'lük 
artışla 649 milyon 
739 bin 609'a çıktı. 
Bu yılın ilk üç ayın
da, kredi kartlarının 
işlem tutarı da 
2012'nin ocak-mart 
dönemine göre 
yüzde 21 artarak, 96 
milyon 914 bin lira 
olarak gerçekleşti, 
kart başına işlem 
tutarı ise bin 754 
lira oldu.
Bu rakamlarla söz 
konusu dönemde, 
kredi kartlarıyla 
günde ortalama 1 
milyar liralık 
alışveriş yapıldı.

Kanun", birden 
fazla dairesi bulu
nan büyük adliyel- 
erdeki hukuk 
mahkemelerine 
gelen dosyaların 
dava konularına 
göre tevzi edilerek 
mahkemelerin 
uzmanlaşmasını 
öngörüyor.

MAHKEMELER 
İHTİSASLAŞIYOR 
Kanuna göre, 
davanın esastan 
reddi veya kab

Banka kartı sayısı 
yüzde 10 arttı 
Banka kartları 
sayısı da geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10 
artarak, 93 milyon 
787 bin 942'ye yük
selirken, işlem 
tutarı 82 milyar 754 
milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Ocak-mart 
döneminde 
banka 
kartlarıyla yapılan 
işlem adedi de 348 
milyon 891 bin 
794, kart başına 
işlem tutarı ise 894 
lira oldu.

ulünü içeren kesin 
bozmaya 
uyularak verilen 
kararların önceki 
bozmayı ortadan 
kaldıracak 
şekilde yeniden 
bozulması üzerine, 
alt derece 
mahkemesince 
verilen kararın 
temyiz edilmesi 
halinde inceleme, 
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu'nca 
yapılacak

r» GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

u 
E 
M

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

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

RELEDİYE

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

3 VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)n DENİZ UÇAĞI 613 65 13

Pegasus Akznls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Eaadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

n DAĞITICILAR

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

H
D

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

D 
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

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

Akcan Petrol B13 1O 79
MAR-PET S *13 30 33
Tuncay Otogaz s *13 1® 45
Beyza Petrol 013 Q1 03

Gemlik K”rfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4563 

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

MatÖaacılık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■■ 

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

e



Merkez :-0\22K138S53 
053549366'04 

Kumla Şb.: 0224 5® 05 27

Kurşunlu Şb.:O 535 493/66 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 DAİRELERJ I

• GEMLİK’TE SATILIK-LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAATYAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUMÇ

MİLTON
k DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE A 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

'Pustu PiljHHİSt
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NikahMasası

İnternetten Canb Kıyın 
Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz göster Her



ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

_ <------- ■ * • PORTÖR ALMYENELERİ• İŞYERİ «ERİNLİĞİ 
osab • GÜVEÎ1I Ğl UZNANLIĞI 
. y • İLRYARDINI EĞİTİNİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUN EYLEN PLANI

• İŞE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TENEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİNİ

hiçbir kfâûnç w 1$
htyttnufan Mm

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

Si
İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

3 Mayıs 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

M Met 
Meıatillıl sonlalar

1 Mayıs işçi Bayramı nedeniyle 
kapalı olan Eşraf ve Sanatkarlar Kre 
di Kooperatifini soyan ve çalışan
ların maaşlarını çalan hırsızlar, polis 
tarafından aranıyor. Kooperatif Baş 
kanı M evi üt Avcı', hırsızlığın prof es 
yonelce yapıldığını, dış kapı demir
leri ve kasanın parçalanarak 
açıldığını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Doç. Dr. Aykan Erdemir, Belediye Başkalık aracının kurşunlanması değerlendirdi

"Mi »Mı la ınınıı m
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Soyunma odaları....
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun hemen 
yanına yaptırılan “Soyunma Odaları!” ama 
tör spor kulüpleri arasında sorun olmaya 
başladı.

Büyükşehir’in yaptırdığı suni çim sahanın 
soyunma odaları olmadığı için yaptırıldığı 
söylenen tesis bir katlı yapılmış, sonradan 
iki kata çıkarılmış.

Bu binanın projesi ve ruhsatı var mı 
biilmiyorum. Devamı sayfa 4’de

CHP Bursa Milletvekili Doç. Dr. Aykan Erdemir, 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın kullandığı 
makam aracının Atilla C. adlı şahıs tarafından 
kurşunlanması nın ardından, Belediye Başkan 
vekilliği seçimlerinde CHP üyesiyken, AKP adayı
na oy kullanan Bülent Dalkılıç’ı korumakla görev 
lendirilen kişilerden olduğunun anlaşıldığını belir 
terek, “Bu kurşunlama adi bir vaka değildir. Bu 
kurşun Gemlik siyasetinde lağımı patlatan 
kurşun olmuştur” dedi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediye Meclisinde 
Mayıs ayı toplantıları başladı

Gemlik Belediye Meclisi’nin Mayıs ayının 
ilk toplantısında, Milli Eğitim Spor, Hukuk 
ve Çevre Sağlık Komisyonlarının üyeleri 
belirlendi. CHP Grup sözcüsü Necdet 
Ersoy, Belediye Binasının yıktınlması 
sırasında Sakarya Üniversitesi’nden rapor 
alınma sini mecliste eleştirdiklerini bu 
üniversite’ye 12 bin lira para ödenerek 
kamu zaranna yol açtığını belirtti. Başkan 
vekili Yılmaz ise Eski belediye binasının 
yıkım konusunda ise Bursa’dan bir firma 
ile anlaşarak testlerin yapıldığını, 450 say
falık raporun Bursa İnşaat Mühendisleri 
Odası’ndan da onaylandığını söyledi. 4’de

ameliyathane, dogumhane, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 
KOLONOSKOPİ)

HİZMETİNİZDEDİR
TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR
RANDEVU HATTI 0 224 572 46 OÛ

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No: 104 ORHANGAZİ / BURSA

GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP.DR. ÖZGÜR YAZAR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Bursa Milletvekili Doç. Dr. Aykan Erdemir, Belediye Başkalık aracının kurşunlanması değerlendirdi

“Mili wMt lağım patlatan iuısnnr
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Doç. Dr. 
Aykan Erdemir, 
Belediye
Başka n vekil i Ref i k . 
Yılmaz’ın kullandığı 
makam aracının Atilla 
C. adlı şahıs tarafın* 
dan kurşunlanması 
nın ardından, 
Belediye Başkanvekil 
liği seçimlerinde CHP 
üyesiyken, AKP 
adayına oy kullanan 
Bülent Dalkılıç’) koru
makla görevlendirilen 
kişilerden olduğunun 
anlaşıldığını belir 
terek, "Bu kurşunla
ma adi bir vaka 
değildir. Bu kurşun 
Gemlik siyasetinde 
lağımı patlatan 
kurşun olmuştur" 
dedi.
Erdemir, konuyu 
TBMM ne de taşıya
cağını söyledi.
CHP Bursa Milletve 
kili Erdemir, basına 
gönderdiği yazılı 
açıklamada AKP’nin 
kentte 2 yıldır 
sürdürdüğü kirli 
siyasetin pis ilişki
lerinin bağlantılarıyla 
ortaya çıktığını söyle
di. Aykan Erdemir’in 
açıklaması şöyle: 
"Gemlik ilçesinin 
AKP'H Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın makam 
aracı 26 Nisan 2013 
Cuma sabahı erken 

saatlerde belediye 
otoparkında kurşun
la ndL Bu kurşunlama 
adi bir vaka değildir. 
Bu kurşun, Gemlik 
siyasetinde lağımı 
patlatan kurşun 
olmuştur.
AKP’nin iki yıldır 
Gemlik'te yürüttüğü 
kirli siyaset bütün pis 
ilişki ve bağlantılarıy
la ortalığa saçılmıştır. 
Kamuoyunun çok iyi 
bildiği gibi AKP’H 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz’ın makamı ve 
meşruiyeti ilk güriden 
itibaren tartışma 
konusu olmuştur. 
Gemlik'te 29 Mart 
2009 tarihinde 
yapılan yerel seçim
leri 17.128 oyla ve 
oyların %32,2'sini 
alan CHP adayı 
Mehmet Fatih Güler 
kazanmıştı. Sandıkta 
kaybettiği seçimi 
masa başında 
gayrimeşru ve gayri- 
ahlaki yollarla gasp 
etmeye tenezzül eden 
AKP ise, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih Güler'i, 
11 Mart 2011 tarihin 
de İçişleri Bakanlığı 
kanalıyla hukuksuz 
bir şekilde görevden 
alımıştı.
AKP bu görevden 
alma sonrasında 17 
Mart 2011 ve 19 Ocak 
2012 tarihlerin de iki

kere tekrarlanan 
Belediye Başkan 
Vekilliği seçimlerini, 
ilk seçimde bir CHP'li 
ve bir MHP'li, ikinci 
seçimdeyse bir CHP'li 
belediye meclis 
üyesinin transfer 
edilmesi sayesinde 
kazanmış ve Belediye 
Başkan Vekilliği 
görevine Refik Yılmaz 
getirilmişti.

TOPLUM İÇİNE 
ÇIKAMAYAN 
ZAVALLI 
DURUMUNA 
DÜŞTÜ

19 Ocak 2012 tari
hinde yapılan seçimi 
AKP'H adayın bir oyla 
kazanmasını 
sağlayan ve bu ihane
tini haftalarca sakla
yarak CHP'li tüm 
belediye meclis üyesi 
arkadaşlarını zan 
altında bırakan şahıs 
Bülent Dalkılıç'tı. 
Bugün kendisi Bursa 

kamuoyunda 
"Brütüs" adıyla 
anılan ve toplum 
içine çıkamayan bir 
zavallı konumuna 
düşmüştür. Bu kendi
sine verilebilecek en 
büyük cezadır.
17 Mart 2011 seçim
lerinde AKP'H adaya 
oy veren bir diğer 
Brütüs de MHP 
Gemlik eski ilçe 
başkanlarından 
Mehmet Çelik idi. 
Kendisi bu ihanetinin 
ödülünü Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcılığı'na ata
narak almıştı. İşte bu 
Mehmet Çelik, bugün 
yanında çalıştığı 
belediye başkan vek
ilinin makam aracının 
kurşunlanmasına 
karışan şüphelilerle 
ilgili olarak bakın ne 
diyor: "Tutuklanan 
şahsı da, olayda adı 
geçen Sinek Yüksel 
lakaplı rahmetli 
Yüksel Çetin'i de 

tanırım, kardeş kadar 
yakın ilişkim vardır. 
Ne adı geçen bu 
şahıslara, ne de 
başkalarına başkanlık 
seçimleri için bir 
görev vermedik, bir 
para taahhüt etmedik, 
bu iddialar bazı 
çevrelerce kasıtlı 
uyduruluyor." Bu 
öyle bir yalanlama ki 
adeta bir itiraf 
niteliğinde...
Bu açıklamadan da 
görülebileceği üzere 
Refik Yılmaz’ın 
makam aracına 
sıkılan kurşun Gemlik 
siyasetinde lağımı 
patlatmış ve bütün 
kirli ilişkileri gözler 
önüne sermiştir.
Kurşunlamanın 
şüphelisi olarak göz 
altına alınan A.C.'nin 
yakın çevresine anlat
tığı iddia edilen bil
gilere göre saldırının 
asıl sebebi kirli 
pazarlıklardır: 
"Geçen yıl yapılan 
meclisteki seçimden 
birkaç gün önce 
Mehmet Çelik ve 
Refik Yılmaz, Bülent 
Dalkılıç'la irtibata 
geçiyor, Bülent 
Dalkılıç için 150 bin 
TL karşılığı anlaşma 
sağlanıyor. Bülent 
Dalkılıç'ı korusun, 
kollasın, takip etsin 
diye birkaç kişiye de 
görev veriyorlar.
Şimdi tutuklanan A.C. 

bu iş için görev ve 
rilenlerden birinin 
Yüksel Çetin, birinin 
de kendisi olduğunu 
söylüyor. Koruma 
işinde kullanmak için 
8 bin TL'ye silah alı 
yorlar. Sonuçta Refik 
Yılmaz, Bülent 
Dalkılıç sayesinde 
seçimi kazanıyor. Bu 
arada silahı verdiği 
arkadaşı Yüksel Çetin 
vefat ediyor. A.C. hiç 
değilse silah masrafı 
olan 8 bin TL'yi Refik 
Yılmaz ve Mehmet 
Çelik'ten istiyor. 
Çünkü seçimin 
kazanılmasında ken
disinin de katkısı 
olduğunu düşünüyor. 
A.C.'yi aylarca oyalı 
yorlar. Neticede iş 
aracın kurşunlan
masına kadar van 
yor." 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak 
Gemlik'teki kirli iliş 
kiler ve yolsuzluklar 
tüm boyutlarıyla ve 
sorumlularıyla ortaya 
çıkarılıncaya dek 
konunun takipçisi 
olacağımızı bildiririz. 
İsmet İnönü'nün 1961 
yılında söylediği o 
veciz sözü ünutmu 
yoruz: "Bir ülkede 
namus sahipleri, en 
az şer ehli kadar 
cesur olmadıkça, o 
memleket mutlaka 
batar!"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu’nda 10 yıl delege olanlara plaket verildi

TOBB Genel Kurıılıı'nıla Yıldırım a plaket
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
68. genel kuruluna 
katılan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerinden 
Zafer Yıldırım’a 10 
yıldır genel kurul 
delegesi olması 
nedeniyle plaket 
verildi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Oda genel kurul

delegeleri Zafer 
Yıldırım ve Şahin 
Danış ile Genel 
Sekreter Agah Arda

TOBB'un Ankara da 
hafta sonunda 
yapılan 68. Genel 
Kurulu’na katıldı.

10 yıldır TOBB genel 
kurul delegeliği 
yapanlara TOBB 
Yönetim Kurulu

tarafından verilen 
plaketi, Gemlik TSO 
delegesi Meclis 
üyesi Zafer Yıldırım,

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve 
Bakan Hayatı 
Yazıcı'nın elinden aldı
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"Çocuk Bakıcılığı Yapacaksınız"
Deyip Fuhuş Yaptırdılar

Parkta fenalaşan
Bursa'da çocuk 
bakma bahanesiyle 
Ukrayna ve 
Moldova'dan getir
ilen 4 yabancı kadı
na zorla fuhuş yap
tırdıkları iddia 
edilen 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Ahlak Büro Amirliği 
ekipleri, çocuk 
bakıcılığı vaadiyle 
Türkiye'ye getirilen 
Ukrayna ve 
Moldova uyruklu 4 
kadına zorla fuhuş 
yaptırıldığı bilgisine 
ulaştı. Yaklaşık 4 ay 
süren çalışmanın

ardından, Bursa ve 
Yalova'da 9 adrese 
eş zamanlı 
operasyon düzen
lendi. Yabancı 
uyruklu 4 kadına 
zorla fuhuş yap

tırdıkları iddia 
edilen O.B., H.T., 
M.A., A.S., C.B. ve 
R.Y. gözaltına 
alındı.
Zanlılara ait ev ve 
iş yerlerinde 

yapılan aramalarda, 
8 bilgisayar, 
11 cep telefonu 
sim kartı, telefon 
hatları, CD ve 
sahte kimlik ele 
geçirildi.

üniversite 
öğrencisi öldü

Mudanya’da, park
ta yürürken 
fenalaşan üniver
site öğrencisi 
öldü.
Marmara Üniver
sitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi 
Okul Öncesi 
Öğretmenliği birin
ci sınıf öğrencisi 
Yasemin Poşul 
(20), aynı üniver
sitede öğrenim 
gören arkadaşı 
Merve K'nin Eğitim 
Mahallesi'ndeki 
evine geldi. İki 
arkadaş bir süre 
sohbet ettikten

sonra gezmek için 
dışarı çıktı.
Parkta dolaştıkları 
sırada Poşul'un 
fenalaşarak yere 
düşmesi üzerine 
olay yerine 
gelen sağlık 
ekipleri, genç kızı 
Mudanya Devlet 
Hastanesine 
kaldırdı.
Poşul, müdaha 
leye rağmen ha 
yatını kaybetti. 
Cenaze, otopsi 
için Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
morguna 
kaldırıldı

"Otostopçuları Aracınıza Almayın"
otomobil' hır 
sizliğinin son gün
lerde artan bir 
suçluluk çeşidi 
olduğunu belirten 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, sürücü
lerin araçlarına asla 
otostopçuları alma
ması gerektiğini 
söyledi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, otomo
bil hırsızlarına karşı 
uyarıda bulundu. 
Otomobil hırsızlığı 
ve otomobilden 
hırsızlığın son gün
lerde artan bir 
suçluluk çeşidi 
olduğunu kayde
den emniyet yetk
ilileri, yapılan 
gözlemlerde park 
edilen araçların 
içinde her zaman 
araca ait 
belgelerin ve yedek

Bir günde 6 kişi Kayboldu
Bursa'da bir günde 
6 kişi kayıplara 
karıştı. Kayıp 
aileleri karakola 
giderek kayıp 
başvurusunda 
bulundu.
Merkez Yıldırım 
ilçesi Selçukbey 
Mahallesi'nde M.A. 
isimli şahıs eşi 
G.A.'nın evden çık

anahtarlarının 
bırakıldığı 
gözlendiğini söyle
di. Çoğu zaman 
araçların trafiğin 
ortasında ve 
mağazaların 
önünde çalışır bir 
vaziyette 
bırakıldığına da 
dikkat çeken 
yetkililer, bu 
yapılan 
davranışların 

tığını ve bir daha 
geri dönmediğini 
belirterek karakola 
gitti. Yenişehir 
ilçesi 
Yenimahalle'de 
H.S. isimli şahıs 
A.O.S. isimli oğlu
nun, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli 
Mahallesi'nde

hırsızlara davetiye 
çıkarmak anlamına 
geldiğini anlattı.
Tedbirin hiçbir 
zaman sigortala
maktan kötü 
olmadığını ifade 
eden yetkililer, 
"Seyahatlerinizde 
ve izinlerinizde 
aracınızın çalın
ması hiç de iyi 
bir olay değildir 
ve büyük problem

M.G. isimli şahıs 
M.G. isimli oğlu
nun, Mudanya 
ilçesi Güzelyalı 
Mahallesi'nde G.Y. 
isimli şahıs M.Y. 
isimli eşinin, 
Karacabey ilçesi 
Tabaklar 
Mahallesi'nde 
E.E. isimli şahıs 
G.E. isimli 

leri de yanında 
getirir. Hırsız 
çalmış olduğu araç 
ile bir trafik kazası
na karışabilir.
Bunun dışında, 
çalınan aracınız 
başka bir suçun 
işlenmesinde 
(mesela hırsızlık, 
soygun vb.) 
kullanılabilir. 
Düzenli bir 
emniyet tedbiri 
uygulamakla belki 
başka bir suçu 
önleyebiliriz. 
Mesela bir takım 
tedbirler alınabilir. 
Özel emniyet 
çubukları direksiy
onun çevrilmesini 
engelleyebilir. Özel 
numaralı kilitler, 
çekilmiş olan el 
frenin inmesini 
engelleyebilir" 
dedi.

annesinin, 
Gürsu ilçesi 
istiklal 
Mahallesi'nde Z.ö. 
isimli şahıs Z.ö. 
isimli kızının evden 
ayrıldığını ve bir 
daha geri dön
mediklerini ifade 
ederek polise 
kayıp başvurusun
da bulundular.

Tur Midibüsiinün
Arka Tekeri Fırladı

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi yakınlarında, 
dün içinde 30 yol
cunun bulunduğu 
tur midibüsü seyir 
halindeyken arka 
tekerleği yerinden 
çıktı. Alev alarak 
yaklaşık 500 
metre sürüklenen 
midibüs, 
sürücüsünün 
çabası sonucu 
durdurularak yol
cular tahliye edildi. 
Afyon'un Bplvadin 
İlçesi'nden İnegöl 
ve Bursa'daki tari
hi mekanları 
gezmek isteyenleri 
taşıyan 43 
yaşındaki Nihat 
Günday yönetimin
deki 03 KR 922 
plakalı midibüs, 
Kınık köyü mevk- 
isinde seyir 
halindeyken sol 
arka tekerleği 
yerinden çıktı. 
Fırlayan tekerlek, 
midibüsün yanın
dan geçen Halil 
Bekdaş yönetimin

deki 06 DF 9878 
plakalı otomobile 
çarptı.
Kontrolden çıkan 
otomobil orta 
refüjde bulunan 
koruma banketine 
çarparak durabildi. 
Sürüklenen 
midibüsün ise tek
erleğin çıktığı 
kısmı alev aldı.
Yaklaşık 500 metre 
sürüklenen 
midibüs, 
sürücüsünün 
çabası sonucu 
durdurularak yol
cular tahliye edildi. 
Daha sonra olay 
yerine gelen itfaiye 
ekibi tarafından 
alevler 
söndürüldü.
Kaza nedeniyle 
korku ve panik 
yaşayan 30 yolcu 
İnegöl'den gelen 
başka bir araçla 
yollarına devam 
etti.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor
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Güne Bakış
Gemlik Belediye Meclisinde Mayıs ayı toplantıları başladı

Meclisle komisyonlar MtnmKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Soyunma Odaları...
Öğrendiğime göre, soyunma odalarının 

yapıldığı alanın bir bölümü Gençlik Spor 
Müdürlüğüne aitmiş.

Yeni sahanın soyunma odası ihtiyacı için 
yapılmış, ama Gemlikspor’un girişimleri ile 
bir katlı bina, 2 kata çıkanlmış.

Geçtiğimiz gün bu saha hakkında bana 
gelen yakınmalar üzerine, binayı yerinde 
inceleme fırsatı buldum.

Bu sırada Orhangazi Compenanta takımının 
maçı vardı.

Benim fotoğraf çektiğimi gören, Gemlikten 
bazı kulüplerin yöneticileri ile bina ile sohbet 
ettik.

Yapılan binaya Gemlikspor’un sahip çık
tığını, kendilerine yer verilmeyeceğinin söy 
lendiğini belirttiler.

Daha önce de aynı yönde yakınmalar gel 
mişti bana.

Hatta, ilçedeki spor kulüplerinin oluşturdu 
ğu, “Kulüpler Birliği”ne bağlı 13 kulübün 
böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, 
liglerden toplu halde çekileceğini söylediler.

Binanın Gemlik Kulüpler Birliği’ne verilme
si, ortak kullanılması isteniyor.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, spor kulüplerine oldukça önemli 
yardımlar gerçekleştiriyor.

Bu binanın yerinin ve yapılış biçimini hiç 
beğenmedim.

Bence bina iki sahanın ortasına yapılma 
lıydı.

Atatürk Stadının açık tribünü, tribün değil.
Bu bina ortaya yapılmış olsaydı, iki taraflı 

kapalı tribün haline getirilip, altına da soyun 
ma odaları yapılabilirdi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
Büyükşehir Belediyesi'hin yaptırdığı sahayı, 
projelendirmiş, en ince ayrıntılarına kadar 
proje ihale aşamasına gelmişti.

Bu sahanın içinde atletizm alanı da düşü 
nülmüştü.

Belediye yönetimi değişince, bu proje çöpe 
atıldı.

Gemlik’in yapacağı iş Büyükşehir’e yaman 
dı.

Gemlikspor’a verilmesi düşünülen yer ise, 
Kapalı Spor Salonu’nu önündeki kum depo
larının bulunduğu alanın Orhangazi Caddesi 
yönünde yapılması düşünülüyordu.

Diğer amatör spor kulüplerine de bu alanda 
tesisler yapılacaktı.

Oysa yeni sahada benim gördüğüm, vatan
daşın maçı izleyecek doğru dürüst tribünle 
rinin olmaması, soyunma odalarının bu komp 
leks içinde yapılmaması, çevresinin düzensiz 
ve bakımsız olmasıdır.

Açılış üzerinden 1 yıl geçen yeni stad SOS 
veriyor.

Yapılan soyunma odaları sıkıntı yaratıyor. 
Kulüplerin birlikteliğini bozuyor, Spor bir

leştirici olurken, ayrımcılığa yol açmamalı.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Mayıs 
ayının ilk toplan
tısında, Milli Eğitim 
Spor, Hukuk ve 
Çevre Sağlık 
Komisyonlarının 
üyeleri belirlendi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın 
Başkanlığında dün 
saat 17.oo de 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
tüm üyeler toplan
tıya katıldılar.
Eski tutanağın okun
muş kabul 
edilmesinden sonra, 
MHP’li meclis üyesi 
Suat Laçinok, eski 
meclis tutanağından 
bazı cümlelerin yan
lış yazıldığını oku
yarak düzeltilmesini 
sağladı.
Daha sonra, meclis 
gündemine ekle 
necek önergeler 
başkanlık divanına 
sunuldu.
AKP lilerin verdiği 
önergelerde imar 
planı değişikliği 
gerektiren bazı yer
ler ile ilgili önergeler 
gündeme alınırken, 
CHP lilerde Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek 
Yerleşkesi’nde bulu
nan bacadaki Türk 
Bayrağının uzun 
süredir asılı olma
masının, bacanın 
üzerine çıkılama
ması olduğunun 
öğrenilmesi üzerine 
bu konuda belediye 
olarak uzun bir vinç 
ile Türk Bayrağının 
bacaya asılmasını 
önerdiler.
Başkanvekili Yılmaz, 
gündeme almadan 
konunun Belediye 
Zabıtası tarafından 
çözülmesin için 
ilgililere emir verdi. 
Bağımsız üye

Mehmet Çelik ise, 
Narlı Köyü içinde 
kalan içkili makam
ların aileleri rahatsız 
ettiği gerekçesi ile 
bu alanın içkili yer
ler bölgesinden 
çıkarılmasını önerdi. 
Önerge Çevre ve 
Sağlık Komisyonu 
na havale edildi. 
Daha sonra söz alan 
CHP sözcüsü 
Necdet Ersoy, basın
da çıkan haberler
den Gemlik’te harfi 
yatların usulüne 
uygun dokülmediği 
nin anlaşıldığını 
Çarşı Deresi harfi 
yatlarının ruhsatsız 
alanlara döküldüğü 
nün bu tür hafriyat
ların ruhsatlı alan
lara dökülmesinin 
daha iyi olacağını 
düşündüğünü söyle
di. Ersoy, daha 
sonra eski Belediye 
Binasının yıktırıl
ması sırasında 
Sakarya Üniversite- 
si’nden rapor alınma 
sim mecliste 
eleştirdiklerini bu 
üniversite’ye 12 bin 
lira para ödenerek 
kamu zararına yol 
açtığını belirterek; 
“Basından aldığımız 
duyumlarla Sakarya 
Üniversitesi’nin hak
sız rapor verdiği 
belirtilmektedir.
Gemlik Belediye 
si’ndeki rapora imza 
atan kişilerde soruş
turma kapsamına 
alınmış. Bu durum, 
ne derece dikkatsiz 
ve özensiz davranıl 
dığını gösteriyor” 
dedi.
Ersoy’a cevap veren 
Yılmaz ise Üniver
site alanına dökülen 
malzemenin bulun
duğu alanın açık 
otopark yapıla
cağını, sağlam dolgu 
malzemesi bulduk

larında bu işlemi 
sürdüreceklerini 
söyledi. Eski 
belediye binasının 
yıkım konusunda ise 
Bursa’dan bir firma 
ile anlaşarak test
lerin yapıldığını, 450 
sayfalık raporun 
Bursa İnşaat 
Mühendisleri 
Odası’ndan da onay
landığını belirterek, 
“Farklı bir durum 
varsa, bunu biz 
bilmeyiz. Bir sıkıntı 
olduğunu düşün
müyorum” dedi. 
CHP li meclis üyesi 
Arzu Karataş, yıkılan 
belediye binası 
alanının cami ruh
satı ahnasıya kadar 
otopark olarak kul
lanılmasını önerir 
ken, bu alanda 
zemin iyileştirilmesi 
yapıldığını, 
Borusan’dan konu 
ile ilgili bilgi alı
narak, gereğinin 
yapılacağını söyledi. 
CHP li Mahir Gencer 
ise yıktırılan 
belediye binasının 
depremsellik rapor
larının İstanbul ve 
Bursa Üniversiteleri 
dururken, neden 
Sakarya Üniversite- 
si’ne gönderildiğini 
belirterek, “İnsanın 
aklına şüphe getiri 
yor. Niye Sakarya 
Üniversitesi’ni tercih 
ettiniz?” diye sordu. 
Başkanvekili Yılmaz, 
“Hiçbir özel neden 
yok. Tamamen 
tesadüf’ dedi.
SEÇİMLER 
Daha sonra, korniş 
yon seçimlerine 
geçildi. MHP’liler bir 
üye ile partilerinin 
temsil edilmesini 
isterken, bağımsız 
ların da yasal olarak 
komisyonlara kabul 
edilmesi gerektiğini 
öne sürdü.

CHP önerinin yasal 
olmadığını, korniş 
yonların 3 CHP, 2 
AKP den oluşması 
gerektiğini söyledi, 
daha sonra yapılan 
seçimlerde, Milli 
Eğitim Kültür ve 
Spor Komisyonu’na 
Gürhan Çetinkaya, 
Zafer Ülgen ve 
Haşan Alyüz CHP, 
Aslan Özaydın ve 
Necmettin Rama 
AKP’den seçildi. 
Hukuk 
Komisyonuna 
Necdet Ersoy, Fikret 
Çolakoğlu ve 
Gürhan Çetinkaya 
(CHP), Aydın 
Bayraktar, Abdullah 
Özden(AKP) seçildi 
ler. Çevre Sağlık ve 
Sosyal İşler 
Komisyonu’na ise 
Fikret Çolakoğlu, 
Cemal Kurt, Zafer 
Ülgen (CHP), Turan 
Alkış, Gökay Bilir 
(AKP) seçildiler. 
Daha sonra, korniş 
yonlardan gelen 
raporlar ele alınarak, 
görüşüldü.
Gemlik Gençlik 
Merkezi’nin kurul
ması için belediye
den istenen alan 
olarak Sosyal Yaşam 
Merkezi karşısındaki 
yerin 25 yıllığına 
Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğüne kul
lanım hakkının ve 
rilmesi mecliste oy 
birliğiyle kabul edil
di. Umurbey eski 
Belediye binasının 1 
yıllığına kullanım 
hakkının Gemlik 
Müftülüğüne tahsis 
edilmesine karar 
verilirken, Belediye 
Meclisinin 2012 gelir 
ve gider kesin hesap 
cetvellerinin görüşül 
mesi için 8 Mayıs 
2013 günü saat 
17.oo’de toplanıl
masına karar verildi
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Umurbeyli hanımlardan sokak sergisi

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
proğramh kursların
dan olan Umurbey 
Mahallesi’ndeki 
Bayan Resim Sergisi 
dün törenle açıldı.
Dün saat 10.30 CIUS

Alışveriş Merkezi’nin 
önünde halkın izle 
mine açılan Sokak 
Resim sergisi ilgi 
topladı. Serginin 
açılışına İlçe Kayma 
kamı Cahit Işık yaptı. 
Açılışa, İlçe Milli

Eğitim Şube Müdürü 
Mehmet Duran, ilçe 
Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, okul müdür
leri, vatandaşlar ve

kurs Öğretmeni 
Zehra Günsal ile kur
siyerler katıldı.
Açılışta konuşan ilçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, bayanların ev 
işlerinden zaman 
ayırarak meydana

getirdiği güzel eser
lerin takdire şayan 
olduğunu belirterek, 
tümünü kutladı. 
Sergilenen birbirin 
den güzel eserler 
davetliler tarafından 
beğeni ile izlendi.

Bu arada bazı bayan 
kursiyerlerin resim 
çalışmaları ise alıcı 
buldu. Halk Eğitimi 
Merkezi tarafından 
Mayıs ayı içinde çok 
sayıda sergi açılışı 
yapılacağı bildirileli.

CHP ANMA
CHP GEMLİK İLÇE ÖRGÜTÜ,

CHP

ÖLÜMLERİNİN 41. YILDÖNÜMÜNDE TAM BAĞIMSIZ VE 
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDEN 

DENİZ GEZMİŞ, HÜSEYİN İNAN VE YUSUF ASLAN’I 
ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE 6 MAYIS 2013 PAZARTESİ GÜNÜ 

SAAT 18.30'DA ANACAKTIR.
TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

CHP GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI
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Stcmcsınaın baştın 
mim

MlIlIlMlI

AÜ Batı Avrupa 
Programları lisans 
ve önlisans pro
gramları seçme 
sınavı başvuruları
na son başvuru 
6 Mayıs tarihine 
uzatıldı.
Anadolu Üniver
sitesi (AÜ) Batı 
Avrupa 
Programları lisans 
ve önlisans pro
gramları seçme 
sınavı başvuruları 
6 Mayıs 2013 günü 
mesai saati 
sonuna kadar uza
tıldı. Seçme sınavı 
başvuruları 
www.anadolu- 
uni.de adresli web 
sitesi üzerinden 
çevrimiçi (online) 
olarak yapıla 
biliyor.
Batı Avrupa 
Programları Öğren
ci İşleri Görevlisi 
Serap Kurt, pro
gram ve sınav 
merkezleri hakkın

da bilgi vererek, 
"Üniversitemizin 
Batı Avrupa 
Programlarında 
İşletme, iktisat, 
Kamu Yönetimi, 
Uluslararası 
İlişkiler, Türk Dili 
ve Edebiyatı, 
Sosyoloji, Dış 
Ticaret Turizm ve 
Otel İşletmeciliği, 
Halkla ilişkiler ve 
Tanıtım ve İlahiyat 
alanlarında lisans 
ve önlisans pro
gramları bulun
maktadır. Anadolu 
Üniversitesi'nin 
Almanya'da Berlin, 
Frankfurt, 
Hamburg, Köln, 
Münih ve 
Stuttgart'da, 
Almanya dışında 
Bern, Brüksel, 
Den-Haag, 
Londra, Paris ve 
Viyana'da sınav 
merkezleri 
bulunmaktadır" 
dedi

Dünyanın en bü 
yük sosyal ağı 
Facebook, giderek 
çeşitlenen ve sayı 
lan artan rakipler
ine kullanıcı kay
betmeye devam 
ediyor. En son ver
iler, Facebook'un 
en güçlü olduğu 
ülkelerde aylık kul
lanıcı sayısının 
milyonlarca 
azaldığını gösterdi. 
Analistler, Face 
book’un bir zaman
lar MySpace'in 
yaşadığı gibi bir 
sonla karşılaşma 
olasılığının ‘çok 
düşük' olmadığını 
belirtti. Yeni ve 
farklı sosyal med 
ya platformları 
arayan internet ve 
mobil kullanıcıları,

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Facebook'a olan 
bağlılıklarını sona 
erdiriyor.
Facebook, 2013'ün 
ilk çeyreğine ait 
verileri açıklamaya 
hazırlanırken, 
yatırımcılar şir
ketin gelirlerinde 
yüzde 36 artış 
yaşanmasını 
bekliyor.
Mobil cihazlarda 
izlenen doğru 
stratejinin getirdiği 
reklam geliriyle 
bağlantılı olan 
bu beklentiye rağ
men, Face book’un 
ABD ve Ingiltere 
başta olmak üzere 
birçok Avrupa 
ülkesinde kullanıcı 
sayısını artık 
artıramadığı belir
tildi.

S FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ

&S 0 567 244 72 24

ElEMflN
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

KİRAUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ
DORTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

KAŞEDE BEKLEMEK 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

http://www.anadolu-uni.de
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SBı mWln somlarını M
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat özmen ve 
yönetim kurulu 
üyeleri 66 Nolu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Fehmi Arslan'ı 
makamında ziyaret 
etti
Samimi bir ortamda 
gerçekleşen 
ziyarette, 66 nolu 
Taşıyıcılar 
Kooperatif Başkanı 
Fehmi Arslan; 
Taşıyıcılar esnafı 
olarak piyasadaki 
haksız rekabetten 
rahatsız olduklarını 
dile getirerek 
Asyaport'un 
Gemlik'e gelmesi 
ile Gemlik'te 
taşıyıcı esnafı mağ
dur olmuştur” dedi. 
Konu ile ilgili tüm

OM M rtllM raI MKTEJ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TFM A A “SUYUNU BOŞA
;Blft @ HARCAMA”

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

yetkili makamlara 
gittiklerini ve olay
ların detaylarını 
aktardıklarını 
söyleyen Arslan, 
bizler konu ile ilgili 
olarak Saadet 
Partisi'nden destek 
istiyoruz diyerek 
ilçe Başkanı Sedat 
özmen'e durumu 
aktardı.

Saadet ilçe Başkanı 
Özmen, olayı yakın
dan takip ettiklerini 
söyleyerek, 
Gemlik'te iş yapan 
taşıyıcı koopera 
tiflerinin yanlarında 
olduklarını söyledi, 
özmen, 
"Yaşananları nasıl 
ki şehir merkezle 
rine büyük

AVM’lerin gelişi ile 
küçük esnaf bitirildi 
ise aynı şekilde 
Uluslararası güce 
sahip deniz taşı
macılığı firmasının 
Asyaport'la Gemlik 
piyasasına girmesi 
maalesef Gemlik'li 
taşıyıcıları mağdur 
etmektedir" 
dedi.

HEM kursiyerlerine 
Edirne gezisi

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafın
dan Edirne'ye bir 
gezi düzenlendi. 
Gezide başta 
Selimiye Camiisi 
olmak üzere 
şehrin OsmanlI 
Dönemine ait tarihi 
mekanları gezildi. 
Kırkpınar tarihi 
alan gezilerek 
güreşlerin 
yapıldığı alan 
görüldü. Kapıkule 
sınır kapısına 
kadar gidilerek 

komşu ülkelerin 
sınırlarına bakılma 
imkanı sağlandı. 
Gezi dönüşü 
Tekirdağ 
üzerinden gerçek
leştirilerek, 
programa katılan 
50 kişilik gurubun 
buralarıda 
görmeleri sağ
landı.
Geziye Müdür 
Yardımcısı Engin 
Çavuş başkan
lığında çok sayıda 
öğretmen ve kur
siyer katıldı.

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri. İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitlen.

M

GÜLER AJANS İstiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Kupa ve madalya çeşitleri.

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.
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ü 14’ler Türkiye Saınniyonası'na katılacak
2012-2013 Sezonu 
U 14 Türkiye 
Şampiyonası Birinci 
Kademe maçları 
başlıyor.
Bursa'da grubunu 
namaglûp lider 
bitiren Gemlik 
Belediye Spor U 14 
Takımı Sakarya'da 
düzenlenecek 
Türkiye 
Şampiyonası için 
yola çıktı.
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi önünden 
Antrenörleri Haydar 
Yiğit ve Sönmez 
Deliorman ile birlik
te yola çıkan kafi
leyi Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz uğurladı. 
Teknik heyete ve 
futbolculara 
başarılar dileyen ve 
Türkiye Şampiyonu 
olacakları inancını

yineleyen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Dualarımız 
sizinle" diye konuş
tu.
Sakarya'da 
Bursa'nın diğer

temsilcisi 
Arabayatağı ile bir
likte Türkiye 
Şampiyonluğu için 
mücadele edecek 
olan Gemlik 
Belediye Spor U 14

Takımı statü gereği 
Bursa'nın diğer 
temsilcisi 
Arabayatağı ile 
ancak finalde 
karşılaşabilecek. 
Sakarya'da

Bursa'nın 2 güzide 
temsilcisinin yanı 
sıra Kocaeli'nden 2, 
Düzce'den 1, 
Bolu'dan da 1 takım 
yer alıyor. 62 İlden 
103 takımın katılımı 

ile gerçekleşen 
Türkiye 
Şampiyonası birinci 
kademe maçları 2 
ile 5 Mayıs tarihleri 
arasında 6 ilde 
oynanacak.

lıiMrtllıııMiıııilrtıiı 5 Matfia Para Yağacak!
Bursaspor yöneti
mi, devre arasında 
kiralık olarak 
takıma katılan 
Edu ve 
Ferdinand'ın bon
servisini almak için 
menajerleri ile 
masaya oturdu 
Yeşil-beyazh 
takımın devre 
arasında İngiltere 
Premier League 
takımlarından 
Queens Park 
Rangers'dan kiral
adığı Anton 
Ferdinand ve Stoke 
City'den sezon 
sonuna kadar satış 
opsiyonlu kiralık 
olarak transfer 
edilen Maurice 
Edu'nun menajer
leri Bursaspor

yönetimi ile 
masaya oturmak 
için Türkiye'ye 
geldi. Her iki oyun
cunun da bon
servisini almak 
isteyen yönetimin, 
menajerler ile 
pazarlığa başladığı 
bildirildi.
Bursaspor yöneti

minin ABD'li 
oyuncu Maurice 
Edu için İngiliz 
ekibinin 
opsiyonlu 
sözleşmesinde 
belirtilen 2 milyon 
500 bin Euro'luk 
bonservisini 
indirmeye çalıştığı 
öğrenildi.

Pazar akşamı TT 
Arena'da Sivasspor 
karşısına 19. 
şampiyonluk için 
çıkacak olan 
Galatasaray'ın 
kasasına milyonlar 
yağacak.
Son 3 haftaya 
Fenerbahçe'nin 7 
puan önünde giren 
ve Sivasspor'u 
devirmesi halinde 
şampiyonluğunu 
ilan edecek olan 
Galatasaray, 
"19"un 
bereketinden 
kasasına 10 milyon 
TL koymaya hazır
lanıyor.
Pazar akşamı TT 
Arena'da 
oynanacak maç 
öncesinde

Galatasaray Store'a 
büyük miktarda 
ürün stoklayan 
sarı-kırmızılı pro
fesyoneller maç 
günü rekor ciro 
bekliyorlar.
Bu arada yönetimin 
tribünlere 1x1.5 
metre boyunda 50 
bin sarı-kırmızı 
bayrak hazırlattığı, 
saha içinde açıl

mak üzere de iki 
dev bayrağın 
Arena'ya getirildiği 
öğrenildi. Taraftar 
grubu ultrAslan da 
Sivasspor maçında 
yeni bir koreogra 
fiyle şampiyonluğu 
kutlayacak.
Futbolcular için ise 
19. şampiyonluk 
şerefine özel bir 
tişört tasarlandı.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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IIIMM Kaçağa Karşı w ıHMı illimi!
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik binlerce 
sözleşmeli çalışana 
müjdeli haberi 
verdi...
Hükümet kadroya 
alınacak sözleşmeli 
personel sayısını 20 
binden 80 bine 
çıkarıyor. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
sözleşmeli kamu 
personeline kadro 
müjdesi verdi.
Belediyelerdeki 20 
bin sözleşmelinin 
kadroya alınması 
çalışmalarında kap
samın genişletildiği
ni kaydeden Çelik, 
80 bin sözleşmeli 
personelin kadroya 
alınması önerisini, 
Başbakan'a suna 
caklarını açıkladı. 
YAŞA 
TAKILANLARA 
KÖTÜ HABER 
Çelik, emeklilikte 
yaşa takılanların

W Mı Mılm mililtsl İnin!
Esnafın Halk bank’- 
tan kullanacağı 
kredi faizinin yüzde 
4’e düşmesinin 
ardından bir neşter 
de ticari kredilere 
atılıyor 
Hazırlanan paketle 
KOBİ’ler başta 
olmak üzere şirket
lerin yatırım ve 
işletme kredilerinin 
maliyetleri 
düşürülecek. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
esnafı 1 Mayıs’ta 
bayram ettiren 
kredi faizi 
müjdesinin ardın

beklediği "erken 
emeklilik" düzen
lemesi için ise 
olumlu mesaj ver
medi. Çelik, "düzen
lemenin maliyeti 
karşılanamayacak 
boyutta" dedi.

TAŞERON İŞÇİ 
HAKLARI
Bakan Çelik, 2 mil 
yona yakın taşeron 
işçiye yeni haklar 
sağlanacağını 
söyledi.
"Şu anda elde 

dan gözler sanayi 
cinin kullandığı 
kredilere çevrildi. 
Halkbank’ın esnafa 
verdiği kredilerde 
faiz oranının yüzde 
4’e düşmesiyle bir
likte yüzde 11’lerde 
seyreden ticari 
kredilerdeki faizin 
de aşağı çekilmesi 
bekleniyor. 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan’ın “Bu 
konuda BDDK ile 
Merkez Bankası 
çalışıyor" diye ay 
başında müjdesini 
verdiği ticari

edemedikleri hak
ların kendilerine 
verilmesi gerekiyor" 
şeklinde konuşan 
Çelik, "Bunlardan 
bir tanesi, kıdem 
tazminatı. Yıllık izin
leri yok. Bu izinlere 
kavuşmaları 
gerekiyor. Beş yıllık 
bir iş güvencesinin 
onlara sağlanması 
gibi, dolayısıyla 
örgütlenme 
imkanının doğması 
gibi bazı çalış
malarımız var" dedi.

kredilerde maliyet
lerin düşürülme
sine yönelik 
kurumlanın çalış
masının sonuna 
gelindiği belirtili 
yor. Çalışmaya 
göre ticari kredil
erdeki faize 3 
koldan darbe 
vurulacak. İndirim 
paketini, Merkez 
Bankası, BDDK ve 
Maliye Bakanlığı 
ortaklaşa hazırlıyor. 
Paketin, 
önümüzdeki gün
lerde kamuoyuna 
açıklanması bek
leniyor.

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, kaçak 
akaryakıtla daha 
etkin mücadele 
edilmesi için 
harekete geçti 
EPDK’dan akaryakıt 
istasyonu lisans 
verme şartlarının 
ağırlaştırılması 
istenecek. 
Zaman'dan Ercan 
Baysal'ın haberine 
göre Türkiye 
ekonomisini yıllık 
2,5 milyar dolarlık 
vergi kaybına 
uğratan kaçak 
akaryakıt satışını 
önlemek amacıyla 
alınan tedbirlerin 
sayısı artırılıyor. 
Akaryakıt istasyonu 
açmak için gerekli 
olan lisans alın
masına yönelik 
şartların ağırlaştırıl
ması gündemde. Bu 
kapsamda Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı, Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun 
(EPDK) kapısını çal
maya hazırlanıyor. 
Edinilen bilgilere 
göre Bakanlık 
EPDK’dan akaryakıt 
istasyonu açılması 
için gerekli olan 
lisans verilmesine 
yönelik şartların 
ağırlaştırılmasını 
isteyecek.

EPDK’DAN LİSANS 
ŞART!
Sektöre yeni gire
cek oyuncuların 
sermaye yapısının 
göz önünde bulun
durulmasının yanı 
sıra asgari sermaye 
şartının da gözden 
geçirilmesi 
üzerinde duruluyor. 
Akaryakıt 
Kaçakçılığı ile

Mücadele 
Komisyonu’nda da 
gündeme gelmesi 
beklenen uyarı ile 
firmaların farklı 
isimlerin üzerine 
istasyon lisansı 
almasının da önüne 
geçilmesi hede
fleniyor. Yeni yapı
da istasyonda 
çalışan pompacı da 
şirketin müdürü 
olarak gösterile
meyecek. Kaçak 
akaryakıt operasy
onlarında adı geçen 
kişilerin yakın 
akrabaları 
üzerinden şirket 
açmalarının da 
engeı'tenmesi hede
fleniyor. Türkiye 
genelinde herhangi 
bir kişi akaryakıt 
istasyonu açmak 
istediğinde 
EPDK’dan lisans 
alması gerekiyor. 
Onay verilebilmesi 
için mesafe şartı 
başta olmak üzere 
bazı şartlar var.

12 BİN 904 
İSTASYON 
FAALİYETTE 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu’nun Mart 
2013 verilerine göre 
Türkiye genelinde 
halen 67 dağıtıcı fir
maya bağlı olarak

12 bin 904 akaryakıt 
istasyonu faaliyet 
gösteriyor. En son 
Başbakanlık genel
gesiyle hayata 
geçirilen Akaryakıt 
Kaçakçılığı ile 
Mücadele Eylem 
Planı’ndan olumlu 
sonuçlar alan 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ise 
Meclis’teki son 
yasal düzenlemenin 
yürürlüğe 
girmesinin ardın
dan, mücadeleyi 
daha da 
sertleştirme kararı 
aldı. Bakanlık yetk
ilileri, eylem planıy
la en kritik adımın 
kaçak akaryakıt sat
tığı tespit edilen 
istasyonun 
mahkeme kararı 
beklemeksizin kap
atılmasıyla atıldığı 
görüşünde. Söz 
konusu düzenle
meyle denetim
lerdeki cay
dırıcılığın arttığını 
dile getiren 
Bakanlık kaynakları, 
kaçak akaryakıt 
satanın teşhir 
edilmesi ve getirilen 
ağır para 
cezalarının, önemli 
caydırıcı tedbirler 
arasında yer 
aldığını kaydetti.

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

VAPUR - FERİDOT

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.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 13 53
513 10 57.
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

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

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

Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.ULAŞIM 513 15 07

DENİZ UÇAĞI
P«gasu* Akmıt Seyihat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-€sadaş
Anrtuf
Kamil Koç

613 66 13
614 63 62
613 12 12
•13 20 77
612 1O 72
•14 40 49
•14 47 71
•12 O1 63

Tapu SICI. MUd. 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 Z3..
Halk Eğitim Müd. 513.18'46?
İŞ-KUR 513 71 66'HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mar.Sag.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
613 66 29
014 80 88

Santral 
Başkanlık

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

BUSKİ
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tekel 
Manastır Tekel

013 18 21
513 24 67
013 32 40
513 23 24
017 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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4564 
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)

■SİNİM

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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 70MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Pot rol 513 O1 03

EL CİN :11:45-14:00- 
16:15-18:15-20:30

SICAK KALPLER: 
12:00-14:15-16:30- 

18:30-20:30 
CESUR BALIK 2: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:30 

■ıra
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• 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
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

MuAs/n TUKİÇ

İnternetten Canh %yın 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz göster iter

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE K 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA /f7 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez NikahMasası



■T|1

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
L • İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
osab • 15GÜVEMİĞl UZMAMIĞI 
. y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSKANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

• PORTÖR MUAYENELERİ
> İSE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİ RELİ İSLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İS SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 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

GemlikKsrfez
Kuruluş: 19731

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Mayıs 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

fallIMİOİllliSKİİllleil
brrbasanılaha

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 
Liselerarası Girişimcilik ve 
Yenilikçilik Proje Yarışmasında 
'Çimlenen Tohumların Mucizevi 
Gücü' adlı projeleriyle finale 
kaldı. Haberi sayfa 2’de

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, değerlendirme toplantısında Fatih Mehmet Güler in seçimlerden önce görevine iade edileceğini söyledi.

MHF, Saiıııa'mıii sonıstıırmaiia aıMl »II
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Durdu’nun açıklamaları dikkat çekici 
MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, basın 

karşısına her ay çıkarak ilçedeki güncel sorun- 
lan değerlendiriyor.

Dün parti binasındaki yeni düzenlemenin 
yapıldığı salonda yine basın karşısındaydı 
Durdu.

Sol yanında, Belediye Meclisi’nin ve MHP'nin 
ağabeyi Suat Laçinok ile birlikte önce anlattı, 
sonra bizim sorulanınıza cevap verdi.

En önemli mesajı, Fatih Mehmet Güler’in 
göreve iade edileceğiydi. Devamı sayfa 4'de

Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe Başkanı 
Osman Durdu, yaptığı 
basın toplantısında, 
eski Gemlik Belediye 
hizmet binasının yıkıl
masına neden olan 
Sakarya Ûniversitesi’n- 
den alınan raporu 
veren kişilerin “Sahte 
çürük rapor” düzen
ledikleri için haklarında 
savcılıkça soruşturma 
başlattıklarına dikkat 
çekerek, “MHP olarak 
hu soruşturmada 
Gemlik Belediye 
binasının yıkılması için 
verilen rapor konusun
da şüphelerimiz bulun
duğundan açılacak 
davaya müdahil olduk” 
dedi.

Durdu, mecliste 
komisyon üyeliklerine 
yasaya rağmen 
seçilmemelerini ise 
“CHP’nin talibimize 
hukuki değil demesi 
bizi üzmüştür” dedi. 
Osman Durdu, AKP’nin 
Refik Yılmaz’ı gözden 
çıkardığını, yaşanan

sürecin ağır ve itibarsız 
olduğunu belirterek, 
“AKP bu süreci götüre- 
meyecektir. Bu yüzden 
Fatih Mehmet Güler 
göreve iade edilecek, 
Refik Yılmaz belediye 
başkan adayı gösterile
ceğine inanmıyorum. 
Yılmaz, by-pas edile

cek” şeklinde konuştu. 
3 Mayıs günün MHP’li 
ler için mana ifade 
ettiğini belirten Durdu, 
“Bu tarih, türkçülük, 
turancılık davasının 
başlangıcı olup esir 
hürriyetine kavuşması 
nın mücadele günüdür' 
dedi. Sayfa 4’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 
KOLONOSKOPİ) 

zrrTİN t ı p m erke zjy 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

S

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GÜNER
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SOKAKTA RESİM SERGİSİ
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 

halkımızı eğitmek, mesleki bilgiler vermek, 
yetenekleri topluma kazandırmak, beceri
lerini geliştirebilmek amacı ile mesleki 
kurslar açıyor, becerileri ve oluşan eser
leri sergiliyor.

Perşembe günü, Halk Eğitim Merkezi 
atölyelerindeki çalışmaları sonucu yaptık
ları eserleri bayan ressamlarımız CIUS 
AVM kapısı önünde açık havada sergiledi 
ler.

Gemlik’e hiç yakıştı mı?
Benim gibi çoğu kişi bu durumdan üzün

tü duydu umarım.
Yüz on bin nüfuslu, çoğu ilden büyük bu 

güzelim ilçede sanatçılarımız sokakta toz, 
toprak içinde resim sergisi açmaya 
mecbur kalıyor.

Gelişmişlik, tretuvarlara karo döşemekle, 
yolları asfaltlamakla göz boyayıcı işler 
yapmakla ölçülmüyor.

Sanata, sanatçıya verilen değerli 
ölçülüyor.

Halk Eğitim Merkezlerini, daha çok 
yeteneğe cevap verecek büyük atölyelerle 
donatmak, oluşacak eserleri sergileye
bilmek için sanat galerilerini sanatkar
larımıza, halkımıza sunmak gerekiyor.

Tabii, halkın rahatça ulaşabileceği 
merkezi bir yerde...

Sokakta açılan resim sergimizi dört 
bayan hemşehrimiz açmıştı.

Hepsi amatör, Halk Eğitim Merkezi 
imkanları ile yeteneklerini koydular 
ortaya.

Mevcut Halk Eğitim Merkezinin atölyeleri 
belirli sayıda insanımıza imkan sağlaya
cak konumda. Daha fazla insanımıza 
çalışma olanağı veremiyor.

Oysa, ben inanıyorum ki, yüzlerce 
insanımız büyük çalışma atölyemiz olsa, 
eğitim alacak yeteneğini ortaya koyacak, 
büyük sanatçılarımıza toplum kazanacak.

Kültürel gelişmemiz için Halk Eğitim 
Merkezimizi geliştirmeliyiz.

Bir çatı altında biçki, dikiş, nakış, ev 
ekonomisi, müzik, resim atölyelerimizi 
içeren atölyeleri sunmalıyız halkımıza.

Sanat galerisinde oluşacak eserlerini 
sergileme imkanı tanımalıyız 
sanatçılarımıza.

Kendini sanata vermiş, yeteneklerimizi 
sokaklarda sergi açan halde bırakma
malıyız.

Gemlik’in kültürel gelişimine büyük 
emek veren yeteneklerimizi topluma 
kazandırma gayretleri için Halk Eğitim 
Müdüremiz Sayın Rüveyde Kılıçlar’) ve 
sanatçılarımızı kutlar, başarılarının 
devamını, ilgililerinin modern bir sanat 
merkezinin ilçenin mutena bir yerinde 
hizmete koymalarını dilerim.

TÜBİTAK’ın açtığı yarışmaya “Çimlenen Tohumların 
Mucizevi Gücü” projesiyle katılmışlardı 

MgllSfirtı
TÜBİTAK tarafından 
düzenlenen 
Liselerarası 
Girişimcilik ve 
Yenilikçilik Proje 
Yarışması’nda 'Çim
lenen Tohumların 
Mucizevi Gücü' adlı 
projeleriyle Hisar 
Anadolu Lisesi 
Biyoloji Öğretmeni 
Serpil Korkmaz 
danışmanlığındaki 
öğrenciler, 10/A 
sınıfından Emre AK, 
Kaan Yalın; 10/D 
sınıfından Fatma 
Alioğlu 10/C sınıfın
dan Deniz Yıldız, 
Fatmanur Kardaş, 
Sefa Çatalkaş'tan 
oluşan bilim ekibi, 
Türkiye genelinde 
finallere kalarak 
Ulusal büyük bir 
başarıya imza attılar. 
Gemlik'te bu 
başarıyı getiren tek 
okul olan Hisar 
Anarlnlıı I oıauvivıU 
çalışmalarıyla 
Ankara'daki proje

sergisine katılmaya 
hak kazandı.
'Çimlenen 
Tohumların Mucizevi 
Gücü' adlı konuda 
projelerini ve tasar
ladıkları 'Çimlenme 
makinasım' 
sergileyecek olan 
öğrenciler, ilçemize 
ve okulumuzu 
Ankara'da temsil 
etmeye ve sergiye

katılmaya hak 
kazandılar.
Daha önce de 
BUSKİ'nin tertip 
ettiği Çevre konulu 
yarışmada da bu 
ekib dereceye 
girmişti.
Okul Müdürü 
Gökhan Sezgin, 
Müzik yarışmasında 
en iyi orkestra 
dalında elde edilen

Bursa il birinciliğinin 
ardından gelen 
Akademik anlamda 
elde edilen 
başarının kendilerini 
onurlandırdığını, 
Hisar Anadolu 
Lisesi’nin daha 
büyük başarılara 
imza atacağını, 
başarıların devamını 
umut ettiğini 
söyledi.

Denizhank emeklileri
Beyaz Siıotfa götürüyor
Denizbank, Türkiye 
İşçi Emeklileri 
Gemlik 
Şubesi’nden 100 
emekli üyeyi Bursa 
Hilton Otelindeki 
Beyaz Show’a 
götürüyor. 
Denizbank Genel 
Müdürlüğü’nün 
emeklilere yönelik 
başlattığı TÜED 
Bonus Kart uygula
masının başlatıl
ması üzerine, 
emeklilere kart

ücreti almadan 
ucuz kredi 
sağlanacağı belir
tilirken, 6 Mayıs 
2013 Pazartesi 
günü Bursa Hilton 
Otel’de emekliler 
için düzenlenecek 
Beyaz Shovv’a 
Gemlik’ten de 2 
otobüs 100 emek
linin götürüleceğini 
söyleyen 
Denizbank Gemlik 
Şube Müdürü Raif 
İbiş, Beyaz Shovv’a

Bursa, Yalova, 
İzmit’ten de 
emeklilerin 
katılacağını 
yalnız ilçe olarak 
Gemlikli 
emeklilerin 
shovvda misafir 
edileceğini 
söyledi.
Beyaz Show prog 
ramında yapılacak 
çekilişte 16 tane 
televizyon ve çeşitli 
armağanlar 
dağıtılacak Raif ibiş

1

M ABONE OLDUNUZ W?
GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM NÜFUS

ıtıılrlı lıı ıkıl ı ilini tuırııl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

M Â “SUYUNU BOŞAJJHA A HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katlın

CÜZDANIMI 25 NİSAN 2013 GUNU KAYBETTİM. 
YENİSİNİ ÇIKARTTIĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. 

HATİCE UZAN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Pus Cihazıyla Teleciliğe 13 fiözallı
Bursa'da pos 
cihazıyla tefecilik 
yaptıkları iddia 
edilen kişilere 
yönelik operasyon
da 13 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Mali Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri, 
kredi kartı borcu 
olan vatandaşlara 
çeşitli yollardan 
ulaşarak tefecilik 
yaptıkları öne 
sürülen kişilere 
yönelik geniş kap
samlı çalışma

Mzhelmer Hastası tamaşır Suyu İçti
Bursa'da çamaşır 
suyu içince yemek 
borusu zarar gören 
Alzheimer hastası 
yaşlı kadın, birkaç 
günde 15 kilo bird
en verdi. Bicerik 
ailesi, günden güne 
eriyen annelerini 
tedavi ettirebilmek 
için destek bekli 
yor.
Hürriyet semtinde 
ikamet eden
İsmigül Bayram, 12 
yıldan beri yanında 
kalan annesi Fatma 
Bicerik'in (65) 6 
senedir Alzheimer 
hastası olduğunu 
söyledi. Geçtiğimiz 
günlerde annesinin 
evde bulduğu 
çamaşır suyunu su 
zannedip içerek 
yemek borusuna 
zarar verdiğini 
anlatan Bayram,

Bursa'da Kaçak Sigara w Kahve Operasyonu
Bursa'da jandarma 
tarafından gerçek
leştirilen 
operasyonda 24 
bin paket sigara ve 
14 bin 400 paket 
poşet Kahve ele 
geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 
İnegöl ilçesi ile 
Yenişehir arasında 
yol kontrolü 
yapan jandarma 
ekipleri, durdur

başlattı. Yaklaşık 2 
ay süren hazırlığın 
ardından operasy
on düzenleyen Mali 
polis, kredi kartı 
borcu olan vatan
daşlara yüzde 2,5 
ile 13 arasındaki 
faizle para veren

"12 yıldır annemin 
her şeyi ile ben 
ilgileniyorum. Son 
yıllarda Alzheimer 
hastalığından 
dolayı ne yaptığını 
bilmiyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde evde bulduğu 
çamaşır suyunu 
içmiş, fenalaştı. 
Gördüğümde 

dukları bir araçtaki 
kişilerin hareket

lerinden şüphelen
di. Cumhuriyet

zanlıları yakaladı. 
Zanlıların, kredi 
kartından faizle 
para çekerken ver
ilen hizmet için 
kontör satışını gös
terdikleri ortaya 
çıktı.
Bursa Emniyet 

ağzından kahveren
gi köpükler geliyor
du. Pekmez içtiğini 
zannettik. 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından hastan
eye kaldırdık. Daha 
sonra taburcu ettil
er. O günden sonra 
annem yeme içme
den kesildi. Bunun 
üzerine tekrar has

Müdürlüğü tarafın
dan Bursa merkezli 
olmak üzere İstan
bul ve Balıkesir'de 
eş zamanlı 26 ayrı 
adrese düzenlenen 
operasyonlarda 
kredi kartıyla tefeci
lik yaptığı öne 
sürülen 13 kişi 
gözaltına alındı. 
Düzenlenen 
operasyonlarda 
iş yerlerinde çete 
üyelerinden bin 
59 adet kredi kartı 
ve 100 adet pos 
cihazı ele geçiren 
polis ekipleri, 
toplam 77 kişinin 
de ifadesine 
başvurdu.

taneye 
götürdüğümüzde 
yemek borusunun 
zarar gördüğünü 
öğrendik" dedi. 
Yemek borusu 
zarar gördüğü için 
annesinin yemek 
yiyemediğini ve 
günden güne 
eridiğini belirten 
Bayram, Bursa'da 
gitmedikleri doktor 
kalmadığını söyle
di. Bayram, "Daha 
önce 70 kilo olan 
annem şu anda 55 
kiloya kadar düştü. 
Sadece şekerli su 
verebiliyorum. 
Devlet yetk
ililerinden bizlere 
yardım etmesini 
istiyoruz. Annemin 
gözlerimin önünde 
eriyip gitmesine 
dayanamıyorum" 
diye feryat etti

Savcısı'nın izniyle 
araçta yapılan ara
mada kaçak olduğu 
belirlenen 24 bin 
paket sigara, 
14 bin 440 poşet 
Kahve ele 
geçirildi. İki kişi 
gözaltına alınırken, 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü 
bildirildi.

Nefes Kesen Define 
Operasyonu

İnegöl ilçesinde 5 
medeniyete ev 
sahipliği yapan yer 
altı şehri Kızlar 
Sarayı'nda kaçak 
kazı yapan 4 
defineci, jandar
manın nefes kesen 
operasyonuyla 
yaka lan di.
Şüphelilerle birlik
te bomba düzene 
ği ve define ara
mada kullanılan 
çok sayıda malze 
m e geçirildi.
İl Jandarma Komu 
tanlığı ekipleri, 
Çiftlik köyü yakın
larında başta 
Lidya olmak üzere 
5 medeniyete ev 
sahipliği yapan 
Kızlar Sarayı'nda 
define arandığı bil
gisine ulaştı. Daha 
önce kazı yapıp 
buldukları tarihi 
eserleri sattığı öne 
sürülen kişiler 
takibe alındı.

KflŞ€D€ BfKUMJK 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

uıtlrlı lıı «um Utul uınııl

Bölgeye hazine 
aramaya gelen 
kişilere yönelik 
operasyon 
başlatıldı.

BOMBA 
DÜZENEĞİ İMHA 
EDİLDİ
Opeı döyuııda 4 
kişi gözaltına 
alınırken, kayaları 
imha etmeye yara 
yan patlamaya 
hazır bomba düze 
nekleri, jandarma 
ekipleri tarafından 
imha edildi.
Operasyon sonu
cunda yapılan 
incelemelerde 4 
kişinin kayalık 
alanda yaklaşık 10 
metre derinliğinde 
çukur açtıkları 
ortaya çıktı. Açılan 
çukurda, jeneratör, 
2 adet kırıcı ve 
delici hilti, balyoz, 
kürek, kazma ele 
geçirildi.

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

Durdu’nun açıklamaları dikkat çekici
Durdu, açıklamalarına Sakarya da meydana 

gelen Savcılık soruşturması sonucu yıktırılan 
Gemlik Belediye binasına, gelip görmeden, 
‘çürük’raporu veren Sakarya Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Fakülkesi öğretim görevlilerinin 
gözaltına alınmasına değindi.

Verilen rapor konusunda şüpheleri olduğunu 
bildiren Durdu, Gemlik Cumhuriyet Baş savcı 
lığı’na başvurarak, soruşturmaya Gemlik Bele 
diye binasına verilen raporun da dahil edilmesi 
için müdahil olduklarını söyledi.

Bu, önemli bir gelişme.
Raporu düzenleyenlere karşı zaten açılan bir 

dava söz konusu.
Eğer bu konuda somut belgeler varsa, iddialar 

doğrulanırsa, Bursa, Eskişehir ve İstanbul 
Üniversiteleri dururken, taaaaa.. Sakarya Üniver- 
setesi’ni rapor vermesi için bulanların da başı bu 
işten ağnr.

Belediyece Meclis dışlanarak encümen karan 
ile satılan 60 dönümlük arsa konusunda da 
şikayetçi olduklannı hatırlatan Osman Durdu, 
konuyu sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.

Önceki gün yapılan Belediye Meclisinde, 
komisyon seçimlerinde, MHP’li üyelerin, AKP ve 
MHP’Hlerin oylarıyla komisyonlara alınmamasını 
da eleştiren Durdu, bu konuda eski ortağı CHP 
ye sitemli.

Osman Durdu„”CHP'nin talebimizi kabul 
etmemesi bizi üzdü” diyerek, eski ortağına sitem 
mesajı yolladı.

Borusan tarafından Asım Kocabıyık adına yap
tırılacak olan Merkez camiinin geçikmesini de 
eleştiren MHP İlçe Başkanı, “Gerekirse Gemlik 
halkı kendi camiini yapar” diyerek, ilgililere gön
derme yaptı.

Basın toplantısının asıl önemli açıklaması ise, 
Belediye Başkanlık makam araçına sıkılan kur 
şun konusunda Durdu, olayın tekrarlanmamasını 
dilerken," Ne oldu da bu durum yaşandı” dedi.

Ben, her konu üzerinde önemle duran MHP’nin, 
kurşunlanma olayına yeterince neden önem ver
mediklerini sordum.

Durdu, bu konuda net bir bilgiye ulaşamadık
larını, bunun ilgilenmedikleri anlamına gelmeye
ceğini söyledi.

AKP’nin Belediye Başkanvekilliğini elde etme 
sinden sonra icraattan ile giderek itibarsızlaş 
tığını, bu nedenle partisinin Refik Yılmaz’ı by-pas 
edeceğini, binlerinin söylediği gibi Refik Yılmaz’ı 
belediye başkanlığına aday göstermeyeceğini 
ileri sürdü.

Durdu, AKP iktidarının hukuksuz bir şekilde 
göreve iade etmediği Fatih Mehmet Güler’i de gö 
revine mutlaka iade eceğini iddia etti.

Hukuğun herkese lazım olacağını savunan 
Osman Durdu, Refik Yılmaz’ın Gemlik'te AKP yi 
bitirdiğini, yapılanların mutlaka hesabının verile
ceğini belirterek, “Gün olur, sap döner, 
keser döner.” dedi.

Gemlik’te siyaset her zamanki gibi 
hareketli ve hareketli olmayı sürdüre
cek.

Gemlik’i bizle izlemeye devam edin, 
Gemlik siyasetini bizden öğrenin.
İyi hafta sonları.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, değerlendirme toplantısında Fatih 
Mehmet Güler in seçimlerden önce görevine iade edileceğini söyledi.

İMBİIİİMİİIBIIBİİ
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, yaptığı aylık 
değerlendirme 
toplantısında, 
Gemlik’te son 
zamanlarda günde
mi meşgul eden 
olayları değerlendir
di. Durdu, yerel 
basına yaptığı açık
lamada “Siyasette 
nicelik değil nitelik 
önemlidir” dedi. 
Dün saat 18.oo de 
MHP İlçe Merke 
zi’nde Yönetim 
Kurulu üyeleriyle 
basın karşısına 
çıkan Osman Durdu, 
geçen süreçte 
kendilerinin haklı 
olduklarını göster
diğini belirtti. 
Eski Belediye 
binasının sağlam 
olduğu halde çürük 
raporu alınarak yık- 
tırıldığını iddia ettik
lerini ve bu konuyu 
yargıya taşıdıklarını 
söyleyen Osman 
Durdu şöyle konuş
tu: “Olaylar bizim 
haklı olduğumuzu 
gösterdi. Sakarya 
Cumhuriyet Baş 
savcılığınca baş 
latılan soruşturmada 
47 kişi gözaltına 
alınmış, bu alınanlar 
arasında Gemlik 
Belediye binasına 
çürük raporu veren 
kişilerde bulunmak
tadır. Yargı süreci 
devam etmektedir. 
Bu bile bizim iddia 
ve endişelerimizin 
yerinde olduğunu 
gösterir.”

MÜDAHİL OLDUK

Durdu konuşmasın
da, Gemlik Cumhu 
riyet Başsavcılığına 
başvurarak Adapa 
zarı Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
soruşturma konu 
sunda Sakarya 
Üniversitesi’nin 
verdiği rapor konu 
sunda müdahil 
olduklarını ve bel
gelerini de sunduk
larını söyledi.
Belediye Meclis 
toplantısında 
“Neden Uludağ 
Üniversitesi ve 
İstanbul Üniver

siteleri dururken, 
Sakarya Üniversite 
sinden rapor istedi
niz?” sorusuna 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın verdiği 
cevabın “tesadüf 
oldu” şeklinde ifade 
ettiğini belirten 
Durdu; “Naylon fatu
ra kesmek nasıl 
suçsa, kullanmakta 
suçtur. Gerçeği ifade 
etmeyen rapora da 
yanılarak belediye 
binasını yıktı ranın 
bu işte hiç suçu yok 
mu?” şeklinde 
konuştu.
‘Mahkemenin kadıya 
yar olmadığını’ hatır
latan Durdu, “Gün 
olur, sap döner, 
keser döner.” 
ifadesini kullandı. 
Belediyeye ait 60 dö 
nüm arsanın satışıy 
la ilgili olarak da 
yargıya gittiklerini 
hatırlatan MHP ilçe 
Başkanı, bu konuyu- 
da sonuna kadar 
takip edeceklerini 
söyledi.

KOMİSYON 
SEÇİMLERİ

Belediye Meclisinde 
yapılan komisyon 
seçimlerinde, 7 İhti
sas Komisyonu’nun 
bulunması gerektiği
ni, Meclisin yapılan 
seçimlerde yasaya 
karşın AKP ve CHP 
nin oylarıyla MHP ve 
bağımsız üyelerin 
komisyonlara alın
madığını hatırlatan 
Durdu, “Belediye 
Yasası'nın 21 ve 22. 
maddesini ha tırla ta 
rak, CHP bu konuda- 
hata yaptı" dedi. 
Daha önce korniş 
yonlarda birlikte 
çalıştıklarını hatırla
tan Durdu, “CHP’nin 

talebimizi kabul 
etmemesi bizi üzdü” 
şeklinde konuştu. 
Merkez Camii’nin 7 
aydır yapımının 
başlanmadığına da 
dikkat çeken MHP 
İlçe Başkanı, Bele 
diye Başkan Yardım 
cısı ile yaptığı 
görüşmede, 
Borusanın yaptır
mak istediği 
Nusretiye Camii 
benzeri bir camiin 
teknik açıdan 
mümkün olmadığı 
mn, bu caminin 
tabanın 350 m2 
olduğunu mevcut 
Merkez Camiinin ise 
450 metrekare 
olduğunun söylen 
diğini belirterek, 
“Merkez camii 
sorunu biran önce 
çözülmelidir. 
Borusan camii yap
mayacaksa bir 
dernek kurulur, Gem 
lik, Merkez camiini 
yapacak kudrette
dir” dedi.

AKP 
REFİK YILMAZ’I 
BY-PAS ETTİ

Osman Durdu 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
makam aracının 
kurşunlanması 
olayının üzücü ve 
Gemlik’e yakışmadı 
ğım belirterek, 
“Hadisenin tekerrür 
etmemesini dilerim.” 
dedi.
“Ne oldu da bu du 
rum yaşandı” diye 
soran Osman Durdu, 
“AKP nin bu 
yaşanan ağır ve 
itibarsız süreci 
götüremeyeceği 
anlaşılmaktadır. 
AKP’nin yerel 
seçimlerde Refik

Yılmaz’ı Belediye 
Başkan adayı gös 
termeyeceğine ina 
nıyorum.
Partisi Refik Yılmaz’ı 
bypas edecektir. 
AKP yanlış yapıyor. 
Fatih Mehmet Güler’i 
siyaseten görevin
den uzaklaştırdılar. 
Necdet Ersoy 
Belediye 
Başkanvekili seçil 
şeydi, Fatih Mehmet 
Güler’i göreve iade 
ederlerdi.” dedi. 
Hukukun herkese 
zamanı geldiğinde 
lazım olacağını sa 
vunan Osman 
Durdu, seçimlerden 
önce mutlaka Refik 
Yılmaz’ın görevin
den uzaklaştırılarak 
Fatih Mehmet 
Güler’in göreve iade 
edileceğini 
belirterek, “Refik 
Yılmaz Gemlik’te 
AKP’yi bitiriyor” 
dedi.
3 Mayıs’ın kendileri 
için önemli 
olduğunu vurgu
layan Durdu, 
“Türkçülük, 
turancılık esir 
türklerin hürriyetine 
kavuşma sının 
mücadelesi dir. 
Cumhuriyet son
rasının miladıdır. 
Bu işin çilesini 
çeken ışık tutan 
büyükleri mizi rah
met ve minnetle 
anıyoruz” dedi. 
Daha sonra, 
basın mensuplarının 
sorularını cevap
layan Durdu, 
Fatih Mehmet 
Güler’in göreve 
iade edilmesinin 
gerektiğini tekrar
larken, “Bu 
hukuken gereklidir 
ve zorunludur. ” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I1IMİM İBltlililIW lillIlMi ilHKI lİlMi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yeni 
yasal düzenlemeyle 
büyükşehir sınır
larının genişlediğini, 
tarım alanlarının 
korunması ve 
tarımın geliştiril 
meşinin de görevleri 
arasında olduğunu 
söyledi. Altepe, 
Bursah zeytin üreti
cilerinin destekleye
cek projeleri 
olduğunu, üretimin 
gelişmesi kadar 
pazarlamasına da 
katkı yapacaklarını 
bildirdi.
Kısa adı Marmara 
birlik olan Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği'ni ziyaret 
eden Bursa Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe, 
yönetim kurulu 
başkanı Hidamet 
Asa, başkanvekili 
Şevket Karagöz, 
genel müdür İbrahim 
Minareci, genel

müdür yardımcısı 
İsmail Acar tarafın
dan konuk edildi. 
Marmarabirlik'e, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar ile 
birlikte gelen Recep 
Altepe'ye, başkan 
Hidamet Asa tarafın
dan Marmarabirlik 
ile ilgili bilgi verildi. 
Altepe, yeni yasal 
düzenlemeyle, tarım 
kesiminin de Büyük 
şehir Belediyesi 
sorumluluk alanında 
olduğunu söyledi. 
KALİTELİ ÜRETİME 
DESTEK

Altepe şunları söyle
di: "6-7 ilçemizde 
zeytin üretimi 
yapılıyor. Zeytincilik 
üzerine ortak pro
jelerin geliştirilmesi, 
Bursa bölgesinin kal 
kınması ve öne çıka 
nlması gerekiyor. 
Bölge zeytin üretici 
mizin gelişmesi, 
daha fazla katma 
değer yaratması 
bizim de konumuz. 
Şimdiden sonra biz 
de varız bu işte. 
Üreticinin desteklen
mesi, ürünün pazar 
laması konusunda 
üzerimize düşeni 

yapacağız." 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, zeytin üretici
sine desteğinden 
ötürü ortaklar adına 
Altepe'ye teşekkür 
etti ve "Şimdiye 
kadar gerek 
büyükşehir, gerek 
ilçe belediyeleriyle 
ortak projeler 
üretilebilirdi. Bunu, 
eksikliğimiz olarak 
görüyorum. Üreticiyi 
destekleme anlamın
da, kent merkezinde 
belediyemizin işyer
lerinden birini Mar

marabirlik'e kiralar 
sanız, tanıtım amaçlı 
ürün satışı yapabili
riz. Ayrıca, konuk
larınıza ve ziyaret
lerinizde hediye 
olarak zeytin ve 
zeytiyağı vermeniz 
de tanıtım anlamında 
büyük katkı sağlaya
caktır" dedi.

PAZARLAMA İÇİN 
ORTAK ÇALIŞMA 
Bunun üzerine 
Altepe, "Üreticinin 
desteklenmesi 
konusunda 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 

biz daha başka 
neler yapabiliriz, bu 
konuda birlikte 
çalışacağız. 
Üretimin kalitesinin 
ve tüketimin artırıl
ması için neler 
yapılır bunları ortaya 
koyalım.
Marmarabirlik ürün
lerinin Besaş nokta
larında satışı 
konusunda işbirliği 
olanaklannı 
araştıralım" dedi. 
Başkan Altep, yerel 
yönetim olarak bakış 
açısının da önemli 
olduğunu vurgula
yarak, "Bu konuda 
örnek olalım. Zeytin 
ciliğimizi geliştire
lim. Örneğin önümüz 
deki ay Besaş olarak 
Keleş'te süt ürünleri 
fabrikası açıyoruz. 4 
ilçenin sütünü 
toplayacağız. 
Zeytinle ilgili de 
hareket başlatalım. 
Bursa'nın ana konu
ları bunlar.
Zeytinimiz dünya 
markası.” dedi

CHP
CHP GEMLİK İLÇE ÖRGÜTÜ, 

ÖLÜMLERİNİN 41. YILDÖNÜMÜNDE TAM BAĞIMSIZ VE 
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDEN 

DENİZ GEZMİŞ, HÜSEYİN İNAN VE YUSUF ASLAN’I 
ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE 6 MAYIS 2013 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 18.30'DA ANACAKTIR.
TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

CHP GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI
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HEM’de Mutlu Aile Mutlu Gelecek semineri
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğünde 
06.05-10.05.2013 
tarihleri arasında 
Mutlu Aile Mutlu 
Gelecek Seminer 
programı başlıyor 
HEM’den yapılan 
açıklamada, prog 
ramın amacı evlilik 
yolunda ilerleyen 
gençlerin bilinçli 
hareket etmeleri, 
mutlu bir yuva 
dolayısıyla sağlıklı 
yeni bir neslin 
yetişmesine katkı
da bulunmak, 
boşanmaların 
önlenmesini sağla
mak ve sağlıklı bir 
toplmun oluşması
na temin etmek 
olduğu belirtildi. 
Bu amaçla Halk 
Eğitim Merkezinde 
6-10 Mayıs tarihleri 
arasında saat 13:30 
ile 16:30 arasında 5 
gün sürecek farklı 
konu başlıkları ve 
uzman kişilerin 
katılımı ile seminer 
verilecek

ELEMAN
CNC - CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

PROGRAM AKIŞI 
İSE ŞÖYLE : 
06 MAYIS 2013 
PAZARTESİ: 
Ailde Mutluluk 
Konuşmacı Uzm. 
Baş Psikolog 
Zeynep Şeker 
AYGÜL Uludağ 
Üniversitesi A.B.D 
Başkanlığı 
Saat: 13:30-14:45 
Kök Aile İletişimi

(Eşlerin Aileleri İle 
İlişkileri) konulu 
Konferans 
Konuşmacı: 
Psikolog Canan 
DEVLETKUŞU 
SAYIOĞLU 
Saat:14:50-16:15 
Soru-Cevap: 16:15- 
16:30 
07 MAYIS 2013 
SALI: 
Nişanlanma ve 
Hukuki Sonuçları, 
Evlenme Ehliyeti ile 
Evlenmeye Engel 
Durumlar Konulu' 
Konferans 
Konuşmacı Avukat 
Saat: 13:30-14:45 
Evlenme Başvu 
rusu, Evlenme 
Törenleri, 
Evlenmenin Genel 
Hükümleri, Soyadı 
ve Aile Konutu 
Konuşmacı: Avukat 
14:50-16:15 
Soru-Cevap: 16:15- 
16:30

08 MAYIS 2013 
ÇARŞAMBA 
Kişisel Temizlik ve 
Evlilikte Bireysel 
Temizliğin Önemi

Konulu Konferans 
Konuşmacı: Şevki 
Ağır giden Aile 
Sağlığı Merkezi Dr. 
Muammer DURAK 
Saat:13:30-14:45 
Kadın Erkek İletişi
mi Konulu Konfe 
rans
Konuşmacı: 
Psikolog Sezai 
AYDIN
Saat: 14.50-16:15 
Soru-Cevap: 16:15- 
16:30
09 MAYIS 2013 
PERŞEMBE: 
Evlenmeden Önce 
Ortaya Çıkarılması 
Gereken Sağlık 
Sorunları Konulu 
Konferans.
Konuşmacı: Dr. 
Nalan YILDIZ 
Gökdere Sağlık 
Merkezi Müdürü 
Saat: 13:30-14:45 
Aile Planlaması, 
Yöntemleri ve 
Üreme Konulu 
Konferans
Saat: 14:50-16:15 
Soru-Cevap: 
16:15-16:30
10 MAYIS CUMA: 
Evliliğe Hazırlık

Konulu Konferans 
Konuşmacı: 
Prof.Suna TANELİ 
Saat: 13:30-14:45 
Evlilikte Çocuğa 
Hazırlık, Ailede 
Çocuğun Önemi 
Konulu Konferans 
Konuşmacı: Yrd. 
Dç. Dr. Yeşim 
TANELİ- Uludağ 
Üniversitesi Çocuk 
Ruh Sağ.ve Hast 
A.B.D. Başkanı 
Soru-Cevap: 
Saat:16:30-16:45 
Sertifika Tarihi: 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Sergi 
Gününde 
Düzenlenecek 
Olan Programda 
Sertifakaları (30 
Mayıs) verilecektir.

MİTSUBİSHİ VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL
V I

DOGSAN MAKİNE
TEL: 0 224 586 00 58

0 541 454 95 59

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

FAAL DURUMDA
SATILIK SU BAYİİ

O 567 244 72 24

KIRIUIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0532 661 79 90

K AŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ııiııie ııtni Mimtiinı
Hükümet, alkol 
tüketimini denetim 
altına alan bir yasa 
teklifi hazırlıyor. 
Teklif, alkol içeren 
ürünlere reklam 
kısıtlamasından 
cezaların artırılması
na kadar bir çok 
yeni düzenlemeyi 
içeriyor.
Hükümet, alkol kul
lanımının denetimi 
için yasal düzen
leme hazırlığında. 
Yasa teklifini 
Başbakan'ın sağlık 
danışmanı, Trabzon 
Milletvekili Cevdet 
Erdöl hazırlıyor. 
Yasanın hedefinin, 
gençleri alkolün 
zararlı etkilerinden 
korumak olduğu 
belirtiliyor.

İÇKİ REKLAMLARI 
YASAKLANACAK 
Teklif bu haliyle 
yasalaşırsa, gazetel
erde içki reklamı

flvruııa otomoiiıı nazarı ııMı 8,11 Hı
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği 
(ODD) açıklamasına 
göre, Avrupa oto
motiv pazarı, bu 
yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 9,8 daraldı. 
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği 
(ODD) açıklamasına 
göre, Avrupa Birliği 
(27) ve EFTA 
ülkeleri toplamına 
göre otomotiv 
pazarı bu yılın 
ocak-mart döne
minde yüzde 9,8 
daralarak, 3 milyon 
515 bin 430 adet 
seviyesinde ger 
çekleşti. Geçen yıl

cezası ertelenem- 
eycek.

yapılmayacak ve de 
karayolları üzerinde 
alkol satışı yasak
lanacak. Ayrıca 
alkol şişelerinin 
üzerine de tıpkı 
sigara paketlerinde 
olduğu gibi uyarı 
etiketleri yer alacak. 
Bakkal ve market 
tabelalarında yer 
alan içki reklamları 
kaldırılacak.
CEZALAR 
ARTACAK 
Alkollü araç kullan
manın cezasını 
önemli ölçüde 
artırılarak, bu suç
tan verilen hapis 

aynı döneminde 
toplam 3 milyon 
899 bin 372 adet 
olmuştu.
AB (27) ve EFTA 
ülkeleri toplamına 
göre, bu yılın ilk üç 
aylık döneminde en 
sert düşüş yüzde 
42,5 ile Finlan diya'- 
da, ardından yüzde 
29 ile Hollanda'da 
ve yüzde 18,1 ile 
Yunanistan'da 
görüldü. Daralma 
yaşayan diğer 
ülkeler arasında, 
İsveç, Çek Cumhu 
riyeti, İtalya, Fran 
sa, Slovakya, İrlan
da, Almanya ve

MECLİS
KAPANMADAN 

YASALAŞACAK 
Tasarı üzerinde 
çalışan Cevdet 
Erdöl, alkol kul
lanımının sağlık, 
ekonomik, aile içi 
şiddet, cinayet ve 
intihar gibi pek çok 
sorunu beraberinde 
getirdiğini 
belirterek, bu 
yasama döneminde 
teklifi yasalaştır
mayı planladıklarını 
söyledi

İspanya yer aldı. 
Aynı dönemde 
satışlarını en çok 
artıran ilk üç pazar 
ise yüzde 27,3 ile 
İzlanda, yüzde 20,1 
ile Estonya ve 
yüzde 7,3 ile İngilte 
re oldu. AB (27) ve 
EFTA ülkeleri topla 
mına göre otomotiv 
pazarı bu yılın ayın
da, geçen yılın aynı 
ayını göre yüzde 
10,2 küçülerek, 1 
milyon 519 bin 385 
adete geriledi.
Geçen yıl mart ayın 
da otomotiv pazarı 
1 milyon 692 bin 
581 adet olmuştu.

İMİ I» nitelli Mili IIİM
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÛİK), 
2013 yılı Nisan ayın
da Tüketici Fiyatları 
Endeksinin (TÜFE) 
aylık yüzde 0,42 art
tığını, Üretici 
Fiyatları Endeksinin 
(ÜFE) yüzde 0,51 
azaldığını açıkladı. 
Yıllık enflasyon 
TÜFE'de yüzde 6,13 
ÜFE'de yüzde 1,71 
oldu.
Tüketici Fiyatları 
Endeksi (TÜFE) 
aylık %0,42 arttı 
TÜFE'de (2003=100 
temel yıllı) 2013 yılı 
Nisan ayında bir 
önceki aya göre 
%0,42, bir önceki 
yılın Aralık ayına 
göre %3,06, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre %6,13 ve 
on iki aylık ortala
malara göre %7,66 
artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek 
artış %12,75 ile 
giyim ve ayakkabı 
grubunda gerçek
leşti 
Ana harcama gru
pları itibariyle 2013 
yılı Nisan ayında 
endekste yer alan 
gruplardan lokanta 
ve otellerde %0,79, 
eğlence ve kültürde 
%0,71, eğitimde 
%0,61, ev eşyasın
da %0,44, sağlıkta 
%0,33, konutta 
%0,16, haber
leşmede %0,16 
artış, ulaştırmada

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM ®

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

%0,63, çeşitli mal 
ve hizmetlerde 
%0,89, gıda ve 
alkolsüz içecek
lerde %1,30 düşüş 
gerçekleşti. Alkollü 
içecekler ve tütün 
grubunda değişim 
gözlenmedi.
Yıllık en yüksek 
artış %16,25 ile 
alkollü içecekler ve 
tütün grubunda 
gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre lokanta ve 
oteller (%8,97), 
haberleşme 
(%6,85), gıda ve 
alkolsüz içecekler 
(®/o6,83) artışın yük
sek olduğu diğer 
ana harcama gru
plarıdır.
Aylık en yüksek 
artış %1,17 ile TR61 
(Antalya, İsparta, 
Burdur)'de oldu 
İstatistiki Bölge 
Birim Sınıflaması 
(İBBS) Düzey 2'de 

bulunan 26 bölge 
içinde, bir önceki 
yılın Aralık ayına 
göre en yüksek 
artış TRC2 
(Şanlıurfa, 
Diyarbakır) (%3,91) 
bölgesinde, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre en yük
sek artış TRC1 
(Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis) 
(%7,53) bölgesinde 
ve on iki aylık orta
lamalara göre en 
yüksek artış TR10 
(İstanbul) (%8,21) 
bölgesinde gerçek
leşti.
Nisan 2013'te 
endekste 
kapsanan 437 
maddeden; 63 
maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim 
olmazken, 247 mad
denin ortalama 
fiyatlarında artış, 
127 maddenin orta
lama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.

î GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

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

OTORÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ükltgaz 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 5,3 3O 33
Tuncay Otogaz si3 ıe 45
Beyza Petrol 813 O1 03

R 
E

DENİZ UÇAĞI 613 66 *13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esaday 514 46 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

H HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513'65 29
Konur Tip Mrk. 514 gO 88

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Takal 513 24 57
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

GemlikKörfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI: 4565 
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)

lEIIIÜIIElUlHI

iiil 
EL CİN :11:45-14:00- 
16:15-18:15-20:30

SICAK KALPLER: 
12:00-14:15-16:30- 

10:30-20:30
CES0RBAUK2: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:30■nn



• 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
• GEMLİKTE SATILIK LÜKS DAİRELER .
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

MuAs/n 7UKİÇ



e PORTÖR MUAYENELERİ
> 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 • UZMANLIĞI
t V • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSKANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
6 Mayıs 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Ism Kanlı geliyor
T. Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk 
Bank, Akbank, Garanti Bankası, Yapı 
ve Kredi Bankası, Finans Bank, 
Vakıflar Bankası, ING Bank, Kuveyt 
Bank ve ING Bank, TEB, Denizbank 
tan sonra yeni açılacak olan Asya 
Bank ile kamu ve özel banka sayısı 
14’e çıkacak. Haberi sayfa 5’de

MveSaMMıM Kefalet Türkiye 2012 yılı vergi rekortmenleri belli oldu

Keeperatifi'nde laizler aiistii îaMıılılııııl

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sisli bir pazar sabahı...
Gemlik günlerdir geceye sisle giriyor, sabahları 

sisle uyanıyor.
Dün sabah erken saatlerde Barış’ı dershanesine 

götürdükten sonra, günlük gazetelerimi alıp kendi 
me bir sabah keyfi ısmarlamaya karar verdim.

Marmara Fırını’ndan aldığın simitlerle kısa bir 
İskele turundan sonra, Milton Aile Çay Bahçesine 
kapağı attım.

Milton da gün yeni başlıyor. Yerler yıkanmış, 
etraf pırıl pırıl, anlaşılan günün ilk müşterisi 
benim. Devamı sayfa 4’de

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koopera 
ti fi Başkanı M evi üt Avcı, Esnaf ve Sanat kar
lar Kredi Kefalet Kooperatiflerinin esnaf ve 
sanatkarlara verdiği kredi ve kesintilerde 
düşüşler meydana geldiğini belirtti. Yeni 
kredi sistemi 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 
geçerli olacak. Haberi sayfa 2’de

2012 yılı Türkiye 
vergi Rekortmeni 
Koç Holding Yöne 
tim Kurulu üyesi 
Semahat Sevim 
Arsel, 26 milyon 
876 bin 425 lira ile 
birinci olurken, 
Merhum Asım Ko 
cabıyık 2 milyon 
567 bin 744 lira ile 
80. oldu. Vergi 
rekortmenlerinin 
büyük çoğunluğu 
İstanbul’dan çıkar 
ken, ikinciliği ise 
Ankara elde etti. 
Haberi sayfa 4’de

Asım Kocabıyık

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 

_ _ _ _ _  KOLONOSKOPİ)
Teytİn tip M.aKEzi^ ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 

HİZMETİNİZDEDİR
TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR
RANDEVU HATTI 0 224 572 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 EsMfveSaııikartarKredlllclalet
■MİGürhan ÇETİNKAYA

Hayyamcılık mı? Eyyamcılık mı?
Hayyamcıhk doğruları çekinmeden 

söylemek. Düşündüklerini açıkça 
ortaya koymak...

Eyyamcılık vaziyeti idare etmek...
Duruma göre şekil almak...

Doğruyu söyleyen dokuz köyden 
kovulur ama asla onursuzlaşmaz.

En çok da onu kovanlarca takdir 
edilir ki satılmadığı için...
Ama eyyamcılar...
Kimin arabasına binerlerse onun 

düdüğünü çalarlar.
Rüzgâr yönünde hareket ederler.
En önce de arabasına binenlerce 

dışlanırlar.
Bakın neler diyor Hayyam öyleleri 

için...

Kooueratlfinde laizle r düştü

Niceleri geldi neler istediler 
Sonunda dünyayı bırakıp gittiler 
Sen hiç gitmeyecek gibisin değil 

mi?
O gidenlerde hep senin gibiydiler *****

En doğrusu, dosta düşmana iyilik 
etmen;

İyilik seven kötülük edemez zaten.
Dostuna kötülük ettin mi düşmanın 

olur:
Düşmanınsa dostun olur iyilik eder

sen. *****
Doyacak kadar aşın varsa, 
Başını sokacak bir damın, 
İnsanoğluna kulluk etmiyorsan, 
Başkasının sırtında değilse geçimin, 
Tamam, güneşli günler içindesin *****

Dün emekçiler 1 Mayısları’nı kutla
mak için alanlardaydı.

Ama İstanbul’da...
Bayramı genizlerinde hissettiler.
İstanbul’un mutlu mesut valisi 

sayesinde...
Ne olurdu izin verseydi?
Hatta yanına da emniyet müdürünü 

alarak aralarına katılsaydı...
Kazanan kim olurdu?
Hayyam’dan bir dörtlük gönderme de 

O’na
Bu dünya kimseye kalmaz bilesin 
Er geç kuyusunu kazar herkesin 
Tut ki, Nuh kadar yaşadın zor bela 
Sonunda yok olacak sen değil 

misin?

Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet
Kooperatiflerinin 
esnaf ve sanatkar
lara verdiği kredi ve 
kesintilerde 
düşüşler meydana 
geldi.
Geçtiğimiz hafta 
sonunda Ankara 
TOBB Konferans 
Salonu’nda toplanan 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
yöneticileri ile 
Halkbankası Genel 
Müdür ve üst düzey 
yöneticileri, Ticaret 
Bakanı ile Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da 
katıldığı bir toplantı

yapıldı.
Toplantıda, yüzde 7 
olan blok kesintileri

yüzde 4,5’a 
indirilirken, 100 bin 
liraya kadar yüzde 3

olan Banka İstih
barat ücretlerinin 
kalktığını söyleyen 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt Avcı 
şunları söyledi.
“25 bin liraya kadar 
yıllık faiz yüzde 6, 
25 bin liranın 
üzerindeki yıllık faiz 
ler ise yüzde 7,8 
olarak düşürüldü. 
Ayrıca, üst birlik 
aidatları da 
düşürülürken, yeni 
kredi sisteminin 1 
Mayıs 2013 tarihin
den itibaren geçerli 
olacak. Daha önce 
alınan kredilere de 
yeni faiz sistemi 
yansıtılacak”

İstiklal Caddendeki mağazasını Aniteks’in kapattığı yer ile birleştiriyor

Sam IsBI tılttlı Bıı

Mîffl ABONE OLDUNUZ Mü?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

«tulrlı lu «İnli ıhın atimi

Şaypa İstiklal 
Caddesi Alışveriş 
Mağazası, yanında 
bulunan Aniteks’in 
boşalttığı işyerini 
kiralayarak mağaza
sını büyütüyor. 
Gemlik’teki şube 
sayısını Bahkpazarı 
Mahallesi Alemdar 
Caddesi’ndeki 
yıkılan Atlas 
Sineması yerine 
Demirler İnşaat 
tarafından yapılan 
işyerinin alt katını 
da kiralayarak 4. 
şubesini açmaya 
hazırlanan Şaypa 
Mağazalar Zinciri, 
Gemlik’in İstiklal 
Caddesi’ndeki yeni 
kiraladığı alan ile 
işyeri hacmini 
genişleterek, Gem 
lik’te iddialı oduğu 
nu kanıtlayacak. 
ONARIMA 
BAŞLANDI 
Şaypa istiklal 
Caddesi’ndeki 
yeni işyerini mevcut 
işyeri ile bir
leştirmek için

kiralanan mağaza 
içinde onarım 
çalışmalarını 
başlattı.
Öğrenildiğine göre, 
hızlı bir şekilde 
devam eden onarım 
çalışmalarının 
tamamlanmasından 
sonra kısa süre 
içinde Şaypa 
Mağazası’mn yeni 
konseptiyle Gemli 
klilerin hizmetine 
açılacağı öğrenildi.

‘GemlikKörfez’ www.geml i kkorfezgazetesi.com

http://www.geml
kkorfezgazetesi.com
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İnegöl'de, Alanyurt 
Fatih İlköğretim 
Okulu 7'nci sınıf 
öğrencisi Yusuf 
Malay dün akşam 
saat 17.00'de, okul
dan çıktıktan sonra 
5 arkadaşıyla ile 
birlikte serinlemek 
amacıyla Kozluca 
Deresi'ne gitti.
Yüzme bilmediği 
halde arkadaşların
dan önce suya 
giren Malay, dere
deki derinliği hesap 
etmeyince girdiği 
suda bir anda çırpı

ImmiMIiIiiMiMiIiiiiiiiMIİİIİ
Bursa'da çan
tasının takıldığı 
tramvayın altında 
kalarak ağır 
yaralanan bir 
yaşlı kadın, 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti.
Olay, saat 15.30 
sıralarında merkez 
Yıldırım ilçesi 
Davutkadı 
Mahallesi İncir 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
57 yaşındaki

narak kayboldu. 
Arkadaşlarının 
suda kay
bolduğunu gören 
çocuklar durumu 
hemen 155 Polis 
imdat hattına 
bildirerek yardım 
istedi. Polisin, 
sorumluluk böl
gesinde olmaması 
nedeniyle olay yer
ine jandarma yön
lendirildi. Daha 
sonra çağrılan 
AKUT ve Nilüfer 
Arama Kurtarma 
(NAK) ekipleri yap

2 çocuk annesi üzerinde
Mürvet Erdoğan'ın, yürüdüğü esnada
İncirli Caddesi Gökdere'den gelen

tıkları aramadan, 
havanın kararması 
nedeniyle sonuç 
alamadı.
Yunus Malay'ın 
aranmasına NAK 
ve Yalova'dan 
gelen Deniz Polisi 
ekiplerince devam 
edildi. Çalışmalar 
sonunda Malay'ın 
cansız bedeni, kay
bolduğu yerin 7 
metre uzağında 
çamura saplanmış 
halde bulundu.
Çocuklarının cese
dinin bulunduğunu 

öğrenince sinir 
krizi geçiren 
Medine ve Zihni 
Malay çifti yakınları 
tarafından güçlükle 
sakinleştirildi. 
Ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırılan 
Yunus Malay'ın 
ölümüyle ilgili 
soruşturmaya 
İnegöl Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı.

tramvaya çantası 
takıldı.
Çantasının takıl
ması ile tramvayın 
altında kalan kadın, 
5 metre sürüklendi. 
Yaşlı kadın 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Erdoğan, has
tanede yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti

Orhangazi'de 
ağaca çarpan 
kamyonetin içinde 
sıkışan şahıs, 
itfaiye ve jandarma 
ekiplerinin çalış
ması sonucu kur
tarıldı.
Alınan bilgiye 
göre, kaza saat 
05.00 sıralarında 
Orhangazi-İznik 
karayolu, 
Orhangazi'ye bağlı 
Üreğil köyü altında 
meydana geldi.
Arıcılık yapan 
A.O.Y. (54) 53 AZ 
724 plakalı kamyo
neti ile 
Eskişehir'den 
dönüyordu.
Yanındaki arkadaş 
mı Orhangazi'ye 
bağlı Üreğil köyü 
altında kamyonet
ten indiren A.O.Y. 
Yalova'daki evine 
gitmek için yoluna 
devam etti. Üreğil 
köyü altındaki 
benzinlik önünde 
henüz belirlene
meyen bir neden
den dolayı kamyo
netin kontrolünü 

kaybeden A.O.Y., 
yol kenarındaki bir 
ağaca çarparak 
durabildi. Hurdaya 
dönen kamyonet 
içinde sıkışan 
sürücünün ilk 
yardımına benzin
lik çalışanları 
koştu.
Olay yerine hemen 
Orhangazi 
Belediyesi itfaiye 
ekipleri ve sağlık 
ekipleri sevk 
edilirken, 
Kamyonet içinde 
sıkışan A.O.Y. yak
laşık yarım saat 
süren bir çalış
manın ardından 
sıkıştığı yerden 
çıkarıldı. 112 Acil 
Servis ekipleri 
durumu ağır olan 
sürücüyü 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Jandarma ve 
Orhangazi 
Cumhuriyet 
Savcılığı olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Parkta otururken 6 kişinin 
saldırısına uğradı

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
Bursa'nın
Karacabey ilçesin
deki bir genç, 
"Sevgi Yolu"ndaki 
parkta darp edildi.

Meme MI tam: 4 »aralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 3 otomo
bilin karıştığı zin
cirleme trafik kaza
sında 4 kişi yara
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Gürcan Hasanoğlu 
idaresindeki 16 
BKZ 12 plakalı oto
mobil, Bursa-

Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Runguşpaşa 
Mahallesi'nde 
Sevgi Yolu 
üzerinde meydana

Ankara karayolun- 
daki Ağaç İşleri 
Sanayi Sitesi 
Kavşağı'nda kırmızı 
ışıkta bekleyen 
Abdurrahman 
Dilmaç'ın (40) kul
landığı 16 KHK 80 
plakalı otomobile 
ve Enes Şenoğlu 
yönetimindeki 07 

geldi. Arkadaşı ile 
birlikte parkta 
yürüyen T.S., bank
ta oturan 6 kişinin 
saldırısına uğradı. 
Karakola müra-

CYH 72 plakalı oto
mobile çarptı. 
Kazada, sürücüler 
Hasanoğlu ve 
Şenoğlu ile araçlar
dan birinde bulu
nan Meryem Suna 
(29) ve Ceren Suna 
(10) yaralandı. 
Alkollü olduğu ve 
kaza yerinden 

caaat eden T.S., 
şüphelilerin ceza
landırılmasını iste
di. Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

kaçtığı iddia edilen 
Hasanoğlu, polis 
ekiplerince kısa 
sürede yakalandı. 
Sağlık ekiplerince 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan 
yaralıların hayati 
tehlikesi bulun
madığı bildirildi.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

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

Sisli bir pazar sabahı...
Çay ocağının önünden geçerken kendime bir çay 

söyleyerek, deniz kenarındaki boş masalardan 
birine yerleşiyorum.

İskeleye bakan yönde bir sandalye çekip oturuyo
rum.

Milliyet gazetesinden başlıyorum günün 
gazetelerini okumaya.

Haşan Pulur, Çetin Altan, Mehmet Tezel, Pelin 
Batu, Can Dündar, Güneri Civaoğlu, Kadri Gürsel, 
Güngör Uras’ı okurken, mis gibi demli çayım geli 
yor.

Mayıs ayının sabah ve akşamları serin geçiyor.
Sis bulutunun içinden gün kendini sıyırasıya 

kadar, bu serinliği içlerinizde hissediyorsunuz.
Aldanıp ceket veya hırkasızsanız, bilin ki nezleye 

yakalandınız demektir.
19 M ay ıs’a kadar sabredin, Gemlik’te havalar 

Gençlik Bayramı’ndan sonra yakmaya başlar.
Demli çayımdan bir fırt çektikten sonra, mis gibi 

simidimi kırıp, yılda birkaç kez yapabildiğim bu 
keyfi, çay bahçesinde çıkarmaya çalışıyorum.

Burnumuzun dibindeki bu güzelliklerin bir çoğu
muz gibi biz de farkında değiliz..

Ama bugün, bir saat bu keyfi yaşayacağım.
İskelede bir kalabalık var.
Onca insanın bir geziye hazırlandığı belli...
Çayla simidimi yerken, bir yandan da gazeteyi 

karıştırıyorum.
Sabahın sessizliğini Çarşı Deresi’nin önündeki 

dere içine beton döken makinanın çıkardığı acayip 
gürültü bozuyor.

Pazar günü, erken saatlerde, Şirin Sitesi sakinleri 
uykunun en tatlı yerinde, bu gürültüyle nasıl uyu 
yorlar Allah bilir.

Kendi kendime, ‘bu gürültü, pazar günü bir batı 
ülkesinde olur mu?’ diyorum.

Büyük saygısızlık...
Çayımı yudumlarken, küçük bir serçe masama 

misafirim oluyor.
Cik... cikk....cikkk...
Dolanıp duruyor etrafımda..
Belli ki simidime ortak olmak istiyor.
Yavaş yavaş uzatıyorum ona doğru, ama ürkek 

kuş havalanıyor.
Dönüp dolaşıp yanı başımdaki betona konuyor.

Kuş sesleri çoğalıyor çevremde... Simidin susam
larını onların göreceği bir yere bırakıyorm.

Biraz sonra masamın konuğu, konuyor susamla 
rın yanına. Cik deyip, bir susam alıp korkulu 
gözlerle çevresine bakıyor..

Cik... cıkk... cikkk...
Fotoğraf makinamı çıkarıp bu anı belgeliyorum.

Ama sese uzaklaşıyor yanımdan ürkek kuş..
Niye kaçıyorsun...
Bugün 5 Mayıs Pazar, hıdırellez.
Sıcakların başlangıcının müjdecisidir hıdırellez.
Hıdırellez dilek günüdür.
Siz, bu hıdrellezde dilek tuttunuz mu?
Varsa dilekleriniz, yazıp atarsınız suya...
Unutmayın hıdırellezde tutulan dilekler yerine 

gelirmiş!

Türkiye 2012 yılı vergi rekortmenleri belli oldu

2012 yılı Türkiye vergi Rekortmeni Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi 
Semahat Sevim Arsel, 26 milyon 876 bin 425 lira ile birinci olurken, 

Merhum Asım Kocabıyık 2 milyon 567 bin 744 lira ile 80. oldu.
Türkiye'nin vergi 
rekortmeni, 2012 yılı 
için 26 milyon 876 
bin 425 lira vergi 
tahakkuk ettirilen 
Koç Holding 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Semahat 
Sevim Arsel oldu. 
Borusan Holding 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık ise 
2 milyon 567 bin 744 
lira ile 80. sırada 
görüldü.
2012 Türkiye vergi 
rekortmenlerinin ilk 
5 sırasını Koç 
Holding topluluğu 
ortakları elde etti. 
6. sırada Şarık Tara 
yer alırken, Aydın 
Doğan 8. sırada 12

Semahat S. Arsel Acun llıcalı Asım Kocabıyık
milyon 292 bin 064 
lira ile Bursalı 
işadamı Sütaş 
Holding sahibi 
Muarrem Yılmaz 16. 
sırada 6 milyon 492 
bin 214 lira vergi

beyanında bulundu. 
Vergi rekortmenle 
rinin büyük çoğunlu 
ğu İstanbul’dan 
çıkarken 2. liği 
Ankara elde etti.
Sanatçılar arası..da

en büyük vergiyi 50. 
sırada Acun llıcalı 4 
milyon 603 bin 997 
lira ile 31. sırada, 3 
milyon 516 bin 05r’ 
lira ödeyecek.

FİMİİlii lllM İtti gi

■lig

9 W W O

Gezi motoruyla 
günübirlik Adalar 
ve İstanbul gezisi 
için İskele’den 
ayrılarak, pazar 
gününü tadını 
çıkardılar.
Gezi motoru İzzet 
Kaptan, geziyi 
tamamlayarak 
akşam saatlerinde 
Gemlik’e döndü.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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1925 yılında İsmail Hakkı Tatveren tarafından kurulan ilçemizin en eski mağazası Sevim Şekerleme işyerini kapattı

fisya Bank geliyor Oîomotiv Vites Büyüttü

T. Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk Bank, Akbank, Garanti Bankası, 
Yapı ve Kredi Bankası, Finans Bank, Vakıflar Bankası, ING Bank, 

Kuveyt Bank ve ING Bank, TEB, Denizbank’tan sonra yeni açılacak 
olan Asya Bank ile kamu ve özel banka sayısı 14 e çıkacak

İstiklal Caddesi’nde 87 yıldır hiz 
met veren Sevim Şekerleme 
kapandı.
İsmail Hakkı Tatveren tarafından 
1925 yılında hizmete açılan 
Sevim Şekerleme dün işyerini 
boşalttı.
İşyeri sahibi İsmail Hakkı Tatveren, 
baba yadigarı işyerini Asya Bank’a 
kiralaya verdiklerini, Gemlik’te 
değişik yerlerde şube açarak 
mesleklerini sürdüreceklerini 
söyledi.
İlçemizdeki bankalar kervanına 
katılacak olan Asya Bank ile Gem 
lik’teki banka sayısı 14’e yüksele
cek.
Asya Bank mimarlarının bugünden 
itibaren çalışmalara başlayarak iç 
düzenlemeleri projesini hazırlaya
caktan öğrenileli.
Gemik’te Banka T. Ziraat Bankası, 
İş Bankası, Halk Bank, Akbank, 
Garanti Bankası, Yapı ve Kredi 
Bankası, Finans Bank, Vakıflar 
Bankası, ING Bank, Kuveyt Bank 
ve TEB, Denizbank’tan sonra yeni 
açılacak olan Asya Bank ile kamu 
ve özel banka sayısı 14 e çıkacak. 
Asya Bank islamı kurallara göre 
çalışan, faiz yerine kar payı esası
na göre çalışan bankalardan.

Otomotiv Endüstri 
si, nisan ayında 
ihracat artış hızını 
geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 9 
artırarak bir milyar 
770 milyon dolarlık 
ihracata imza attı. 
Otomotiv Endüst 
rısi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Başka 
nı Orhan Sabuncu, 
yakaladıkları artış 
hızıyla Türkiye'nin 
genel ihracatındaki 
artışın yaklaşık iki 
katına ulaştıklarını 
vurgulayarak, "Bu 
yıl 20 milyar dolar 
ihracata ulaşmayı 
hedefliyoruz" diye 
konuştu.
Türkiye ihracatta 
nisan ayında 
yüzde 4.9 artışla 11 
milyar 870 milyon 
dolara ulaşırken, 
otomotiv endüstri 
si ihracatçıları, 
genel ihracat artış 
hızının iki katına 
ulaşan bir başarı 
elde etti. Otomotiv 
Endüstrisi, nisan 
ayında yüzde 9 
artışla bir milyar 
770 milyon dolarlık 
dış satışa ulaşarak 
sektörler arasında 
birinciliğini 
korudu.
OİB'in nisan ayı 
ihracat raporuna 
göre otomotiv 
endüstrisinin en

önemli pazarı olan 
AB ülkelerine bu 
dönemde yüzde 10 
seviyesinde artış 
gerçekleşmesi 
sektörün dış satış 
larına olumlu yan
sıdı. Ayrıca yine 
aynı dönemde oto- 
büs-minibüs-midi 
büs ürün grubu 
dışındaki tüm mal 
gruplarının ihra
catında artış gözle 
nirken, yılın 4 aylık 
döneminde toplam 
da 6.9 milyar dolar 
hk ihracat rakamı
na ulaşıldı.
SEKTÖR 
HEDEFİNE 
KİLİTLENMİŞ 
DURUMDA 
Otomotiv endüstri 
si ihracatında bu 
yılın ocak ve mart 
aylarında düşüşler 
gözlenmesine rağ
men, şubat ve 
nisan aylarında 
artış yakalanması 
sektörün hedefind
en sapmayacağını 
gösterdi. OİB Baş 
kanı Orhan Sabun 
cu, "ihracatta bir 
ay artışla bir ay 
azalışla gidiyoruz. 
Bunun en büyük 
etkeni AB ülkelerin 
deki istikrarsızlığın 
hala devam 
etmesi. Ancak 
geçtiğimiz yıla 
göre artış hızında 
daha iyiyiz.”

llmurbeı CBfiSML öğrencileri İllim Senlifli nfle
Umurbey Celal Ba 
yar Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi Hem 
şirelik Bölümü 
Öğrencileri Geliştir 
diği Proje ile Bursa 
Bilim Şenliğine gitti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
il Müdürlüğü ile 
Bursa il Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen, 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merke 
zi'nin ev sahipliğini 
yaptığı Bursa Bilim 
Şenliği 3-5 Mayıs 
2013 tarihleri arasın
da bilim severleri 
buluşturdu. 
Bilim Şenliği ile 
bilim severlerin 
proje sergileri, 
mesleki yönlendirme 
- atölye stantları, 
bilim gösterileri ve 
bilimsel birçok

aktivite bir arada 
sunularak gençlerin 
ve halkın bilime 
ilgisini arttırmayı 
amaçlıyor.
Bilim Şenliğine 
Umurbey Celal 
Bayar Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 
"Eğlenceli Tedavi 
Çadırı Projesi" ile 
katıldı.
"Hastalık bir oyun 
değildir, ancak

tedavisi eğlenceli 
olabilir" sloganı ile 
tanıtılan Projenin 
teknik özellikleri ve 
uygulama alanı ise 
şöyle : “Çocuklarda 
özellikle kış ayların
da Üst solunum yolu 
ve alt solunum yolu 
ra ha tsızhklarında 
buhar tedavisi 
gerekmektedir. 
Çocukların hastane 
uygulamalarında

zorlandığı durumlar
dan biri buhar uygu
lamasıdır. Maske ile 
uygulanan tedavi 
uygulanırken çocuk
lar korkmaktadırlar 
ve tedaviyi kabul 
etmemektedirler. 
Sağlığı bozuk olan 
çocukların maske 
uygulamasına zor
lanmaları karşısında 
psikolojisi de bozu- 
labilmektedir. Proje 

ile çocukların tedavi
leri eğlenceli çadır 
ortamında gerek- 
leştirilmektir. Çadır 
içerisinde 4 adet 
kanül bulunmakta 
dır. Bu kanüller çadır 
dışında bulunan 
nebülizatör cihazına 
bağlıdır. Çadırın 
kapısı ve pencereleri 
şeffaftır. Uygulama 
yapılırken çocuklar 
izlenebilmektedir.
Çadırın içerisi 
çocuğun seveceği 
oyuncaklarla dizayn 
edilmiştir. 
Nebülizatör cihzı 
açılarak içeriye 
buhar verilir ve 
uygulama gerçek- 
leştirilmektedir.
Çocuk, maske tak
mak zorunda kalma
makta, çadır içerisin 
de oyun oynarken 
buhar tedavisinin 
neredeyse hiç farkı

na varmamaktadır. 
Özellikle 2-6 yaş 
arası çocuklarda 
yüzde yüz sonuç 
alınabilecektir. 
Hastane ortamında 
sağlık çalışanlarının 
ev ortamında ise 
ailelerin korkulu 
rüyası olan tedavi 
artık çocuklar için 
eğlenceli olacaktır. 
Proje uygulan
abilirdir. Uygulama 
aşamalarında kon- 
trendike bir durum 
söz konusu 
değildir.” 
Proje, Umurbey 
Celal Bayar Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 
Hemşirelik Bölümü 
öğretmeni Yasemin 
Uluç koordinatör
lüğünde bölüm 
öğrencileri Ayşenur 
Kurt ve Mine Okar 
tarafından gelişti 
rildiği açıklandı.
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Seçme sınavı 
Oasvurııları baifiiıı sen

SATILIK VİLLA ELEMAN
AÜ Batı Avrupa 
Programları lisans 
ve önlisans prog 
ramları seçme sına 
vı başvurularına 
son başvurusu 
bugün son . 
Seçme sınavı 
başvuruları 
www.anadolu-uni. 
de adresli web site 
si üzerinden çev 
rimiçi (online) ola 
rak yapılabiliyor. 
Batı Avrupa Prog 
ramları Öğrenci 
İşleri Görevlisi 
Serap Kurt, pro
gram ve sınav 
merkezleri hakkın
da bilgi vererek, 
"Üniversitemizin 
Batı Avrupa 
Programlarında 
şletme, İktisat, 

Kamu Yönetimi, 
Uluslararası İlişkil
er, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Sosyo 
loji, Dış Ticaret 
Turizm ve Otel 
şletmeciliği, 

Halkla ilişkiler ve 
Tanıtım ve İlahiyat 
alanlarında lisans 
ve önlisans prog 
ramları bulunmak
tadır. Anadolu Üni 
versitesi'nin 
Almanya'da Berlin, 
Frankfurt, Ham 
burg, Köln, Münih 
ve Stuttgart'da, 
Almanya dışında 
Bern, Brüksel, 
Den-Haag, Londra,

Paris ve Viyana'da 
sınav merkezleri 
bulunmaktadır" 
dedi.
Anadolu Üniver
sitesinin tüm bu 
hizmeti açık öğre
tim teknolojisi ile 
yürütmekte olduğu 
nu belirten Serap 
Kurt sözlerine 
şöyle devam etti 
"Başvurular 
www.anadolu- 
uni.de internet 
adresinden çevrim 
içi olarak yapıl
maktadır. 6 Mayıs 
2013 günü mesai 
saati sonuna 
kadar, başvuran 
öğrenci adayları 
22 Haziran 2013 
Cumartesi günü 
yapılacak seçme 
sınavına katılabile
ceklerdir.
Yine Türkiye'deki 
mesleki ve teknik 
liselerden mezun 
olanlar için 
sınavsız önlisans 
ve bir yükseköğre
tim kurumundan 
mezun olanlar için 
sınavsız ikinci 
üniversite uygula
ması üzerinden 
kayıt olma imkanı 
bulunmaktadır. 
Seçme sınavına 
katılacak aday
ların, online 
başvuruları yak
laşık 10 dakika 
sürmektedir.”

GEMSAZ SINIRLARINDA 
DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

GemlikKfrfez
CllUl'il İLİ CÜILÜK Sİ Tâli CAZETESİ

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

FAAL DURUMDA
SATILIK SU BAYİİ

O 507 244 72 24

CNC • CNC FREZE 
OPERATÖRLERİ 

ARANIYOR

MİTSUBİSHİ VE FANUC 
TECRÜBESİ OLAN 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

MAAŞ+SGK+YEMEK+YOL
V I

DOGSAN MAKİNE
TEL: 0 224 586 00 58

0 541 454 95 59

‘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

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İ8tlklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.anadolu-uni
http://www.anadolu-uni.de
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI

M. KEMALPAŞA'DA ■ SUUÇTU ŞELALESİ
İnsan olarak ne 

yazık ki çevremiz 
deki güzellikleri 
görmek gibi bir 
derdimiz yok. 
Zamanımızı kahve 
köşelerinde 
geçirmek çok daha 
keyifli anlaşılan. 
Gençliğimiz de 
yaşlılığımız da 
durağan bir 
biçimde sürüyor. 
Gezilerimiz sırasın* 
da yetmişli sek
senli yaşlarda olup 
da dünyayı gezen 
yabancıları 
gördükçe biz 
Türkler niçin bunu 
yapmıyoruz diye 
kendi kendime 
sormadan ede
mezdim.

Kendimi biraz 
şanslı sayıyorum. 
Güzel ülkem 
Türkiye'de gezilip 
görülecek yerlerin 
büyük bir bölümü 
nü görme olanağı
na kovuştum. 
Ancak bunu hiçbir 
zaman yeterli 
görmedim.

Mustafa Kemal 
Paşa ilçesine 18 
km uzakta olan 
Suuçtu Şelalesini 
görmemiştim. Bu 
isme benzer bir de 
Sudüştü şelalesi 
vardı Yalova yakın
larında. Çoğu kez 
bu iki şelale isim 
benzerliğinden 
dolayı hep 
karıştırılır birbirine.

Suuçtu şelalesi 
belki birkaç yıl 
sonra sadece 
fotoğraflarda kala
cak. Çünkü suyu 
satılmış. Çocuk
larımıza, torun
larımıza bu güzel
likleri bırakamaya
cağız. Çünkü 
ülkenin doğal kay
naklarını babaları 
mn malıymış gibi 
düşünen ve satan 
bir siyasi iktidarla 
karşı karşıyayız. 
Bu yüzden 
görmemişseniz bu 
doğal güzellikleri 
görün, yarın çok 
geç olabilir.

Güzel, güneşli bir 
ilkyaz günü 
sabahleyin saat 
9'da çıkıyoruz 
Gemlik'ten yola. 
Bir saat sonra 
Gölyazı köyünün 

önündeyiz. Bu 
köyün eski adı 
Apolyont. Ana yola 
5 km, daha önce 
birkaç kez gitmiş
tim. Bu köye 
yöneliyoruz. 
Yeşillikler ve 
zeytin ağaçlarının 
arasından kıvrılan 
yollardan 
Türkiye'nin sayılı 
büyük göllerinden 
biri olan Apolyont 
Gölüne ulaşıyoruz. 
Göl eskisi kadar 
temiz değil, kirlen
me ileri düzeyde. 
Balıklar yine de 
yaşama olanağı 
buluyor kendiler
ine. Göl kenarını 
çay bahçeleri 
kuşatmış. Sabah 
saat 11'i gösteri 
yor. Balıkçılar 
ağlarını toplamış 
lar; yayın, sazan 
ve turna balıklarını 
satışa sunuyorlar. 
Yayın balıklarının 
alıcısı var.
Satılmayan sazan 
ve turna balıkları 
mahpus dedikleri 
iplerden örülmüş 
torbalarla tekrar 
göle bırakılıyor.

Bu köyün 
küçücük bir fırının
da pişirilen ekşi- 
maya ekmeğini 
almadan sakın git
meyin. Yumuşak, 
mis gibi kokan 
nefis bir ekmek. 
Bir köylü kucağın
daki tepsiden fırın
dan yeni çıkmış 
ekmeğinden ikram 
ediyor bizlere. Yedi 
sekiz kişi varız, 
hepimize birer 
parça koparıyor. 
Ekmeği nerdeyse 
bitecek; ama 
köylünün mutlu
luğuna diyecek 
yok. Bu güzel yur
dumda ekmeğini 
paylaşan hâlâ 
güzel insanlarım 
var diye düşünüp 
kendimi mutlu 
hissediyorum.

Çay bahçelerinin 
birinde oturup 
birer sabah çayı 
içip hanımların 
hazırladığı börek
lerden atıştırıp 
tekrar yola çıkıy
oruz. Grubumuzda 
17 kişi var. Fazla 
zaman kay
betmeden M.

Kemalpaşa'nın 
yolunu tutuyoruz. 
Doğa alabildiğine 
yeşil. Tarlalarda 
çalışanları görü 
yoruz. Yarım saat 
sonra Uluabat 
köyünün içinde 
geçiyoruz. 
Fabrikalar kendini 
gösteriyor, üç beş 
dakika sonra uzak
tan Karacabey'i 
görüyoruz. Bir 
tarım memleketi. 
Çocukluğumun 
geçtiği ilçe. Eski 
günlerim bir film 
şeridi gibi geçiyor 
gözümün önün
den. İlkokul, 
ortaokul ve lise yıl
larım... Sonra 
dönüşü olmayan 
ayrılık, aradan 
geçen kırk yıl.

Kemalpaşa yolu
na dönüyoruz. 
Yıllar önce Hara 
(Devlet üretme 
çiftliği) diye 
bildiğimiz ağaçlık 
alandan geçiyoruz. 
Şimdi TİGEM adını 
almış.

Arazinin bir 
bölümü de Jokey 
kulübüne satılmış. 
Kilometrelerce 
tarım alanı boş 
duruyor. On- on 
beş dakika sonra 
M.Kemalpaşa'dayız 
İçinden geçip 
şelalenin yolunu 
bulmaya çalışı 
yoruz. Burası da 
bir tarım mem
leketi. Halkın 
geçim kaynağı 
büyük ölçüde 
çiftçilik. İlçenin 
kuzeyine doğru 
yavaş yavaş yol 
alıyoruz.

Yeşillikler 
kuşatıyor çevre 
mizi. İnsana fer
ahlık veren bir 
görüntü var. 
Yolumuz asfalt 
ancak biraz dar.

Bir köyü geçi 
yoruz, şimdi ismini 
anımsayamadım, 
meşe ve gürgen 
ağaçları yükseliyor 
vadilerde. Orman 
bölgesi olmalı, 
yaşlı gürgen 
ağaçları kesilmiş 
belli yerlere 
yığılmış. Sünlük 
köyünün kenarın
dan geçiyoruz. 
Büyük bir köy

izlenimini veriyor. 
İki camisi var, 
minareleri uzaktan 
seçiliyor.

M. Kemalpaşa 
dan şelaleye 18 km 
olduğu söylen
mişti. Yolun büyük 
bir bölümünü 
geldik anlaşılan. 
Kıvrılan yollardan 
devam ediyoruz. 
Muradiye Sarnıç 
Köyüne geldik. 
Bundan sonra 
şelaleye kadar köy 
yokmuş. Şelale, 
Çataltepe mevkiin 
de, Karadere 
üzerinde yer ah 
yormuş. Tepelere 
doğru tırmanı 
yoruz. Şelalenin 
suyunu vadilerde 
akarken görü 
yoruz. Zaman 
zaman yol kenarın
da çeşmelere 
rastlıyoruz.

Ha geldik ha 
geliyoruz derken 
yollarda tek tük 
araçlar karşımıza 
çıkıyor. Herhalde 
çok gelen araç yok 
diye düşünüyoruz. 
Beş dakika sonra 
metrelerce uzun
lukta gürgenlerin 
gölgelediği 
şelalenin olduğu 
yere varıyoruz. O 
da ne! Yüzlerce 
araç gelmiş. Sanki 
festival alanı. 
Burada piknik 
yapıp eğlenmek, 
dinlenmek

mümkün değil.
Karşımızda 

muhteşem bir 
görüntü. 
Yükseklerden akan 
bir su, geniş bir 
düzlük sayılacak 
kayaların oluştur
duğu bir alan. 
Çevrede gürgen 
ağaçları, güneş 
kendini sanki biraz 
gizliyor, serin bir 
ortam. Şırıl şırıl 
akarak kendine yol 
bulmaya çalışan 
şelalenin buz gibi 
suyu...

Suuçtu 
şelalesinin bir fay 
hattının çökme
siyle oluştuğu 
söylenmekte. 
Suyun 38 metre
den döküldüğü 
ifade ediliyor; 
ancak doğru mu 
değil mi bilmiyo
rum. Uzaktan 
bakılınca 38 metre 
yok gibi görünü 
yor. Göz yanılması 
olabilir. Şelalenin 
görüntüsü bir 
muhteşem, biraz 
yaklaştığınız 
zaman sıçrayan 
suların damlacık
larının size kadar 
ulaştığını hissedi 
yorsunuz. İlkba
harda suların ala
bildiğine bol 
olduğu ve küçük 
göletler oluştur
duğu, yazın ise 
suların azaldığı bil
inmekte...

Yaz kış görül 
meye değer bir 
yer.

Kışın karın da 
etkisiyle daha 
güzel bir manzara 
sunduğu görenler 
tarafından anlatıl
maktadır.

Temiz havası ve 
şahane suyu 
Tanrının insanlara 
bir lütfü olmalı.

Böylesine doğa 
harikası sayılan 
değerlerin birer 
birer elden çıkarıl
masını anlamak 
mümkün değil. 
Ünlü öykü 
yazarımız Sait Faik 
aklıma geliyor. Son 
Kuşlar öyküsünde: 
"Bizim için değil; 
ama çocuklar, 
sizin için kötü ola
cak. Çünkü 
gökyüzünde o 
güzelim kuşları ve 
insanı etkileyen bu 
güzellikleri sizler 
göremeye
ceksiniz." diyor. 
Gerçekten çocuk
larımız için kötü 
olacak, onlar bizim 
gördüğümüz, 
yaşadığımız güzel
likleri görüp 
yaşayamayacaklar. 
Biz büyükler hele 
ülkeyi yönettiğini 
sanarak ülkenin 
kaynaklarını ve 
doğal güzelliklerini 
yok edenler, bu 
konuda hepimiz 
suçlu değil miyiz?
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Bursaspor teknik 
direktörü Hikmet 
Karaman, 4-2'lik 
Orduspor galibiyeti
ni değerlendirirken, 
"İkinci yarıya, ya 
tozu dumana kata
cağız ya tozu 
dumanı yutacağız, 
parolasıyla çıktık, 
önemli bir virajı 
döndük" dedi. 
Hikmet Karaman, 
"Kolay değil. 
Orduspor'un 
3 maçı kazandığı 
zaman ligde kalma 
umudu var. Biz 
mağlup olunca alt
taki takım yetişe
cek. Böyle bir 
maça çıktık. İlk 45 
dakika bizim

adımıza gel 
gitler vardı. Maça 
çıkmadan içeride 
arkadaşlarımla 
konuşmamız oldu. 
Alınan sonuç, 
tozu dumana katan 
sonuç oldu.
Emeği geçen

herkese teşekkür
ler. Önümüzdeki 
hafta işi son maça 
bırakmadan gerekli 
sonuçları almak 
istiyoruz" diye 
konuştu.
Hikmet Karaman, 
sosyal paylaşım

sitesi tvvitterdaki 
sayfasından ise 
başarılı olana 
kadar vazgeçmeye
ceğini söyledi, 
"Bu dünyaya yenil
gi ile gelmedim, 
damarlarımda yenil
gi akmıyor. 
Güdülmeyi 
bekleyen koyun da 
değilim. Yenilenme 
olmazsa yaşam 
ölüm demektir ve 
böyle zamanlarda 
sadece cesareti 
olanlar hayatta kal
abilir" dedi.

SÜHA SİDAL: "2 
MAÇI DA KAZAN
MAK İSTİYORUZ"

Teknik Menajeri 
Süha Sidal ise 
kalan 2 maçı da 
kazanmak istedik
lerini söylerken, " 
Orduspor'un 
son şansıydı. 
Direndiler. 
Dakikalar 
ilerledikçe düştüler. 
3 puan aldığımız 
için mutluyuz. 
Deplasmanda 3 
puan çok önemli. 
İnşallah seneye 
geriye dönerler. 
Hedefimiz kalan 
2 maçımızı da 
kazanmak" diye 
konuştu.

İBRAHİM ÖZTÜRK: 
"MUTLUYUZ"

Tecrübeli savunma 
oyuncusu İbrahim 
Öztürk, Avrupa 
Kupaları için 
avantaj sağladık
larını belirtti, 
"Avantaj elimizde. 
3'üncülüğe oynu 
yoruz. O yüzden 
Ordu'daki galibiyet 
önemliydi.
Mağlup duruma 
düştük ama ikinci 
yarı maçı 
çevirmesini bildik. 
Mutluyuz. Kalan 
maçlarımızı en iyi 
şekilde geçip 
Beşiktaş'ın puan 
kaybetmesini 
bekleyeceğiz” 
dedi.

II

MIMli!—İKM
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursaspor Başkanı 
İbrahim Yazıcı'nın 
durumunun cid
diyetini korudu 
ğunu söyledi.
Vali Harput, kalp 
krizi geçirmesi 
nedeniyle Acıba 
dem Bursa Hasta 
nesi'nde yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi gören 
İbrahim Yazıcı'yı 
ziyaret etti. Çıkışta 
gazetecilere açıkla
malarda bulunan 
Harput, şunları 
ifade etti: "Kendisi 
birkaç defa bu 
sıkıntıyı yaşadı. 
Hepimiz bunu bili 
yoruz. Her seferin 
de yakınlarının ve 
benim 'Bu işi cid
diye alalım. Gere 
ken ne varsa yapa 
hm' dememize rağ
men o işi oluruna 
bıraktı. Maalesef 
bugün en ciddi dar
beyi yedi. Kalbinin 
uzun süre dur
duğunu biliyoruz. 
Ancak bizi sevin
diren şey kalbin 
müdahalelerle 
tekrar çalıştırılması 
oldu. Şimdi ken
disini de ziyaret 
ettim.
Doktorlarında da 
bilgi aldım şu anda 
vücudun kendi

kendisini toplaması 
bekleniyor.
Doktorları herhangi 
bir tıbbi müdahal
eye imkan bulun
madığını ifade edi 
yorlar. Şu anki 
durumunun has
taneye geldiğinden 
daha iyi olduğunu 
söylediler. Ancak 
durumu ciddiyetini 
koruyor." 
Hastanın vücudu 
nun direncinin yük
selmesi halinde bir 
iki gün içinde mü 
dahale yapılacağı 
nın kendisine söy 
lendiğini belirten 
Harput, "Tıbben 
herkes yapılması 
gerekeni yapıyor. 
Sevdikleri, yakın
ları, herkes dua 
ediyor. İnşallah 
İbrahim Bey iyile 
şip tekrar kulübün 
başında güzel gün
leri BursalIlarla, 
Bursasporlularla 

paylaşmaya devam 
eder. Ben kendisini 
ziyaret ettim. Şu 
anda şuuru kapalı. 
Ama nefesini ken
disi alıyor. Nefesini 
kendisi alıyor 
olması ve beynin 
çalışması önemli 
bir durum. Ama 
olayın ciddiyeti 
halen daha devam 
ediyor. İnşallah 
hayırlı bir sonucu 
hep beraber 
görürüz." 
YAZICI: BAŞKAN 
MUCİZELER 
ADAMIDIR 
Bursaspor Hukuk 
İşleri Sorumlusu 
Avukat Öztürk 
Yazıcı ise şunları 
ifade etti: "Başkan 
mucizeler adamı. 
Onun için de hep
imiz bu mucizeyi 
başkandan bekli 
yoruz. İyiye doğru 
belirtiler olduğu 
söyleniyor.”

Türkiye Cumhu 
riyeti ve Kırgız 
Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığın 
ın işbirliği çereçe 
vesinde Bursa'da 
3-4 Mayıs 2013 tar
ihlerinde gerçek
leşen "1. Uluslara 
rası Geçmişten 
Günümüze Kırgız- 
Türk İlişkileri 
Sempozyumu" 
bugün İznik'te sona 
erdi. Kırgızistan 
Dostluk ve Kültür 
Derneği'nin organ
ize ettiği sem
pozyum, İznik'te 
şenliklerle 
noktalandı.
İznik'te ki şenlik
lere Kırgızistan 
Ankara Büyükelçisi 
Ermek İbraimov, 
İstanbul 
Başkonsolosu 
Mirlan Arslanbaev, 
Prof. Dr. Tınçtıkbek 
Çorotegin 
(Kırgızistan Tarih 
Kurumu Başkanı), 
Prof. Dr. M. Asım 
Yediyıldız (Tüdarn 
Başkanı), Bursa İl 
Kültür Müdürü 
Ahmet Gedik, 
Yenişehir Kayma 
kamı Süleyman 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Vekili 
Kamil Özbek, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Şükrü Solak katıldı.

KURBAN 
KESTİLER 
Kırgız heyet, tarihi 
Yenişehir Kapı'da 
bulunan ve 13. 
yüzyılda kuşatma 
sırasında OsmanlI 
Askerleri ile omuz 
omuza çarpışan ve 
şehit düşen Kırgız 
askerlerinin yattığı 
Kırgız Türbesini 
ziyaret etti. Heyet 
mezarların başında 
dua okuduktan 
sonra kurban kesti. 
Türbe, Kırgız asker
ler anısına 
Orhangazi tarafın
dan 1324-1360 tar
ihleri arasında yap
tırdığı bilinmekte. 
Kırgızistan Dostluk 
ve Kültür Derneği, 
Şehit Sedat Pelit. 
parkında Kırgız 
kültürü olan kıl 
çadırlar kurarak, 
ziyaretçilere Kırgız 
kültürünü tanıttı. 
Kurulan çadırlarda 
Kırgız el işleri 
tanıtıldı.

Çadırlarda ayrıca, 
Kırgız 
usulü Boorsok 
(Ekmek), Şoro 
(Ayran) ve Kırgız 
etli pilavı yapılarak 
İzniklilere ikram 
edildi.
ÜNLÜ GRUP 
SAHNE ALDI 
Sempozyumun son 
ayağı olan İznik'te 
Kırgizistran'da ünlü 
olan Ordo Sohra 
adlı Folklor Grubu 
sahne aldı. Grup, 
Kırgız Halk Ezgileri 
seslendirdi.
Programın sonun
da Yenişehir 
Kaymakamı 
Süleyman 
Yılmaz, Büyükelçi 
İbraimov ve 
Başkonsolos 
Arslanbaev'e İznik 
Çinisi takdim etti. 
Kırgız heyet daha 
sonra protokol 
üyelerine 
Kırgızistan milli 
kültürü olan birer 
kamçı hediye etti
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SGK'tfan i a» ayarı Enilasnın kellenenıltıı iııi Mini
SGK, yanlış işlem 
ve ödeme yapıl
masına sebebiyet 
verenlere bir aylık 
süre tanıdı. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
gerekli durum 
değişikliklerinin bir 
ay içinde 
bildirilmemesi, gelir 
ve aylık bağlandık
tan sonra boşandığı 
eşiyle fiilen birlikte 
yaşanması, hak 
sahipliği sona erme
sine rağmen her 
hangi bir kişi 
tarafından tahsilat 
yapılması kap
samında, "bir aylık 
döneme ilişkin gelir 
ve aylıkların her 
hangi bir kişi 
tarafından tahsil 
edilmesi hali" hariç 
olmak üzere, 
Kurum'a yanlış 
işlem ve ödeme 
yapmasına sebe
biyet verenler 
hakkında suç duyu
rusunda bulunacak. 
SGK'nın Fazla veya 
Yersiz Ödemelerin 
Tahsiline İlişkin 
Usul Ve Esaslar 
Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN • iğ'® S,

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM x ■
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MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

SOSYAL GÜVENLİK. KURUMU

Yönetmelik Resmi 
Gazete'de yayım
landı.
Yönetmelik ile 

"İlgililerin kasıtlı ve 
kusurlu 
davranışlarından 
doğan fazla veya 
yersiz ödemeler" 
ile ilgili 5'inci 
maddede değişik
liğe gidildi. 
Buna göre örneği 
Kurum tarafından 
hazırlanan belgeler
le birdirilmesi taah
hüt edilen durum 
değişikliklerinin bir 
ay içinde Kurum'a 
bildirilmemesi, 
boşanma nedeniyle 
gelir ve aylık bağ
landıktan sonra 
boşandığı eşiyle 
Fiilen birlikte 
yaşanması durum
ları ile sigortalılar 
ile gelir veya aylık 
alanlara yapılan 

ödemelerden, hak 
sahipliği sona erme
sine 
rağmen her hangi 
bir kişi tarafından 
tahsilat yapılması 
kapsamında, bir 
aylık döneme ilişkin 
gelir ve aylıkların 
her hangi bir kişi 
tarafından tahsil 
edilmesi hali hariç 
olmak üzere, 
Kurumun yanlış 
işlem ve ödeme 
yapmasına sebe
biyet veren ve bu 
suretle adına borç 
tahakkuk ettirilen 
veya borç tahakkuk 
ettirilmesine neden 
olan kişiler hakkın
da, ayrıca 
Cumhuriyet 
Sâvciiiğiha suç 
duyurusunda 
bulunulacak.
Yönetmelik yürür
lüğe girdi

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Nisan ayı enflasyon 
rakamlarını açıkladı. 
Enflasyon Nisan'da 
TÜFE'de yüzde 0,42 
arttı, ÜFE'de yüzde 
-0,51 oranında 
azaldı. Tüketici fiy
atları bazında Nisan 
ayında en yüksek 
fiyat artışı, yüzde 
25,41 ile kadın 
ceketinde oldu. 
Enflasyon Nisan 
ayında beklentilerin 
altında bir oranda 
arttı. Yıllık enflasy
on ise bir puandan 
fazla düştü.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Nisan ayında 
Tüketici Fiyatları 
Endeksi'nin (TÜFE) 
aylık yüzde 0,42 art
tığını, Üretici 
Fiyatları 
Endeksi'nin (ÜFE) 
yüzde 0,51 oranında

Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, 
sözleşmelilere 
kadro geleceğini 
duyurdu. Çalış
malar sürerken, 
hangi kurumda kim 
lerin kadroya geçe
ceği ile ilgili önemli 
bilgilere ulaşıldı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanhğı'nın bir 
süredir devam 
ettirdiği 
'sözleşmeliye 
kadro' çalışmaları 
tamamlandı.

azaldığını açıkladı. 
Nisan ayı itibariyle 
yı.l.lık enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 
6,13, ÜFE'de yüzde 
1,70 oldu.
GİYİM VE 
AYAKKABIDA 
ARTIŞ
Nisan ayında yeni 
sezon ürünlerinin 
piyasaya girmesi ve 
indirim döneminin 
sona ermesiyle 
giyim ve ayakkabı

Belediyelerdeki 20 
bin sözleşmeliyle 
birlikte KIT'ler dışın
da görev yapan 60 
bin sözleşmeli 
kamu görevlisinin 
daha kadroya geçir
ilmesi de gündeme 
geldi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
bu sözleşmelilerin 
kadroya geçirilmesi 
konusunu bu hafta 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
sunacaklarını, çıka
cak karara göre de 

ana harcama 
grubunda yüksek 
artış görüldü. 
Giyim ve ayakkabı 
ana harcama grubu 
yüzde 12,75 oranın
da arttı.
KADIN CEKETİ ZAM 
ŞAMPİYONU 
Nisan ayının zam 
şampiyonu ise fiyatı 
yüzde 25,41 oranın
da artan kadın 
ceketi oldu.

çalışmanın 
Haziran'dan önce 
biteceğini 
söylemişti. Takvim 
gazetesi söz 
konusu çalışmanın 
detaylarına ulaştı. 
Sözleşmeliler 
bulundukları 
kurumda artık 
kadrolu olarak 
görevlerine devam 
edecek. Diğer 
4A'yla tabi kadrolu 
personelin sahip 
olduğu haklara 
kavuşacak.

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4566 

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)

CEHSlfflGİNIM
nttııı 

EL CİN .-11:45-14:00- 
16:15-18:15-20:30 

SICAK KALPLER: 
12:00-14:15-16:30- 

18:30-20:30 
CESUR BALIK 2: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:30

■HIM

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


www.on

Merkez :-0\22m3 8x53 
0 53M3 66'04 

Kumla Şb.: 0 224 588 95 27 
Kurşunlu Sb.:0 5354^66 04

• KURŞUNLU’DA FULDENİZ
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
• TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

MuAs/n TUKİÇ

I

http://www.on


• l$YERİ HEKİMLİĞİ
OSab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

W • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

• PORTÖR MUAYENELERİ
> İSE GİRİŞ RAPORU
• /KSIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İS SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

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 
hayatınızdan daha 
bnemli değildir,,.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Mayıs 2013 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Galatasaray, Türk Telekom Arena'da 
konuk ettiği Sivasspor*u 4-2 mağlup 
ederek ligin bitimine iki hafta kala 19. 
şampiyonluğunu ilan etti. Aslanlar, 
gelecek hafta Saraçoğlu'na 10 puan
lık farkla gidecek.

Tarım Kredi Kooperatifinden aldıkları kredinin taksitlerini ödeyemeyen Küçük Kumlalı üreticiler, icranın eşiğinde

Kumla Köyü satılığa çıktı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Küçük Kumla ve çevre köylerdeki zeytin üreticilerinin ödeyemediği milyon
larca liralık kredi borçları başlarına bela oldu. Bunun üzerine Kumlalı 
gençler, Köy Meydam’mn yakınlarına “Satılık Köy” lehvası astılar.

Satılık Köy
Cumartesi günü bir dostum aradı.
Kadri, Kumla da bir levha asılmış, "Satılık Köy" 

yazıyor dedi.
Bana cep telefonuyla çektiği fotoğrafı yolladı.
Dûn, bu konuda bilgi almak için Belediye Meclis 

üyesi Yalçın Erdoğan'ı, köy muhtarlarını aradım.
“Nedir bu, bir muziplik mi" diye sordum.
Biraz muziplik, biraz da gerçek çıktı karşıma...
Aslında köylünün durumunu anlatan bir Aziz 

Nesil hikayesiyle karşılaştım.
AKP iktidarın köylüyü ne hale getirdiğini haberi 

mizde okuyacaksınız ama ben de özetleyeyim traji 
komik durumu. Devamı sayfa 4’de

Küçük Kumla Tarım 
Kredi Kooperatifi’n 
den borç para alan 
Küçük Kumlalılar, 
borçlarını ödeme 
yince Balıkesir Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
Bölge Müdürlüğü 
Avukatı Idris Ceylan 
dan borçlulara gön
derilen ihtar ve ihbar 
yazısında icraya veri 
leceklerini bildirildi. 
Küçük Kumla Köy 
içine asılan “Satılık 
Köy” lehvasını 
görenler, hayret 
içinde kaldılar. 5’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
(% ENDOSKOPİ (CASTROSKOPİ,

KOLONOSKOPİ) 
'Çeytİn tip merkez jy 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:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Talih...
Her insan yazgısını yaşar. Kimi talih

li... Kimi de... Önemli olan insanoğlu
nun kendisi için yazılanı nasıl yaşadı 
ğıdır. Yazımıza konu olan deniz tüccarı 
da talihli kullardan... Ne var ki...

Kendisine sunulan talihi hoyratça 
kullanmış.
Önemli dersler içeren La Fontaine 

öyküsünü okuyalım.
Ve “anlayana sivrisinek saz anla

mayana davul zurna az” misali dersler 
çıkaralım...

Talihli bir deniz tüccarı zengin olmuş, 
Birçok seferde yenmiş rüzgârları. 
Girdaplar, gizli kayalar baş almamış 
Tümen tümen sandıkları, balyaların

dan;
Atropos, Neptunus bütün 

arkadaşlarına
Türlü ağır vergiler yüklerken 
Talih göz kulak olup sevgili tüccarına 
Sağ salim yürütüyormuş gemilerini. 
Ne aldatılmış, ne ortakları kazık 

atmış, 
Tütününü, şekerini, tarçınını satmış, 
Çinileri kapışılmış kırık vermeden. 
Lüks ve çılgınlık şişirmiş hâzinesini. 
Kesesine altın yağmış kısacası, 

Evinde beş liralık, en ufak para; 
Köpekler, atlar, arabalar gırla; 
Oruç günleri bile düğün şölenmiş. 

Şahane sofraları gören bir dostu: 
— Nerden, nasıl geliyor bu bolluk?

demiş.
— Ne demek, demiş bizimki, sorulur 

mu?
işini bilen yerine atar tohumu.
Kafama, emeğime borçluyum her 

şeyimi;
Para ne zaman nereye yatırılır, 

bilmeli.
Tatlı kârlara öyle alışmış ki adam 
Kazancını yüklemiş gemilere, 

yeniden.
Bu sefer hiçbir işi yolunda gitmemiş 

Tedbirsizce atılganlığı yüzünden.
Çürük bir gemisi ilk rüzgârda batmış, 

Silahsız yola çıkan bir başkası 
Korsanlara teslim bayrağını çekmiş. 
Bir üçüncüsü limana varmasına var

mış
Ama malların yüzüne bakan olmamış. 
Lüks deliliği başka yana dönmüş 

meğer
Adamları da başkalaşmış birer birer.
Ayrıca har vurup harman savur

maları, 
Köşkler konaklar yaptırmaları yüzün

den
Beş parasız kahvermiş birden.
Bu kötü halini gören dostu sormuş: 

— Nedir bu? Nasıl oldu bu iş? 
— Sorma, demiş bizimki, talihin 

oyunu.
— Üzülme, demiş dostu, madem tali

hin mutlu olmanı istemiyor senin 
Sen de aklını kullanıp yensene onu! 
Bu öğüdü dinlemiş mi bilmem bizim

ki;
Ama bildiğim şudur ki, 
Herkes mutlu oluşunu kendinden 

bilir.
Kendi hatamızla işler bozuldu mu 
Bütün suç, bütün günah kör tali

hindir.
Budur bizim en ortak yanımız: 
Her iyilik bizden, 
Her kötülük talihten;
Hep biz haklıyız, talih hep haksız.

Whı rt ıtıpıft
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Açık Otoparkı çalış
maları başladı.
Yerleşke’nin girişin
deki 2 dönümlük 
alana yapılacak olan 
açık otopark için ilk 
kazma vuruldu.
Yaklaşık 150 ile 200 
araca yönelik açık 
otopark çalışmasın
da dolgu ve çevre 
düzenleme çalış
malarının aynı 
anda yürütüleceği 
bildirildi.
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik

Yerleşkesi içinde 
Hukuk Fakültesi ve 
Meslek Yüksek 
Okullarının yanı sıra 
üç tane de lise 
bulunduğunu hatır
latarak, bu yoğunluk 
içersinde öğren
cilere tahsis edilen

alanların yapılacak 
açık otopark 
sayesinde araç 
işgalinden kurtula
cağını söyledi.
Üniversite 
sınavlarında trafik 
sıkışıklığının dikkat 
çektiğini vurgulayan

Refik Yılmaz, "Sınav 
öncesi otopark 
olmaması nedeniyle 
araç kuyrukları oluş
tu. Birçok öğrenci 
sınavlara son anda 
yetişebildi. Günlük 
ders saatlerinde de 
benzer sıkışıklıklar 
yaşanıyor. U.Ü. 
Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
otopark sıkıntısını 
aşmak için bu çalış
maları başlattık. 
Kısa süre içinde 
tamamlayıp, 
öğrencilere, değerli 
öğretmenlere ve 
velilere açık 
otoparkı hediye ede
ceğiz" dedi.

Sivil insiyatifin destekleriyle toplanan mavi kapaklarla özürlülere 
tekerlekli ve akülü sandalye alınıyor

II II II II II II

Gemlik Belediyesi 
’nin Gemlik Sivil 
İnisiyatif Platformu 
ile ortaklaşa başlat
tığı "Mavi Kapak 
Toplama Kampan 
yası" meyvelerini 
vermeye başladı. 
"Engellilerin Yüzü 
Gülsün" sloganıyla 
2012 yılı Eylül 
ayında başlayan 
kampanyanın ilk 
etabında alınan 7 
adet akülü 7 adet de 
normal özürlü 
arabası sahiplerine 
teslim edildi. 
Araçlardan 5 tanesi 
geçtiğimiz ay içinde 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
verilmişti.
5 Akülü 2'de normal 
özürlü aracı ise 
önceki gün Gemlik 
Belediyesinde 
düzenlenen törenle 
ihtiyaç sahibi yakın
larına teslim edildi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, kampan 
yanın lokomotifliğini 
üstlenen ve büyük 
katkı sunan Sivil

İnisiyatif Grubu 
adına Muhammet 
Kambur'a teşekkür 
ederken, özürlüleri 
sosyal yaşama 
kazandırma yönün
deki çalışmaların 
devam edeceğini 
müjdeledi.
Sivil İnisiyatif Grubu 
adına konuşan 
Muhammet 
Kambur'da, 
kampanyanın

sürdüğünü hatır
latarak, desteklerin 
devamını bekledik
lerini kaydetti. 
Bugüne kadar mavi 
kapak toplama kam
panyasına gönülden 
katılan ilçe halkına 
teşekkür eden 
Muhammet Kambur, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın, engelliler 
için yaptığı çahş-

malann da büyük 
ilgi gördüğünü dile 
getirerek, Gemlik 
Belediyesi ile işbir
liğinin devam ede
ceğini söyledi.
Mavi Kapak Toplama 
kampanyasında alı
nan 10 adet şişme 
yatak da önümüzde
ki günlerde 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'ne 
verilecek.

MM ABONEOLDUNUZMU?
«lUriı imimi ilmi «uıml ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TM A A HARCAMA”^
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama* 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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lımıa ıs Ma teMtıa araçlara a im
Bursa-Ankara 
karayolu üzeri 
Kaplan Petrol 
mevkiindeki ışıklar
da meydana gelen 
zincirleme trafik 
kazasında 1'i çocuk 
4 kişi yaralandı.
Kaza sonrası 159 
promil alkollü 
olduğu tespit 
edilen kadın 
sürücü, emniyet 
ekiplerine güçlük 
çıkardı.
Alınan bilgiye göre, 
Eskişehir 
istikametinden 
gelmekte olan 40 
yaşındaki 
Abdurrahman 
Dilmaç yönetimin
deki 16 KHK 80 
plakalı otomobil, 
Bursa-Ankara 
Karayolu üzerinde 
Kaplan Petrol 
mevkiindeki trafik 
ışıklarının bulun
duğu kavşakta kır
mızı ışıkta bekledi.

Bursa'ıla tarihi eser onerasııoıııı
Bursa'da, tarihi 
eser kaçakçılığı 
operasyonunda 
Roma dönemine 
ait olduğu iddia 
edilen İskender 
kaideli 40 gümüş 
sikke ele geçirildi, 
3 kişi gözaltına

Park Halindeki Vincin Kancasını Çalılılar
Bursa'da hırsızlar 
park halinde bulu
nan bir vincin 
demir kancasını 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Aynı istikametten 
gelen Enes 
Şenoğlu yönetimin
deki 07 CYH 72 
plakalı otomobilde 
ışıklarda bekleyen 
Dilmaç'ın otomo
bilinin arkasına 
yanaştı. 
Bu sırada aynı 
yönden hızlı bir 
şekilde gelen G.H.

alındı.
İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, 3 kişinin tarihi 
eser kaçakçılığı 
yaptığı ihbarı 
doğrultusunda 
çalışma başlattı. 
İstihbarat çalış

Yıldırım ilçesi 
Duaçınarı Mahal 
lesi'nde meydana 
gelen olayda, H.T. 
vinci iş yerinin 
önüne park etti. 
Daha sonra dışarı 
ya çıktığında vincin 

yönetimindeki 16 
BKZ 12 plakalı oto
mobil, kırmızı ışıkta 
bekleyen otomo
billere çarptı. 
Kazada otomobil 
sürücülerinden 
Enes Şenoğlu ve 
G.H. ile 16 KHK 80 
plakalı otomobilde 
bulunan 29 yaşın
daki Meryem Suna 

malarının 
ardından merkez 
Osmangazi ilçesi 
Bursa-Yalova 
karayolunda 
şüphelilerin kul
landığı aracı durdu
ran ekipler, Roma 
dönemine ait 

ön kısmındaki de 
mir kancanın olma 
dığını fark eden 
H.T. durumu polise 
bildirdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
incelemelerde 
bulunup, parmak

ve 10 yaşındaki 
Ceren Suna 
yaralandı.
Yaralılar olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ambu
lansı ile İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
sürücü G.H. olay 
yerinden kaçtı. 
Petrol ofisine 
giden alkollü 
sürücü, emniyet 
ekipleri tarafından 
gözaltına 
alındı.
Hastanede alkol 
muayenesi yapıl
mak istenen 
sürücü, emniyet 
görevlilerine 
güçlük çıkardı. 
Olay yerine eşi 
geldikten sonra 
tedavisi ve alkol 
muayenesi yapılan 
sürücünün 
159 promil alkollü 
olduğu tespit 
edildi 

olduğu öne sürülen 
İskender kaideli 40 
gümüş sikke ile 
büyüteç ele geçirdi. 
Araçtaki 3 kişiyi 
gözaltına alan 
ekipler, eserleri, 
Bursa Müze Müdür 
lüğüne teslim etti.

izi çalışması yaptı. 
H.T. vincin ön kıs
mındaki kancanın 
yaklaşık 1 bin TL 
olduğunu belirtti. 
Polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Twitter Adresiniz 
Çalınırsa Savcılık ve 

Polise Başvurun
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı, 
'Facebook, Tvvitter, 
Msn' hesabı çalı
nan vatandaşların, 
cumhuriyet 
savcılıkları, polis 
veya jandarmaya 
müracaat etmeleri 
gerektiğini bildirdi. 
Siber Suçlarla 
Mücadele Daire 
Başkanlığı, resmi 
internet sitesinden 
vatandaşlardan 
gelen sorulara 
cevap verdi. Bir 
vatandaşın, 
'Facebook, Tvvitter, 
Msn hesabım 
çalındı ne yapa
bilirim?' sorusunu

Siber Suçlarla 
Mücadele Daire 
Başkanlığı, "Bu tür 
durumlarda, 
gerekli adli işlem
lerin başlatıla
bilmesi için 
savcılık veya kol
luğa bizzat müra
caat etmeniz 
gerekmektedir." 
açıklamasında 
bulundu.

K AŞ€D€ B€Kl€A/l€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

Vatandaştan 
gelen, 'Facebook 
hesabım çalındı, 
çalınan bu 
hesabımdan 
arkadaş listemde 
yer alan kişilere 
telefon numar
alarının öğrenilme
si amacıyla mesaj 
gönderilmiş, 
bunun sonucunda 
öğrenilen bu 
numaralara mobil 
ödeme sistemleri 
aracılığıyla ödeme 
onay mesajları 
gönderilerek, söz 
konusu mesaja 
evet yazarak 
cevap verilmesi 
istenilmiş ve 
arkadaşlarım 
zarara uğratılmış, 
ne yapabilirim?' 
sorusu da cevap 
buldu. Bu tür 
dolandırıcılık yön
teminin, 'Facebook 
hesabı' çalınarak 
gerçekleştirildiği 
için cumhuriyet 
savcılığına, 
polis veya jandar
ma birimlerine 
müracaat edilmesi 
gerektiği dile 
getirildi.

Tamirci Kılıiınılalıi Hırslılara DiMai
Bursa'da duşa 
kabin tamiri için 
girdikleri evden 6 
bin lira çalan 
hırsızlar kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre merkez 
Yıldırım ilçesi

Mimarsinan 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
G.K. duşa kabinin 
arıza yapması üzer
ine evine tamirci 
çağırdı. Banyodaki 
duşa kabinini tamir 
eden 3 şahıs ücret

lerini aldıktan 
sonra evden 
ayrıldı. Bir süre 
sonra çantasını 
kontrol eden G.K. 
çantasında bulunan 
yaklaşık 6 bin 
TL'nin yerinde 
olmadığını fark

ederek, durumu 
polise bildirdi. 
Olay yerinde par
mak izi çalışması 
yapan polis ekip
leri, G.K.'mn 
ifadesini alarak 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

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

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

ıııılrlı lıı «lııiı sinil nıınıl

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

ANAÇEV’in ihtiyacı olan bilgisayar bulundu.

MİWIMMWIIIİIIİİIİIS
Satılık Köy....

Gemlik’te köylüye ucuz kredi sağlayan Tarım 
Kredi Kooperatifleri vardır.

İlçemizde bunlar, Küçük Kumla, Umurbey bildiğim 
kadarıyla Adliye Köylerinde buluyor.

Yani sayıları 3 tanedir.
Çevre köylerdeki köylü de bu Kooperatiflere 

ortaktırlar.
Geçtiğimiz sezon toplanan zeytin malum.
Köylünün malı para etmedi.
Cebine zeytinden zeytine para giren köylü, her yıl 

birbirine kefil olarak Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
çektikleri kredi ile, gübre alır, ilaç alır, budama, 
gübreleme, hasatta bu paraları kullanır.

Tarım Kredi Kooperatifleri gübre ve ilaçta satar.
Sizin anlayacağınız köylüler hep kooperatiflere 

borçludur. Yanlız Kumla’daki borç miktarının 7 
milyon liranın üzerinde olduğunu söyleniyor.

1000 kişinin üzerinde ortağı olan kooperatiften 5 
bin lira kişi başına kredi alınsa, 5 milyon (trilyon) 
eder borç.

Bana anlatılana göre, 7 bin lirada kullanan var, 
daha fazlasını da...

Köylünün bu yıl küçük taneli zeyinini tüccar 
almadı. Marmarabirlik’te almadı, Köy Kalkınma 
kooperatifleri de..

Sizin anlayacağınız kaplar küçük taneli zeytin 
dolu ama para etmiyor.

350-400-450 taneli zeytine 1 lira ve daha aşağın
dan gidiyor piyasada.

Yani yağlık fiyatına...
Köylü Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı kredinin 

Şubat taksidini ödeyememiş.
Aradan iki ay geçti...
Belki daha önceki taksitlerde ödenmedi.
Kefalet sistemi ile alınan bu borçlar üzerine, 

Tarım Kredi Kooperatiflerin Bölge müdürlüğü 
köylüye avukatları vasıtasıyla mektup gönderiyor.

Kumla’da yalnız 500 kişiye yakın gelen mektupla 
borcun ödenmesi, yoksa icraya verileceği bildirili 
yor.

Avukat uyarıyor, en kısa zamanda ödemezseniz, 
icra masrafları ve avukat vekelet ücreti de bu borca 
eklenir yanarsınız...

Köylü ne yapsın.
Para bulan gidip ödemiş, ama çoğu ödememiş.
Büyük Kumla ve Karacaali Köyünden de kredi 

alanlar varmış.. Köylü nereden para bulacak.
Varsa karısının altınlarını satacak, yoksa bir 

başka bankadan ipotek yoluyla borç bulup, zaman 
kazanacak.

Sonuçta borcu borçla kapatacak.
Başka çaresi yok.
Köy gençleri çareyi bulmuş.
Nasıl olsa demişler köyümüzde 500 haneyiz.
Yani köyün tamamı borçlu.
Satalım Köyü gitsin diye, bir muziplik yapıp bir 

levhaya “Satılık Köy" yazmışlar.
Altına da, Müracaat: Tarım Kredi Kooperatifi 

yazısını kondurmuşlar.
İşte Aziz Nesinlik hikaye bu.
Aslında hikaye değil, gerçeğin ta kendisi...
Biliyorsunuz bir av önce gazetemizde 3-4 gün bir 

devlet bankasının ilanları vardı.
Bankalardan borç alan köylü, borçlarını geri öde 

yemediği için mallarına banka el koymuş, onları 
satılığa çıkarmıştı.

Bu daha başlangıç..
Gerisi gelecek. Asıl sıkıntı gelecek yıllarda.
Siz daha verin oyların yarısını AKP’ye..
Ne demelibilmem. Sakın elim kırılsın falan 

demeyin.. Kırılır vallahi.

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı 
(ANAÇEV) Gemlik 
Şubesi’nin iletişim 
noksanlığını gider
mek için ihtiyacı olan 
bilgisayar Çakmak 
Tavukçuluk ve 
Kuyumculuk Ltd. Şti. 
tarafından armağan 
edildi.
Yoksul ve muhtaç 
yüksek öğrenim 
gören öğrencilere 
eğitim bursu veren, 
gönüllü kişilerin oluş
turduğu ANAÇEV 
Gemlik Şubesi’ne 
bağışlanan dizüstü 
bilgisayar için dun 
Derneğin Gürle İş 
Merkezi 4. katındaki 
bürosunda tören 
düzenlendi.
Çakmak Tavukçuluk 
Kuyumculuk Ltd.Şti 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Çak
mak, Acer marka bil
gisayarı Dernek 
Basın Danışmanı İnan 
Tamer’e teslim etti. 
İnan Tamer bilgisa 
yarı teslim alırken 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
“Çağdaş bir gençlik

yetiştirmek içinr 
maddi destek uğra şı 
veren ANAÇEV 
Gemlik Şubesi’nin 
iletişim noksanlığını 
gidermek için ihtiyaç 
duyulan bilgisayarı, 
başvurumuz üzerine 
anında alıp Vakfımıza 
armağan eden Çak
mak Tavukçuluk ve

Kuyumculuk Ltd.Şti. 
adına Ahmet Çak- 
mak’ı bu örnek 
davranışından dolayı 
kutluyor, kendilerine 
şükranlarımızı sunu 
yoruz. Bu hayırlı giri 
şiminin insanımıza, 
işadamlarımıza kuru
luşlarımıza örnek 
olmasını diliyorum."

Bilgisayar tesliminde 
konuşan Ahmet Çak
mak ise, 
“Gençliğimize el uza 
tan, ülkemize aydın 
gençler yetiştirmek 
için uğraşan daha 
çok gencimize maddi 
imkanlar sağlamak 
için çeşitli etkinlikler 
düzenleyen ANA 
ÇEV’in çalışmalarını 
takdirle izliyorum. 
Daha çok çevre ile 
iletişim kurabilmek 
için ihtiyaçları olan 
bir bilgisayarı 
bağışlamak demek ki 
bizlere kısmetmiş. 
İyi günlerde güle güle 
kullanınız.” dedi. 
Daha sonra, Basın 
sözcüsü İnan Tamer 
Vakfın şükran plaketi
ni Ahmet Çakmak’a 
verdi.
Vakıf Şube Başkanı 
Meziyet Tunah, 
“Bilgisayarın kullanı
ma açılmasından 
sonra site hazırlata
cağız. Ayrıca, Gemlik 
ANAÇEV adına 
iletişim sağlanması 
için elektronik posta 
hizmetimizi açacağız” 
dedi.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce tescilli EX024375 sayılı 
beyannamemize ait 0 0364895 sayılı ve 05.04.2013 tarihli 

ATR dolaşım belgemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
DEMIREKS YAPI ÜRÜNLERİ SAN.VE TIC.A.Ş.

ORHANGAZİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM NÜFUS 
CÜZDANIM118 NİSAN 2013 TARİHİNDE KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. ORHAN SAKALLIOĞLU

O. GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİLLİ 28.03.2013 TARİHLİ
>2 13160400EX022394 SAYILI VE 28.03.2013 TARİHLİ 13160400EX022394 SAYILI
4 İHRACAT BEYANNAMELERİ ZAYİ OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
Öd SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tarım Kredi Kooperatifinden aldıkları kredinin taksitlerini ödeyemeyen Küçük Kumlalı üreticiler, icranın eşiğinde

Kumla Köyü satılığa gıktı
Küçük Kumla ve çevre köylerdeki zeytin üreticilerinin ödeyemediği milyonlarca liralık kredi borçları başlarına 

bela oldu. Bunun üzerine Kumlalı gençler, Köy Meydanı’nın yakınlarına “Satılık Köy” lehvası astılar
Küçük Kumla Köy 
içine asılan “Satılık 
Köy” lehvasını 
görenler, hayret 
içinde kaldılar. 
Küçük Kumla Tarım 
Kredi Kooperatifi’n 
den borç para alan 
Küçük Kumlahlar, 
borçlarını ödeme 
yince Balıkesir Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
Bölge Müdürlüğü 
Avukatı İdris Ceylan 
dan borçlulara gön
derilen ihtar ve ihbar 
yazısında icraya veri 
leceklerini bildirildi. 
Borçlu sayısının çok 
olması nedeniyle 
köylüler de Köy mey
danının yakınlarına 
“Satılık Köy” lehvası 
astırdı.
Geçtiğimiz yıl zeytin
den beklediğini ala
mayan Küçük 
Kumlalı üreticiler, 
Küçük Kumla 518 

sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifi’nden 5 
ile 10 bin lira arasın
da müteselsil (bir
birine kefil olmak) 
kefaletle kredi kul
landılar.
2012-2013 sezonun
da bekledikleri mah
sulü alamayan 
Küçük Kumlalı üreti
ciler, Tarım Kredi 
Kooperatifine olan 
borçlarını da ödeye 
medi. 1000’e yakın 
ortağı bulunan 518 
sayılı Küçük Kumla 
Tarım Kredi 
Kooperatifi yönetimi, 
durumu Balıkesir 
Bölge Müdürlüğüne 
bildirince, Bölge 
Müdürlüğü Avukatı, 
borçlu kooperatif 
ortaklarına ve müte
selsil kefillerine “İh 
tarname” gönderdi. 
İCRA TAKİBİ 
BAŞLATILACAK

Balıkesir Bölge 
Müdürlüğü 
Avukatının Küçük 
Kumla ve çevre 
köylerdeki kredi kul
lanıp borcunu 
ödeyemeyenlere ve 
kefillerine gönder 
diği ihtarnamede, şu 
sözler yer aldı: 
“Bölge Birliğimize 
bağlı 518 sayılı Tarım

Kredi Kooperatifi’nin 
ortağı bulunuyor
sunuz. Kefil bulun
duğunuz aşağıdaki 
senetten doğan 
vadesi geçmiş bor
cunuzu derhal öde 
menizi, aksi takdirde 
borçdan dolayı icra 
takibi başlatılacaktır. 
İcra masrafları ve 
Avukatlık ücreti ile- 

borcunuz katlana 
çaktır. Durumu bilgi
lerinize ihbar ve ihtar 
ederim Av. idris 
Ceylan” 
SATILIK KÖY 
Küçük Kumla Tarım 
Kredi Kooperatifi 
ortaklarının öden
meyen borçlarının 
milyonlarca lira 
olduğu, ortaklar tara 

fından ifade edilir 
ken, Kumlahlara ku 
rum avukatından 
gelen ihbar ve ihtar 
yazısı üzerine, köy 
gençleri Köy içindeki 
bir binanın duvarına 
“Satılık Köy Küçük 
Kumla Tarım Kredi 
Kooperatifi” yazısı 
astılar.
Küçük Kumlahlar, bu 
yıl zeytinin para 
etmediğini, şu anda 
kaptaki küçük taneli 
zeytine tüccarın 1 
lira bile vermediğini 
belirterek, “Bu borç 
lan nasıl ödeyeceğiz. 
Hükümet durumu
muz görmüyor mu? 
İcra kapımıza daya 
nacak. Sorunumuza 
çare bulunsun, 
borçların vadesi 
ertelensin. Yoksa 
gerçekten köyümüzü 
satmak durumunda 
kalacağız” dediler.

Mutlu Aile ve Mutlu Gelecek semineri haşladı
Bursa Valiliği Kadı 
mn Statüsü Birimi, 
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi işbir
liğinde “Evliliğe 
Hazırlanıyorum” pro
jesi kapsamında, 
“Mutlu Aile, Mutlu 
Gelecek” semineri 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık'ın 
katılımıyla başladı. 
Halk Eğitimi Merkezi 
Toplantı Salonu’nda 
başlayan semirende 
konuşan İlçe Kayma 
kamı Cahit Işık, 
projenin önemine 
değindi.
Hiçbir erkek katılım
cının bulunmadığı 
seminerde, salon 
kadın katılımcılarla 
doluydu. Bunu 
gören Işık, “Burada 
beylerden kimse 
yok. Yuvayı dişi 
kuşun yaptığı belli 
oluyor.” dedi. 
Seminerdeki bayan
lara seslenen Cahit 
Işık, “Aslında en az 
kursa katılması gere 
ken sîzlersiniz. Asıl 
ihtiyacı olanlar ise 
burada yoklar. Top 

lumun temeli ailedir. 
Aile kurumu dağınık 
olursa, huzursuz 
olursa ocaklar yıkılır. 
Yıkılan ailedeki 
çocuklar da sağlıklı 
yetişmez. Böyle 
toplumlar sarsılır.” 
dedi.
10 Mayıs’a kadar 
devam edecek olan 
seminer de daha 
sonra Bursa valiliği 
Kadın Statüsü Birimi 
Sorumlusu Emine 
Yıldız söz aldı ve 
toplumun huzur için 
de olması için aile 
içinde de huzurun 
olması gerektiğini 
söyledi. Bu semine 
rin amacının genç 
kızları evlendirmek 
olmadığını söyleyen 
Yıldız, “Bu işi yapan 
televizyonlar var. Biz 
aile içi iletişim ve 
mutlu bir aile yolun
da nelere dikkat edil 
mesi gerektiğini, evli 
liğin süreçleri ve sağ 
hkh bir toplumun olu 
şumuna katkı sun
mak istiyoruz." dedi. 
Projenin Türkiye de 
ilk kez 2007 yılında 
Bursa da başlatıldı

ğını söyleyen Emine 
Yıldız, Bursa da 
boşanmaların yo 
ğunluğu nedeniyle 
yola çıktıklarını 
belirterek, “Burada 
da görülüyor ki 
toplumumuzda 
evlilik kadınların 
umurunda, erkek
lerin değil." dedi. 
İstatistiklerle bil- 
gileren veren Yıldız, 
Türkiye de evlilikle 
rin yüzde 44.2 sinin 
görücü usulü ile, 
yüzde 38.7 nin kendi 
ve aile seçimi ile, 
9.4’ünün kızın rızası 
alınmadan, 4.3 nün 
kaçma veya kaçırıl
ma ile, 2.9 unun ise 
aile rızası olmadan 
kızın isteğiyle

olduğunu söyledi. 
Boşanmaların art
tığına dikkat çeken 
konuşmacı, bunda 
ev teknolojinin 
girmesinin önemli 
rol oynadığına 
dikkat çekti. Daha 
sonra Uludağ Üniver 
sitesi Psikiyatri 
Bölümü Psikiyatr 
Zeynep Şeker Aygül 
görüş sundu.
Bugünkü programda 
“Kök Aile İletişimi 
(Eşlerin Aileleri İle 
İlişkileri)” konulu 
Konferansın Konuş 
macısı Psikolog 
Canan Devletkuşu 
Sayıoğlu konuşacak. 
7 MAYIS 2013: 
“Nişanlanma ve 
Hukuki Sonuçları,

Evlenme Ehliyeti ile 
Evlenmeye Engel 
Durumlar” Konulu 
Konferansın Konuş 
macısı Avukat Saat: 
13:30-14:45 
Evlenme Başvurusu, 
Evlenme Törenleri, 
Evlenmenin Genel 
Hükümleri, Soyadı 
ve Aile Konutu 
Konuşmacı: Avukat 
14:50-16:15 
Soru-Cevap: 16:15- 
16:30 
08 MAYIS 2013 
Kişisel Temizlik ve 
Evlilikte Bireysel 
Temizliğin Önemi 
Konulu Konferans 
KonuşmaccŞevki 
Ağırgiden Aile 
Sağlığı Merkezi Dr. 
Muammer DURAK

Saat:13:30-14:45 
Kadın Erkek İletişimi 
Konulu Konferans 
Konuşmacı: 
Psikolog Sezai 
AYDIN Saat: 14.50- 
16:15 Soru- 
Cevap: 16:15-16:30 
09 MAYIS 
Evlenmeden Önce 
Ortaya Çıkarılması 
Gereken Sağlık 
Sorunları Konulu 
Konferans.
Konuşmacı: Dr. 
NaJan YILDIZ Gök 
dere Sağlık Merkezi 
Müdürü Saat: 13:30- 
14:45 Aile Planlama 
sı, Yöntemleri ve 
Üreme Konulu 
Konferans Saat: 
14:50-16:15 Soru- 
Cevap: 16:15-16:30
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SP’liler esnaf ziyaretinde... TSK'flan hir flizi acıMama..
Saadet Partisi Gem 
lik ilçe Başkanı 
Sedat Özmen ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, esnaf 
ziyareti yaptı, 
özmen, “Düzenli 
olarak gerçekleştir 
diğimiz esnaf 
ziyaretlerimizden 
bu haftaki ziyaret
lerimizi eski minü 
büs garajı bölgesin 
deki esnaflarımız 
ile ara sokakların
daki esnaflara ger 
çekleştirdik.” dedi. 
Bu tip ziyaretlerin 
Saadet Partisi 
olarak önemsedik
lerini söyleyen 
Özmen, esnafımız 
gerçekten perişan 
bir durumda ve 
itibarını koruya
bilmek için işlerine 
devam etmeye 
çalışıyorlar dedi.

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KÜ LLÂNÎLM AYÂ 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

Uygulanan rant 
ekonomisi nedeni 
ile vatandaşın borç 
batağında olduğu 
nu ve herkezin 
bankalara bir şek
ilde borçlandırıla 
rak hareket edemez 
hale geldiğini 
söyleyen Özmen, 
bu durumdan kur
tulmanın ancak 
üretim ekonomi
sine geçmek 
olduğunu söyledi. 
Üretim ekonomisi 
demenin kolay 
uygulamasının zor 

olduğunu söyleyen 
Özmen, rant 
çevrelerine rağmen 
bunu yapabilmek 
geçmişte bedel 
ödemiş olanların 
yani Saadet 
Partisi'nin işi 
olduğunu ifade etti. 
Esnaflardan çok 
olumlu tepkiler 
alan Özmen, 
“Partiye üye olmak 
isteyen esnaflarıda 
ziyaretler esnasın
da üye yaparak 
gücümüze güç kat
tınız” dedi.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Genelkurmay 
Başkanlığı, terörle 
ilgili açıklamasın
da, "Teröristle 
mücadele kap
samında yurt için 
de ve sınır öte 
sinde keşif, gözet 
leme ve istihbarat 
toplama gayretler
ine aralıksız devam 
edilmektedir" dedi. 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Necdet Özel ve 
Komutanların; 30 
Nisan - 2 Mayıs 
2013 tarihlerinde 
Van, Hakkari, 
Şırnak ve Mardin il 
sınırları içinde 
görev yapan askerî 
birliklerde denetle 
melerde bulunduk
ları hatırlatıldı. 
Ziyaretlere ilişkin 
fotoğraflar da 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 
internet sitesine 
konuldu. 
Genelkurmay ayrı
ca TSK'da alkol 
satışının yasaklan 
dığına ilişkin ha 
berler konusunda 
da "Türk Silahlı 
Kuvvetleri sosyal 
tesislerinde; "Alkol* 

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

lü içkilerin Satışına 
ye Sunuşuna 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
ki* Yönetmelik 
hükümlerine uygun 
olarak işlemler 
yürütülmektedir" 
açıklaması yaptı. 
Bazı basın organ
larında Türkiye'de 
bazı orduevleri ve 
askeri birliklerdeki 
kantinlerin içki 
satış ruhsatlarını 
yenilemedikleri 
böylece bazı emni 
yet tesislerinde 
olduğu gibi 
TSK'nın bazı birim
lerinde de alkolün 
fiili olarak yasak
landığı belirtilmişti. 
Genelkurmay Baş 
kanlığı, Afganis 
tan'da kalıcı barışın 
yerleşmesine katkı
da bulunmak, 
Afgan halkının 
güvenliğini sağla
mak ve yardım 
etmek maksadıyla 
görevine devam 
eden Kabil Bölge 
Komutanlığınca 
Afganistan'da eği 
tim-öğretim yılının 
başlaması nedeniy 
le yardıma muhtaç

çocuklara öğle 
yemeği verilip ve 
kırtasiye yardımı 
yapıldığını bildirdi. 
Tahe-i Mesken 
Çocuk Yurdunda, 
500 öğrenciye öğle 
yemeği verildiğini 
ve kırtasiye yardımı 
yapıldığını bildiren 
Genelkurmay, 
Alaaddin Çocuk 
Yurdunda, 300 
öğrenciye aynı şek
ilde yardımda 
bulunulduğunu 
kaydetti. Genel kur
may, Şehit Albay 
Faruk Sungur 
Lisesi, Şehit Uz 
man Çavuş 
Mevlüt Baydur 
Lisesi, Azize 
Afgan Lisesi, 
Serdar Davud 
Lisesi, Seyid-i 
Şüheda Lisesi ve 
Çarkala Vezir-i 
Abad Lisesinde 
300'er öğrenciye 
kırtasiye yardımı 
yapıldığını, Afga 
nistan'ın Geleceği 
Eğitim Merkezinde 
50 öğrenciye 
muhtelif kırtasiye 
malzemesi 
dağıtıldığını 
açıkladı.

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

0 507 244 72 24

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR ■ ■
GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Gezi Notlan
Mümin TORLAK

MERHABA ATA DİYARI... (1)
Çocukluğumda 

ninemden din
lediğim memleket 
hikayeleri ilgimi 
çektiğinden büyük 
bir merakla dinli 
yordum.

Bu dinleme mera 
kim asla oraları 
görme merakımı 
tetiklemedi. 
Memleket 
hikayeleri dediy
sem, sakın Refik 
Hal it Karay'ın ede
biyatımızdaki 
"Memleket 
Hikayeleri" aklınıza 
gelmesin.

Rahmetli ninem 
38 yılını geçirdiği, 
çocukluğunu 
yaşadığı, ekmeğini 
yiyip suyundan 
içtiği topraklardan, 
1924 yılında imza
lanan Lozan 
Antlaşmasının 
ardından, müba 
deleye tabi tutu
larak, istese de 
istemese de toplu
ca göç ettirilmiş 
lerdi.

Rahmetli 
Atatürk'ün o 
bölgede insanımız 
hangi işle meşgul 
oluyorsa 
Türkiye'de de o işi 
yapdtağı aynı ikli
mi olan yere iskan 
ettirmiştir.

işte rahmetli 
ninem bu duygu
larla memleket 
hasreti diye diye 
yaşadı. Bilmem 
dikkatinizi çekti mi 
hep ninem diyo- 

I rum. Çünkü dedem 
I rahmetli olduğun- 
I da o mübadelenin 
I sıkıntılarını, yıkın- 
I tılarını iki çocuk 
| elinde tek başına 
I göğüslemiş. Bize 
I de duyguların 
I yoğunluğu kalmış. 
I Bu duygular ve gel 
I gitler arasında hep 
I bir gün Batı 
I Trakya'ya gidip, 
I terk edilen köyü 
I görmek, hatıralar- 
I da bile olsa yaşa- 
I mak en büyük 
I dileğimdi.

Nihayet öyle bir 
I imkan oluştu. 
I Bütün hazırlıklar 
I yapıldıktan sonra 
I Gemlik'ten hareket 
I ettik.

Bir akşam Istan- 

bul'da konakladık
tan sonra ertesi 
günün sabahında 
erkenden 245 km. 
olan İstanbul 
İpsala yolculuğuna 
başladık. Kalabalık 
ve gürültülü İstan
bul'dan yavaş 
yavaş daha sessiz 
bir tabiata ve orta
ma doğru yaklaşı 
yoruz. İpsala'ya 
yaklaştıkça etrafı 
daha meraklı göz 
lerle seyrediyoruz.

İpsala sınır 
kapısına geldik. 
Özel arabamızı 
uygun bir yere 
park ettikten 
sonra, gümrükten 
çıkış işlemlerimizi 
yaptırmak için 
Türkiye otomobil 
Turing yazan yere 
yaklaşıyorum. 
Önünde işlem yap
tıran iki kişi var. 
İşlemlerini bitirim 
gişeden ayrılıyor
lar. Sıra bana 
geliyor. İçimden 
eyvah diyorum. 
Evraklarımda 
İnşallah eksik çık
maz.

Özel arabamızla 
çıkacağımız için 
evrak sayısı fazla 
oluyor. Özel 
arabası ile çıkmayı 
düşünenler merak 
eder, ilgi duyarlar 
düşüncesiyle iste
nen evrakları 
belirteyim.

İlk şart pasapor
tumuzun olması. 
Hele pasaportunuz 
yeşil pasaport ise 
işler daha kolay 
oluyor. İkincisi 
arabayı kim kul
lanacaksa 
ehliyetine karşılık 
iki resim 278 YTL. 
para alıp uluslar 
arası ehliyet hazır
lıyorlar.

Üçüncü şart 
araba için 64 Euro 
alıp "Green Kart" 
dediğimiz arabayı 
sigortalıyorlar.

Bu evrak hazırla
ma işlemleri eğer 
sırada bekleyen 
sayısı az ise on 
beş dakikada biti 
yor. İşlemlerimiz, 
şansımız yaver git
tiğinden, evrak
ların hazırlanması 
üç çıkış noktasın-
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da tastiklenip, 
mühürlendikten 
sonra yarım saat 
içinde gümrükten 
çıkarak, 
Yunanistan toprak
larına geçiyoruz. 
Hemen sınır 
kapısından çıkınca 
Yunanistan'ın 
AB'ye girdikten 
sonra yaptırılan 
son derece güzel 
olan otobana giri 
yoruz. Yolun 
Yunanistan tarafı 
son derece tenha. 
Sınıra yakın yerler 
boş bırakılmış, yol 
boyunca zaruri 
ihtiyaçlar için park 
yerleri yapılmış. 
Gayet temiz ve 
Avrupai standart
lara uygun mekan
lar. Yaklaşık 50 km. 
sonra köyler 
gözükmeye 
başladı, ilk 
gördüğümüz köy 
bizi duygulandın 
yor. Zira göğe yük
selen minaresin
den burasının Türk 
ve Müslüman köyü 
olduğunu anlı 
yoruz.
OsmanlIlardan 
arda kalan, bir şe 
kilde elden 
çıkarılan topraklar
da aslını korumuş, 
Türk ve Müslüman 
bir köy.

Hele birkaç köy 
geçtikten sonra 
mola verdiğimiz 
bir yerde öğle 
ezanının manevi 
atmosferinde 
kendimi kendi 
ülkemde zannettim 

İlk gideceğimiz 
şehir olan İske 
çe'ye (Yunancası

Xzanti) doğru iler
liyoruz.

Dikkatimizi çeki 
yor, nerede ekilmiş 
işlenen tarla varsa 
orada Türk nüfusu 
yar demektir.
İskeçe ovasında 
pamuk, tütün, 
sebze, ayçiçeği 
ekimi dikkatimizi 
çekiyor.
Otobandan sağ 
tarafa İskeçe'ye 
doğru ayrılıyoruz. 
İçimizde heyecanın 
olmaması mümkün 
değil. İskeçe'ye 
yaklaştıkça uzak
tan görünen sekiz 
on minare bize 
sıradan bir 
Anadolu şehrine 
giriyoruz havasını 
veriyor.

İskeçe 80.000 
nüfuslu çoğu 
Müslümanlardan 

oluşan güzel bir 
OsmanlI şehri. 
Hemen yanında 
yükselen Çal Dağı 
görüntüsüyle, 
ormanıyla, 
sağladığı temiz su 
kaynaklarıyla 
iskeçe'nin kalbi 
görünümünde. 
Burada kime 
selam versen 
Müslüman olduk
larından samimiyet 
kurmada konuş
mada hiç zorlamı 
yorsun.
İskeçe'nin üstünde 
seyir tepesine 
çıkıp, ovaya doğru 
yayılmış halini ve 
güzelliğini 
seyrediyor, 
fotoğraf makinesi 
ve kamera ile 
çekimler yapı 
yoruz.

Şehri seyreder

ken minareler ve 
çalan çanlar dikka
timizi çekiyor. 
İskeçe'de bir Türk 
evine konuk olu 
yoruz.

Tıpkı bizim 
Anadolu evleri ve 
Anadolu insanı.

İlk defa 
görüşmemize rağ
men, aynı duygu
ları yaşamamız 
sebebiyle kırk yıl
lık dost gibi hal 
hatırdan sonra 
sohbete koyulu 
yoruz.

B izler soru sor
dukça ortam daha 
da güzelleşiyor. 
Yemekler yendi 
kahveler içildi çay
lar içildi diyemiyo
rum.

Çünkü çay halk 
arasında ve 
kahvelerde 
yapılmıyor.

Ya Türk kahvesi 
içiliyor, ya da frape 
denilen soğuk 
içilen Yunan 
kahvesi yapılıyor.

Bize dediler ki, 
isterseniz bir 
köyde nikah 
cemiyeti var oraya 
gidelim.

Bu teklif hoşu
muza gitti. 
Sebebine gelince, 
halk arasında ne 
kadar çok bulunur
sak daha güzel 
ortak kültür ortak 
motif yakalarız 
diye.

Devamı yarın...
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Sakarya’da kazanan Bursa oldu
Seyfettin Şekersöz

U-14 Yaş Türkiye 
Şampiyonası 1. 
Kademe Sakarya 
grubunda finalde 
karşılaşan iki Bursa 
takımından gülen 
taraf rakibi Gemlik 
Belediyespor'u 4-1 
yenen Arabayata 
ğıspor oldu. 
A grubunda 
Bursa'dan Araba 
yatağıspor, 
Kocaeli'den Darıca 
spor ve Bolu'dan 
Kıbrıscıkspor yer 
alırken, B grubunda 
ise Bursa'da Gemlik 
Belediyespor, 
Kocaeli'nden Hızır 
Şafakspor ve 
Düzcaspor yer aldı. 
A grubunda oynadı 
ğı iki maçı da 
kazanan Arabayata 
ğıspor ile B grubun
da 1 beraberlik ve 1 
galibiyet ile 4 puan 
toplayarak penaltı 
atışları sonunda 
finale adını 
yazdıran Gemlik 
Belediyespor 
Sakarya Erenler 
Atatürk Spor 
Kompleksi sahasın
da 2. kademe 
maçlarına isimlerini 
yazdırabilmek için 
mücadele ettiler. 
Maça iki takımda iyi 
başladı ve ilk 
tehlikeli atak 
Arabayatağıspor'da 
n geldi.
Henüz 5. dakikada 
gelişen atakta 
Yunus'un şutu üst
ten dışarı gitti. 
7. dakikada ise 
Gemlik Belediye 
spor öne geçti. 
Muratcan yaklaşık 
25 metreden vurdu 
ve top kalecinin 
üstünden ağlarla 
buluşunca Gemlik 
Belediyespor 1-0 
öne geçti.
10. dakikada yine 
Muratcan'ın çapraz
dan şutunda kaleci 
gole izin vermedi. 
13. dakikada 
Arabayatağıspor 
atağında Yavuz 
ceza sahası üstün
den güzel verdu, 
top öne çıkan 
kalecinin üstünden 
ağlara gidince skor 
1-1 oldu.
25. dakikada 
Fatih kazandığı 
topla ceza sahasına

girdi ve kalecinin 
yanında 
Arabayatağı spor'u 
2-1 öne geçiren 
golü attı.
33'te yine Fatih 
attığı golle 
Arabayatağıspor'u 
3-1 öne geçirdi ve 
takımını rahatlattı. 
Kalan dakikalarda 
gol olmayınca ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıda Gemlik

Belediyespor'un 
farkı azaltma çabası 
gol getirmezken 48. 
dakikada Onur kale
cisine geri pas 
verirken kendi kale
sine attığı golle 
skor 4-1 oldu. Kalan 
dakikalar skoru 
değiştirmeyince 
Arabayatağıspor 2. 
kademe'ye yüksel
menin sevincini 
yaşadı.

Grup finali maçını 
izleyen İl Temsilcisi 
Osman Kılıç iki 
Bursa takımını da 
gösterdikleri başarı
dan dolayı tebrik 
etti.

SAHA : 
Sakarya Erenler 
HAKEMLER: 
Müjdat Duman 7, 
Uğur Goran 7, 
Gökhan Kahyacık 7,

GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Ali 4, Orhan 5, 
(Adem 3) Oğuz 5, 
Furkan 5, Ali 
Deliçay 5, Akif 
Emre 5, Onur 5, 
Batuhan 4, (Berkay 
3) Muratcan 6, 
Mustafa 4, (Coşkun 
2) Fatih 5, 
ARABAYATAĞI 
SPOR :
Kadir 5, Melih 6,

İbrahim 6, Enes 6, 
Mithat 6, Hakkı 6, 
Okan 5, Yunus 6, 
Fatih 7, (Rahmi 2) 
Mahsun 6, Yavuz 6,

GOLLER : 
Dk. 7. Muratcan, 
(Gemlik 
Belediyespor) Dk. 
13. Yavuz, Dk. 25-33 
Fatih, Dk. 48. Onur, 
(k.k.) (Arabayata 
ğıspor)



Gemlik

altın ithalatı patladı
657 sayılı yasada 
yapılacak değişiklik
ler çerçevesinde 
memurların ek 
ödemeleri artıyor 
Sağlık, Diyanet, PTT 
ve Orman personeli 
tazminat ve mesai 
alacak.
Habere göre bir 
süredir devam eden 
657 sayılı devlet 
memurları Kanun ile 
ilgili çalışmalarda 
sona yaklaşıldı. 
Memurların atan
malarından ücretler
ine kadar birçok 
konuda yenilik 
getiren çalışma 
geçtiğimiz günlerde 
sosyal taraflar ve 
sendikalarla pay
laşılmıştı.
Bu toplantıda muta
bakata varılan 
ücretlerle ilgili dü 
zenlemeler şunlar: 
-Nöbet tutan sağlık 
personeline verilen 
Nöbet ücretleri, dini 
bayramlar günleri 
için yüzde 20 zamlı 
ödenecek. Ek 
ödeme tabip dışı 
personele aylıkları 
ile birlikte 
ödenecek.
-Tapu ve Kadastro 
Genel 
Müdürlüğü'nde 
arazide çalışanlara, 
fiilen çalıştıkları her 
gün için zamlı mik
tarda kadastro 
tazminatı ödenecek 
-İmam-Hatip ve 
müezzinkayyımlara, 
dini bayram gün
lerinde her gün için 
fazla çalışma ücreti 
ödenecek.
-Orman Genel 
Müdürlüğü'nün per
sonelinden çalışma

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

saaatlerinin dışında 
orman yangınlarına 
müdahale edenlere 
fazla çalışma ücreti 
ödenecek. Hava 
vasıtalarında 
çalışanlara da 
tazminat verilecek. 
-Memurlara, Burs 
alan ve devletçe 
okutulan çoçuklar 
için aile yardımı 
ödeneği verilecek. 
-PTT'de çalışan dağı 
fıçılardan tebligat, 
kayıtlı posta, telgraf, 
koli-kargo, ödemeli 
kargo ve konutta 
teslim gibi hizmet
leri yerine getiren
lere aylık 20-25 TL 
ödeme yapılacak. 
-Devlet Demir 
Yolları Genel 
Müdürlüğü ve bağlı 
ortaklıklarında 
görevli personelin 
kendisi ve bakmakla 
yükümlü oldukları 
eş ve çocukları için 
demiryollarında 
yılda iki kez ücretsiz 
seyahat hakkı ve 
rilecek 
-Yükseköğretim 
disiplin kurullarında 
sendika temsilcisi 
bulunacak.
-Sağlık Bakanlığı 
112 Acil Sağlık 
hizmetlerinde görev 
yapan sözleşmeli 

personel dahil 
sağlık hizmeti per
sonelin ek ödeme 
tutarları artırılacak. 
-Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü ve 
Devlet Opera ve 
Balesi Genel 
Müdürlüğünde 
çalışan sözleşmeli 
personele, fazla 
çalışma ücreti 
verilecek 
-TRT'de yayında ve 
verici istasyonların
da çalışan perso 
nele giyim yardımı 
yapılacak.
-İlksan üyeliği MEB 
Çalışanları açısın
dan isteğe bağlı 
olacak.
BANKAMATİK 
MEMURU OLUŞUR 
Çalışma Bakanlı 
ğı'nın sendikalarla 
yaptığı toplantıda 
özellikle iki konuda 
ise anlaşma 
sağlanamadı. 
Bunlar rotasyon ve 
üst düzey yönetici
lerin zamanla sınırlı 
olarak göreve 
gelmeleri. Sendika 
lar, rotasyon 
konusunda isteğe 
bağlı olmasını ve 
teşvik edici 
olmasını, teşvikinde 
cazip olmasını 
savunuyor.

Ağustos 2008'deki 
48 tonluk altın itha
latından sonra en 
yüksek altın ithalatı 
gerçekleşti 
Altın fiyatlarında 
geçtiğimiz günlerde 
yaşanan düşüş, 
Borsa İstanbul 
Kıymetli Madenler 
ve Kıymetli Taşlar 
Piyasası verilerine 
de yansıdı.
Piyasada altın itha
latında büyük artış 
kaydedildi.
Altın fiyatlarının 
son 2 yılın en 
düşük seviyelerine 
gerilediği nisan 
ayının ikinci yarısın
da piyasada artan 
işlem hacmine ve 
fiziki talebe bağlı 
olarak altın itha
latında da önemli 
artış yaşandı.
Verilere göre, 
Ağustos 2008'deki 
48 tonluk altın itha
latından sonra en 
yüksek altın ithalatı 
45.4 ton ile Nisan 
2013'te gerçekleşti. 
İşlem hacmi açısın
dan da 68.7 ton 
altın işlemi ile son 5 
v.ı.lda nörüJen e.n 
yüksek aylık işlem 
hacmine ulaşıldı. 
Yılın ilk 4 ayında 
İstanbul Kıymetli 
Madenler ve 
Kıymetli Taşlar 
Piyasası üyelerince 
gerçekleştirilen 
altın ithalatı 92.3 
ton oldu. Altın itha
latında geçen yılın 
■aynı dönemine göre 
bu yılın ilk 4 ayında 
yüzde 501.7'lik artış 
kaydedildi. Nisan 
2013'teki 45.4 ton
luk ithalat, İstanbul 
Altın Borsası'nın 
kurulduğu tarihten 
bu yana tüm nisan 
aylarının rekoru da

oldu. Fiyatların ger
ilemesiyle artan fizi
ki altın talebine 
bağlı olarak 
piyasadaki işlem 
hacmi yükselirken, 
geçen yıl ortalama 
1.233 kilo (1.2 ton) 
düzeyinde seyreden 
Borsa İstanbul 
Kıymetli Madenler 
ve Kıymetli Taşlar 
Piyasası altın işlem
leri miktarı, nisan 
ayının son 2 haf
tasında günlük orta
lama 5.076 kilo (5 
ton) seviyesine yük
seldi.
Borsa İstanbul 
Kıymetli Madenler 
ve Kıymetli Taşlar 
Piyasası'ndan 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
Çetin AH Dönmez, 
Dünya'ya yaptığı 
açıklamada, altın 
fiyatlarının geçtiği 
miz günlerde global 
piyasalarda 1980'ler 
den beri 2 gün 
içinde yaşanan en 
büyük değer kay
bını yaşadığını, 12 
Nisan Cuma günü 
başlangıcında 1.560 
dolar/ons'un üzerini 
gören fiyatların 15 
Nisan Pazartesi 
günü ise 1,350 
dolar/ons seviyesi 
nin de altına gerile 
diğini ve 16 Nisan 
Salt günü 1.321,35 
dolar/ons ile en 

düşük seviyeyi 
gördükten sonra 
yavaşça toparla
narak 19 Nisan'da 
1.400 dolar/ons'un 
üzerine, 25 Nisan'da 
da 1.450 dolar 
/ons'un üzerine 
yükseldiğini anlattı. 
O tarihten bu yana 
fiyatların 1.450 
dolar/ons'un biraz 
üzerinde daha 
istikrarlı bir seyir 
izlediğini ifade eden 
Dönmez, Borsa 
İstanbul Kıymetli 
Madenler 
Piyasası'ndaki fiyat
lara bakıldığında 12 
Nisan Cuma günü 
1.535 dolar/ons'tan 
kapanan fiyatların 
15 Nisan'da 1.400 
doların altına ger
ilediğini, 16 Nisan' 
da fiyatlarda yaşa 
nan düşüşün 1.365 
dolar/ons'a kadar 
devam ettiğini ve 
daha sonra toparla
narak 25 Nisan'da 
1.450 dolar/ons'un 
üzerine yükseldiğini 
hatırlattı. Dönmez, 
"Uluslararası 
piyasalarda sürekli 
müzayede yön
temiyle dalgalanan 
fiyatlara bakıldığın
da Borsamız 
Kıymetli Madenler 
Piyasası fiyatlarının 
zaman zaman daha 
yüksek seyrettiği 
gözlemlenebiliyor,

■V GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis İmdat 155

| ■ Jandarma İmdat 156
■■ Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79
. Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
1 Kaymakamlık 513 10 51

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

J ______________ULAŞIM___________
DENİZ UÇAĞI 613 66 13

o Pegasus Akmls Seyshst 614 63 62
| METRO 613 12 12

Aydın Turizm 613 20 77
™ Süzer Turizm 612 1O 72

Kanbsroğlu-Esadaş 614 46 49
_ Anttur 614 47 71

Kamil Koç_________________ 612 O1 63
J __________ HASTANELER________

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

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

WAPUR - FERİBOT

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

___________ OTOBÜS____________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 Oo
Akcan Petrol 
mar-pet ™
Tuncay Otogaz s *13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

I Devlet Hastanesi 517 34 00
• Sahil Dav. Hast. 513 23 29
? Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68

Tomokay Tomografi 513 65 29
■ Konur Tıp Mrk. 514 80 88

■ _________ TAKSİLER__________

i Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40

- Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4567 

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)

GENIİISİHCİİNIİ

ELCİN:11:45-14:00- 
16:15-18:15-20:30 
SICAK KALPLER: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30 

CESUR BALIK 2: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-10:30■un

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

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin 7UKİÇ

İnternetten Cnnb iüıpn 

Snhne - isıü gösterisi 
Servis ve eüipınanfar

Sürpriz gösteriler

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE W» 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA K

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE Z F 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dirine 
Çerez MkahMasası



İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

> l$E GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ l$LER 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
osob • ^GÜVEltlĞI UZMANLIĞI 
. W > İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSkANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

'-------- ' ■ ‘ - ■' • PORTÖR MUAYENELERİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

■Kuruluş:1973

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MM
Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, 
tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Acıba 
dem Bursa Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Nadir Şener, hastane önünde yapbğı açıkla
mada, Yazıcı'nın pazar günü hastanelerine 
kalp durması sonucu geldiğini ve ciddi bir 
yoğun bakım sürecinden geçtiğini belirterek, 
"Bu sabah saat 06.30 gibi bir tekrar kalp dur
ması yaşadık. O tekrar canlandırıldı, geri dön 
dürüldü. Ama bu son durmadan sonra maale
sef durumu kötüleşerek devam etti.” dedi8 Mayıs 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.
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Sertaslan soruyor: “Oylamadan 1 dakika sonra 
Refik Yılmaz ın kulağına fısıldayan kim?”

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
CHP’nin başarısı

Sevgili okurlarım.
Gemlik hergûn bir başka skandal ile çalkalanıyor.
Sağlam Belediye binasının Sakarya Üniversitesin

den alınan şüpheli çürük raporlarıyla yıkılmasının 
yankılan bitmeden, Belediye Başkanlık Makam 
Aracı'nın kurşunlanmasının haberi verdik.

Ardından, kurşunlama olayının, Başkanvekili 
seçimlerinde, Bülent Dalkılıç’a korumalık yapmalan 
için Başkanvekili ve Yardımcısının vaad ettikleri 
parayı vermedikleri için aracın kurşunlandığı ortaya 
çıktı.

Yalanlasalar da zan altındalar. Devamı sayfa 4'de

Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Belediye Başkan vek
ili Refik Yılmaz’ın 
kullandığı 16 ZN 900 
plakalı makam 
aracının kurşunlan
ması olayına adı 
kanşan Atilla C.nin 
kurşunlanma öncesi 
yaptığı açıklamalar 
ile CHP Belediye 
Meclis üyesi Bülent 
Dalkılıç’ın Refik 
Yılmaz’a oy vermesi 
karşılığı güvenliğini 
korumak için 150 bin 
lira karşılığı “SİNEK 
YÜKSEL” lakaplı 
kişinin tutulduğunu 
açıklamıştı.
Bu açıklamaya 
Başkanvekili Çelik’in

yalanlama gelirken, 
CHP dün 10 Ocak 
2012 tarihinde 
yapılan ikinci 
başkanvekilliği 
seçimlerinden bir 

dakika sonra seçim
leri bir oy farkla 
kazanan Refik 
Yılmaz’ın yanına yak
laşan bir kişinin 
kulağına bir şeyler 

fısıldayışını gösteren 
bir fotoğrafı basına 
dağıttı. Gemlik, şimdi 
bu kişinin kim 
olduğunu konuşuyor. 
Haberi sayfa 2’de
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SertasiM sonnar: “Oyjaınadan 1 daiika sonra 
M Mu hulağına lısıllaıan kim?”

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
kullandığı 
16 ZN 900 plakalı 
makam aracının 
kurşunlanması olayı
na adı karışan Atilla 
C.nin kurşunlanma 
öncesi yaptığı açık
lamalar ile CHP 
Belediye Meclis 
üyesi Bülent 
Dalkıhç’ın Refik 
Yılmaz’a oy vermesi 
karşılığı güvenliğini 
korumak için 150 bin 
lira karşılığı “SİNEK 
YÜKSEL” lakaplı 
kişinin tutulduğunu 
açıklamıştı.
Bu konuda çıkan 
haberlerimizi yalan
layan, olayın sorum
lularından Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, Atilla 
C.’yi hiç ağzına 
almazken, ‘Sinek 
Yüksel’ lakaplı mer
hum kişiyi savun
muştu. 
CHP İlçe Başkanlığı 
seçimin yapıldığı 
gün Belediye 
Başkanvekili seçilen 
Refik Yılmaz’ın yanı
na gelip kulağına 1 
dakika sonra fısılda 
yan bir kişinin o anki 
fotoğrafına ulaştı. 
CHP İlçe Başkanı 
Refik Yılmaz’a o 
kişinin kim olduğu 
nu soruyor. 
CHP İlçe başkanlığı 
bu konuda aşağıdaki 
yazılı açıklamada 
bulundu.
Açıklama şöyle:

“DEĞERLİ GEMLİK 
HALKI, BU FOTOĞ 
RAFA DİKKATLİ 
BAKIN.. BU FOTOĞ 
RAF REFİK YILMAZ 
BAŞKAN VEKİLİ 
SEÇİLDİKTEN 1 
DAKİKA SONRA 
ÇEKİLDİ. BU 
FOTOĞRAF 
ANLAYANA ÇOK 
ŞEY ANLATIYOR.

Bu fotoğraf belediye 
meclis toplantı salo
nunda çekildi. Bu 
fotoğraf Refik 
Yılmaz’ın başkan 
vekili seçildiği 19 
Ocak 2012 günü, 
son turda oylar açık
landıktan 1 dakika 
sonra çekildi. Bu 
fotoğraf CHP’li 
Bülent Dalkıhç’ın 
partisini sattığı 
andan 1 dakika 
sonra çekildi. Bu 
fotoğraftaki kişi, 
Refik Yılmaz ve 
Mehmet Çelik'in tali
matıyla Bülent 
Dalkılıçla irtibat kur
makla görevli kişi. 
Bunu biz söylemi 
yoruz. Bunu Refik 
Yılmaz’ın makam 
aracını kurşunlayan 
kişi yakın çevresine 
söylüyor.

KİRLİ SİYASET 
İLİŞKİLERİNİN 
BELGELERİNE BİR 
BİR ULAŞIYORUZ 
VE ŞİMDİ SORU 
YORUZ;
FOTOĞRAFTAKİ BU 
KİŞİ KİM.?
BU FOTOĞRAFI

REFİK YILMAZ 
AÇIKLAMAK 
ZORUNDA.
Bu fotoğrafta Refik 
Yılmaz’ın kulağına 
eğilip konuşan bu 
kişi kim.?! Bu 
fotoğraftaki kişi 
meclis üyesi değil, 
gazeteci değil, 
güvenlik değil, 
belediye personeli 
değil.
Öyleyse bu kişi 
neden seçim 
sonuçları açıklanır 
açıklanmaz hemen 
Refik Yılmaz’ın yanı
na geliyor.?!
O anda hiçbir vatan 

daş yerinden bile 
kıpırdamazken, 
bütün salonu geçip, 
en ön sırada oturan 
meclis üyelerine 
ayrılmış alana ulaşıp 
Refik Yılmaz’ın kula 
ğına eğilip bir şeyler 
söyleyen bu kişi 
kim.?!
Bu kişi Refik Yılmaz' 
ın kulağına eğilip ne 
söylüyor?
Acaba Refik Yılmaz’a 
işlem tamam mı 
diyor? Bülent 
Dalkıhç’ın selamı var 

mı diyor, yoksa ben 
üstüme düşeni yap
tım, sıra sende mi 
diyor, ne diyor ? 
Refik Yılmaz bunu 
açıklamalı.

AKP İLÇE BAŞKANI 
SAYIN NECDET 
YILMAZ; GEMLİK 
HALKI ÇOCUK 
DEĞİL HERKES BU 
KURŞUNLAMA 
OLAYINI 
GEÇİŞTİRMEYE 
ÇALIŞTIĞINIZIN 
FARKINDA.
Sayın Necdet 
Yılmaz’ın dün yerel 
basında çıkan açık
lamasında bu 
kurşunlama olayına 
cevap vermek yerine 
uzun uzun araç 
tamirlerinden söz 
etmiş.
Hatta üşenmemiş 
gidip eski bir bele 
diye otobüsü yanın
da fotoğraf bile çek
tirmiş.
Çok da yakışıklı çık
mış. Yakışmış!
Şimdi, Sayın Necdet 
Yılmaz bu kurşunla
ma olayını geçiştir 
mek için bu kadar 

zahmete girmişken, 
iki satır cevap ver
memek olmaz.
Biliyorsunuz araç 
tamirleri ile ilgili olay 
yargıda.
Biz, o konuda söy 
leyeceğimizi söyle 
dik.
Hakkında kesin 
hüküm verilmediği 
sürece kimseyi suç 
lu ilan edemezsiniz. 
Belediye Başkanımız 
Fatih Mehmet Güler 
de buna dahil, hatta 
sahtecilik davaların
dan yargılanan Re 
cep Tayyip Erdoğan 
da buna dahil.
Şu anda ilçenin gün
demi Refik Yılmaz’ın 
makam aracının ne 
den kurşunlandığı.. 
Sayın Necdet 
Yılmaz; siz hah saha 
maçlarına meraklı 
siniz, bir örnek vere
lim, belki daha iyi 
anlatırız, gündem 
kurşunlama, ama siz 
eski olaylardan bah 
sederek top çeviri 
yorsunuz, oysa biz 
aracın neden kurşun 
landığını araştırarak 
direk kaleye gidiyo

ruz.
Size düşen görev 
partinizle ilgili bu 
iddiaları geçiştirme
den cevaplamaktır, 
top çevirmek değil.

DEĞERLİ GEMLİK 
HALKI; BİRŞEY 
DİKKATİNİZİ 
ÇEKMİYOR MU, 
OLAYDAN SONRA 
REFİK YILMAZ 
SUS PUS..!
Gemlik günlerdir bu 
olayla çalkalanıyor, 
Refik Yılmaz da çıt 
yok. Ne bir açıklama, 
ne bir yalanlama 
yok. Atalarımız duru 
mu güzel özetlemiş; 
sükut ikrardan gelir 
demiş, yani ‘ses 
çıkarmamak kabul
lenmektir’ demiş.
Refik Yılmaz niye hiç 
sesini çıkaramıyor, 
söylediklerine yer 
verecek gazete veya 
TV kanah mı 
bulamıyor.
Artık bu saatten 
sonra konuşsa da 
kimseyi inandıra
maz.
Normal şartlarda 
böyle bir olaydan 
sonra hangi belediye 
yöneticisi olsa çıkar 
derhal açıklama 
yapar, ‘bu şahıs 
belediyeden şunu 
istedi, biz kabul 
etmedik olay bundan 
ibarettir’ der.
Ama olayda kendi 
sinin de gizli kapaklı 
işleri varsa, sessiz 
kalmayı tercih eder. 
Refik Yılmaz’ın da 
farkında olmadan 
yaptığı budur.
Sonuç olarak bu 
sorularımıza ilgili 
lerce cevap veril 
meşini bekliyoruz. 
Yok eğer onlar 
cevap vermezse 
bizler bir basın açık
laması ile kamu 
oyunu aydınlatma 
görevimizi yerine 
getireceğiz.”
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Bursa'da dehşete iiisiiren iaa
Bursa'da kamyonla 
çarpışan lüks oto
mobilin 
sürücüsünü hava 
yastığı kurtardı. 
Yaralı sürücüyü 
gören kamyon 
sürücüsü ise 
fenalık geçirip 
bayıldı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı eski Gemlik 
yolunda meydana 
geldi. İddiaya göre 
Bekir G. (35)

Bursa'da feci kaza:7 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydan 
gelen kazada 7 kişi 
yaralandı. 
Ingaz istikametin 
den gelip Mimar 
Sinan Caddesi 
üzerinde seyir 
halinde olan Kenan 
Ö. idaresindeki 16 
KCY 18 plakalı 
özel otomobil, 
Tuna-3 Düğün 
Salonu mevkiindeki 
kavşaktan dönüp 
yola çıkan Fadik K. 
yönetimindeki 16

Kum ocağında iş kazası: 1 ölü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kum 
ocağında meydana 
gelen iş kazasında 
bir işçi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl-Yenişe 
hir üzerinde 
faaliyette bulunan 
bir kum ocağında 
çalışan 48 yaşında

Hininüslerde akıl almaz «ankeslcllllt
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
son günlerde 
Ankara yolu 
üzerinde yolcu taşı
macılığı yapan 
minibüslerde 
yaşanan yankesici

idaresindeki 34 
SZS 41 plakalı oto
mobil, Fatih A.'nın 
kullandığı 41 UM 
443 plakalı kam

yonla çarpıştı. 
Kamyonun altına 
giren lüks otomobil 
hurdaya döndü. 
Açılan hava yastığı

PR 717 plakalı özel 
otomobile yandan 
çarptı. Çarpmanın 
etkisi ile 717 plakalı 
otomobil yandaki 
refüje çıkarak 

ki Ümmet Eren, 
sabahın erken saat
lerinde elektrik keşi 
linçe, bozulduğunu 
sandığı kum eleği 
nin üstüne çıktı. 
Elektriğin yeniden 
gelmesiyle çalış
maya başlayan 
makinenin üzerinde 
dengesini kaybe
den Ümmet Eren, 

lik olayları üzerine 
harekete geçti. 
Polis ekipleri, 
yankesicileri 
yakalamak 
için önce 
minibüslerdeki 
güvenlik kamer
alarını incelemeye 
alırken, sivil ekipler 
ise yolcu gibi

ancak durabildi. 
Özel otomobil 
sürücüsü Kenan Ö. 
ile yanında bulunan 
57 yaşındaki Nimet 
Ö., 28 yaşındaki 

düşerek başını yere 
çarptı. Diğer 
çalışanlar tarafın
dan haber verilme
si üzerine olay yer
ine galen 112 ekip
lerinin yaptıkları 
müdahalede Üm 
met Eren’in olay 
yerinde hayatını 
kaybettiği anlaşıldı. 
Savcının inceleme 

minibüslere 
binerek yankesici 
avına çıktı. Yapılan 
çalışmanın ardın
dan sivil polisler, 
Gençosman 
kavşağından 
harekete eden bir 
minibüste ceza
evinden yaklaşık 20 
gün önce tahliye 

sürücü Bekir G.'yi 
mutlak ölümden 
kurtardı. Yaralı 
sürücüyü gören 
kamyon sürücüsü 
Fatih A. ise baygın 
lık geçirdi.
Olay yerine gelen 
112 ekipleri yaralı 
ve baygın iki 
sürücüyü 
hastaneye 
kaldırırken, 
kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

Selçuk Ö., 23 
yaşındaki 
Kader Ö. İle 12 
yaşındaki Nida Ö. 
ve diğer araçta 
bulunan Fadik K. 
ile yanında 
4 yaşındaki oğlu 
Mehmet K. hafif 
şekilde yaralandı. 
Yaralılar, olay yer
ine gelen ambu
lanslarla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor 

sinin ardından 
Eren'in cesedi 
İnegöl Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Olayı 
duyarak hastaneye 
gelen Ümmet 
Eren'in yakınları 
fenalık geçirdi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

olan A.A. (29) ve 
S.T.'nin (23) bir 
vatandaşı 
sıkıştırdığını 
fark etti.
İki kafadar vatan' 
daşın cebindeki 
160 lirayı alırken 
suçüstü yakala
narak gözaltına 
alındı.

Yolcu otobüsünde
esrar sevkıyatı

Şanlıurfa’dan 
Bursa’ya, yolcu 
otobüsüyle esrar 
getiren 2 kişi, 
İnegöl’de jandar
ma engeline 
takıldı. Jandarma 
ekiplerini gören 
şahısların yol 
kenarına attıkları 
çuvaldan ise, 8 
buçuk kilo esrar 
ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 
Şanlıurfa’dan Bur 
sa’ya gelen şehir 
lerarası yolcu oto
büsündeki 2 kişi 
nin, bagaja koy
dukları çuvalda 
esrar olduğu 
ihbarını alan 
İnegöl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, beklenen oto
büsü Mezitler böl
gesinde durdu
rarak arama yaptı. 
Yapılan arala
malarda otobüsün 
yolcu bagajında 
olduğu ihbar edi 
len çuvala rastlan

KflŞfDf B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

madı. Ekiplerin 
yaptığı araştırma
da, otobüste yolcu 
olarak bulunan 2 
kişinin, jandarma 
ekiplerini gördük
ten sonra otobüsü 
durdurup, çuvalı 
yol kenarına attığı 
öğrenildi.
Çuvalın sahibi 
olduğu tespit 
edilen yolculardan 
H.K. (26) ile R.P. 
(25), jandarma 
tarafından gözaltı
na alındı. Yol boyu 
aranarak bulunan 
çuvalın içerisinden 
rlr», R buçuk kilo 
kubar esrar ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan şahıslar, 
çuvalın kendilerine 
ait olmadığı 
ifadesini verseler 
de, her iki kişinin 
de çuvalda parmak 
izlerine rastlandı. 
H.K. ve R.P., jan
darmadaki sorgu
larının ardından 
adliyeye sevk 
edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

CHP’nin başarısı
CHP İlçe Başkanhğı’ndan dün yapılan 

açıklamayı sayfalarımızda bulacaksınız.
Bu kirli ilişkileri inkar edenlere bu 

fotoğraf bir şamar niteliğindedir.
Haberdeki yüzü (?) işaretiyle örtülü 

kişinin kim olduğu Belediye başkanvekili 
tarafından açıklanmazsa, CHP bu kişiyi 
açıklayacak.

Bu fotoğraf, Belediye Meclisinde yapılan 
2. Başkanvekilliği seçimleri sırasında çekil 
miş.

CHP’tiler o gün çekilen kamera kayıtlarını 
mercek altına alarak, yüzü (?) işaretiyle 
örtülen şahsın seçimlerden 1 dakika sonra 
Refik Yılmaz’ın kulağına birşeyler fısıl
dadığını görüyorsunuz.

Yılmaz’ın ve yanındaki Muharrem San’nın 
yüz ifadelerine bakın, ne ifade ediyor 
sizce?

Bu kişi ile ilgili açıklama yapılmazsa işin 
gerisi gelecek.
Kirli ilişkiler bir bir ortaya dökülecek.
CHP’nin meclise ilk kez giren meclis 

üyesi Bülent Dalkılıç’ı kirli oyunlarla AKP’li 
adaya oy verdirmesi için kurulan 
kumpaslar içine çekenler, bu kişiyi polis 
gibi korumak için mafyavari yöntemlere 
başvurmuşlar.

Dalkılıç’ı korumak için para ile adam 
tutanlar, acaba Muharrem Sarı için de tut
tular mı?

Bana ulaşan, ama bugüne kadar gün 
yüzüne çıkmayan bir konu bu..

Sarı için de aynı yöntemler uygulanmış.
Bunun da araştırılması gerekir.
CHP tiler polis gibi çalışarak bu kirli iliş 

kilerin belgesini buldular.
İnkar edilse bile bu fotoğrafın ne anlama 

geldiğini açıklanmak zorunda.
Açıklamanın inandırıcı olması gerekir.. 
Boş laflara kimse inanmaz.
Savcıların da bu fotoğrafı delil olarak 

CHP den istemesi gerekir.
Kurşunlama olayına karışan kişinin olay

dan önce siyasi partilere giderek konuyu 
anlattığı, ancak güven vermediği için parti
lerini bu kişiyi kaale almadığı bilgileri de 
ulaştı bana..

Partililer savcılığa gidip bu kişinin ken 
dilerine söylediklerini anlatmalılar...

Gemlik’te siyaseti kirlettiler...
Başkalarını suçlayanlar, kendileri akıl 

almaz hatalar yaptılar.
Yapmaya da devam edecekler.
Bunların bu davranışları, sade partilileri 

de siyasetten soğuttular.
Koltuk ihtirası insana hatalar yaptırıyor. 
Bu konuda bir çok atasözümüz var.
Birkaçını sıralayalım isterseniz.
“Gülme komşuna gelir başına...” 
"Üzüm üzüme baka baka kararır...”
"Cami duvarına ... lar...”
“İtle yatan, pireyle kalkar..."
"Ayakları birbirine dolandı...”
Brachvogel şöyle der:
"ihtiras, doymak bilmez bir canavardır.” 
İhtirasların kurbanı olanlar, kendi son

larını hazırlar!

Belediye Başkan aday adaylığına ilk istekli CHP’den 

nıav Güımor 'GemlIk'i yasanır Pir 
kem yanmak için hirnıeie talîbîm'
2014 yılında yapıla
cak olan yerel 
seçimlerin heyecanı 
şimdiden başladı. 
2009 seçimlerinde 
Gemlik Belediye 
Başkanlığını 
kazanan Cumhuriyet 
Halk Partisi adayı 
Fatih Mehmet 
Güler’in, 2010 yılın
da Cumhuriyet Baş 
Savcılığınca 
başlatılan yolsuzluk 
soruşturması sonu
cu İçişleri Bakanlığı 
tarafındah görevin
den uzaklaştırılması, 
kısa süre iki başkan- 
yardımcısının tutuk
luluk yaşaması ve 
başkan vekilliği 
seçimlerinde, 2 
CHP’li meclis 
üyesinin partisini 
satarak, AKP adayı
na oy vermesi sonu-

'âu'ıeuTyc 
vekilliğini AKP ye 
kaptırılması sürecini 
yaşamasına karşın, 
gelecek seçimlerde 
siyasi partiler 
arasında CHP’den 
aday adayı olacağını 
açıklayan eğitimci, 
siyasetçi, Bakan 
Danışmanı Emekli 
üst düzey bürokrat 
Atay Güngör tanıtım 
gezilere başladı. 
Yanında kendini 
destekleyen 
CHP’lilerle birlikte 
gazetemizi ziyaret 
eden Atay Güngör, 
siyasete yabancı 
olmadığını, siyaset
ten hiç kopmadığını 
belirterek, CHP 
Gençlik Kollarında 
çalıştığını, asıl 
mesleğinin öğrete- 
menlik olduğunu 
belirterek, 
sendikacılık yap
tığını son Ecevit 
Hükümeti sırasında 
Milli Eğitim 
Bakanlığında Daire 
Başkanlığı, Turizm 
ve Kültür

Bakanhğı’nda 
Araştırma, Planlama 
Koordinasyon 
Bakanlığını yaptığını 
söyledi.
Atay Güngör, 2003 
yılında emekli olduk
tan sonra siyasete 
devam ettiğini belir 
terek, şöyle konuş
tu: “1991 yılında 
SHP den Giresun 
milletvekili aday 
adayı oldum. 
Siyasetten hiç kop
madım. 2002 yılında 
CHP den yine aday 
adayı oldum.
Daha sonra arkadaş 
/arımızla Adalet ve 
Demokrasi Partisi’ni 
kurduk. Bu partinin 
çalışmaları sırasında 
Gemlik’e geldim. 
Türkiye’nin her 
yöresinde örgütlen
miştik. 2011 seçim
lerinde yapılan- 
miletvekili seçim
lerinde CHP’yi 
destekledik.
Bir süre Adalet ve 
Demokrasi Partisi 
genel başkanlığında 
bulundum. 1 Şubat 
2012 tarihinde 
arkadaşlarımla par
tiyi kapatıp CHP’ye 
katıldık." dedi.

DÜNYANIN EN 
GÜZEL YERİ

Gemlik’e siyasi 
çalışmalar nedeniyle 

geldiğini ve 
Dünyanın en güzel 
yerlerinden biri 
olduğunu gördü 
ğünü söyleyen Atay 
Güngör, şöyle 
konuştu:
“Gemlik gördüğüm 
kadar zengin bir 
doğaya ve ekonomi 
ye sahip, sosyalleş 
miş, dünyanın en 
güzel zeytinlerin 
yetiştiği, serbest 
bölgesi, binlerce 
işçisi, limanlan olan 
ancak sorunları da 
çok olan bir kent. 
Buraya geldiğimde 
Gemlik’te ne yapılır 
diye düşünerek 
çözümler aradım. 
Dersimi iyi çalıştım. 
Bu emsali az olan 
doğa harikası ilçede 
imar ve siyasal 
eksikliği analiz 
ettim. Gemlik halkı 
30 yıl Gemlik’in 
önünde yürüyor.
Gemlik kent olmak
tan çıkmış. İlçedeki 
hiçbir partide ciddi 
örgütlenme ve 
siyaset yok. Bilinçli 
siyasetçi seçme 
yok. 1300 yıldır adını 
duyuran Gemlik tu 
rizmden de nasibini 
almamış.”

NEDEN GEMLİK?

Atay Güngör’e "Siz 
Giresun

Bulancakhsınız, 
Gemlik’te CHP 
Giresunlu bir meclis 
üyesi yüzünden 
belediye yönetimini 
kaybetti.
O kişi partisini sattı. 
Bu durum ortaday 
ken neden Gemlik’ 
ten aday adayı 
olmayı düşünüyor
sunuz” şeklindeki 
sorumuza şu yanıtı 
verdi:
“Ben Turizm 
Bakanlığında 
Araştırma Planlama 
ve Koordinasyon 
Başkanlığında 
bulundum. Gemlik 
gibi dünya harikası 
bir yerdeki eksiklik 
ve bozuklukları 
görünce buraya 
hizmet etmeyi 
kendimde görev bi 
lerek bir buçuk yıl 
önce buraya yerleş
tim. Bu süre içinde 
devlet tecrübem ile 
inceleme ve araştır
malar yaptım. 
Gemlik’in tüm 
envanterini çıkart
tım. Şimdi bu eksik
likleri gidermek, 
Gemlik’i güzelliğine 
yakışır bir yaşanır 
zengin kent yapmak 
için yola çıktım. 
Başta partim, par
tililerim görev 
verirse hizmete tali
bim.” dedi.

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİLLİ 28.03.2013 TARİHLİ 
13160400EX022158 SAYILI İHRACAT BEYANNAMELERİ ZAYİ OLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR. SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.
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Buyıiksehir Gemlik çöplüğüne el attı
BURSA - Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin ‘Sağlıklı Şehir 
Bursa’ hedefiyle 
gerçekleştirilen çev 
re odaklı projelerine, 
Gemlik’teki çöplük 
alanının rehabilitas 
yonuyla bir yenisi 
daha eklendi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, Gemlik çöplüğü 
olarak bilinen alanda 
incelemelerde bulun
du. Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın ile 
Büyükşehir Belediye 
si Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi 
Başkanı Bahattin 
Kuşoğlu’ ndan 
yapılan çalışmalarla 
ilgili detaylı bilgiler 
alan Başkan Altepe, 
Büyükşehir Belediye 
si’nin temiz çevreyi 

hedef alan çalış
malarının gurur veri
ci olduğunu belirtti. 
Büyükşehir Bele 
diyesi olarak Bursa’ 
yı daha sağlıklı ve 
daha yaşanabilir bir 
kent haline getirmeyi 
amaçladıklarını kay 
deden Başkan 
Altepe, "Bursa’da 
sağlıklı kent hede
fimiz doğ rultusunda 
çevre ve altyapı 
çalışmalarına büyük 
önem veriyoruz. İlçe 
ve belde belediyele 
rinin yapamadıkları 
işleri Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
çözüme kavuşturu 
yoruz” dedi.
Altepe, Gemlik ve 
Orhangazi ilçelerin 
deki çöplerin 40 
yıldır bu çöplükte 
toplandığına işaret 
ederek, “Gemlik çöp 
lüğü olarak bilinen

bu alan, yıllardır 
toplanan çöplerden 
dolayı çok kötü bir 
haldeydi. Burası 
vahşi depolama alanı 
olarak kullanılıyordu. 
Yaklaşık 60 bin met 
rekarelik alanda 
olum suzlukların 
giderilmesi noktasın
da çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik.

Büyükşehir Bele 
diyesi olarak burada 
yaptığımız rehabilita
syonun ardından 
kötü tablonun orta 
dan kaldırıldığı böl 
ge, sağlıklı bir 
görünüme kavuştu” 
diye konuştu.
Başkan Altepe, alan
da yapılan sağlıklaş 
tırma uygulamaları 

kapsamında, 
bölgedeki çöplerin 
yayılarak üzerinin 50 
cm toprakla 
örtüldüğünü, bu 
sayede hava ve 
suyla temasının 
kesildiğini; biriken 
gazın açığa çıkması 
için de 14 adet 
bacanın bölgeye yer
leştirildiğini söyledi.

Alt kısımda toprak 
kaymalarının önüne 
geçmek için de 
şedde yapıldığını 
anlatan Altepe, 
“Alanın çevresine 
çit yapılarak bölge 
korumaya alındı. 
Buradaki çalış
malarımız, 1 milyon 
300 bin TL’ye mal 
oldu. Umurbey ile 
başlayan ve bu kez 
Gemlik’te yapılan 
rehabilitasyon 
çalışmaları kentin 
ihtiyaç duyulan nok
talarında devam 
ediyor” şeklinde 
konuştu. Gemlik 
çöplüğünün eski ve 
yeni hali arasında 
çok ciddi farklılıklar 
olduğunu da sözle 
rine ekleyen Başkan 
Altepe, bölgenin 
yakında daha da 
yeşillendirileceğini 
belirtti.

İstiklal Caddesi nde 
ölümle burun buruna

CIUS flVM'de işyerlerini
yine pis su hastı

İstiklal Caddesi’nde 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Sabri Aslan (75) adlı 
şahıs, Sah Pazarı 
Mağazası önünde 
aniden yere düştü. 
Olay dün saat 15.oo 
sıralarında 
meydana geldi.
Bir şahısın ani yere 
düştüğünü gören 
vatandaşlar, hemen 
yardıma koşarken, 
bazıları da 112 Acil 
Servisi’ni arayarak 
ambulans istediler. 
Yüz üstü yere 
düşen şahsın bur

nundan kan gel 
meye başlayınca 
çaresiz 
ambulans bek
lenirken, Uzmanlar 
Tıp Merkezi’nde 
Cerrah Doktor Ümit 
Yılık, düşen vatan
daşa ilk yardımda 
bulundu.
Uzmanlar Tıp Mer 
kezi hemşirelerin de 
yardımıyla yaralı 
şahıs Tıp Merkezi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Dr. Ümit Yılık, düşen 
şahsın yolda tansi 
yonunun düşmesi 

sonucu yüzüstü 
yere düşmesi sonu
cu burnundan kan 
geldiğini, burnuna 
tampon konduğunu, 
kendisine serum 
verildikten sonra 
112 Acil Ambulansı 
ile Muammer Ağım 
Devlet 
Hastanesi’nde göze
tim altına alındığım 
belirterek, “Hayati 
tehlikeyi gerektiren 
bir durum yok. 
Hasta bir süre din
lendikten sonra 
normal yaşama 
dönecek." dedi.

CIUS Alışveriş 
Merkezi’nde tuvalet 
ve işyerlerinin su 
giderlerinin boru
larının patlamasıyla 
zemin kattaki işyer
leri yine pislik 
içinde kaldı.
CIUS AVM nin 3. 
katında bulunan 
tuvaletler ve gıda 
satan işyerlerinin 
giderlerinin bina 
içinden geçmesi 
nedeniyle meydana 
gelen arızalarda 
çıkan pis su ve 
tuvalet atıklarını 
taşıyan boruların 
patlayarak pisliğin 
işyerlerine akması, 
AVM alt kat esnafını 
çileden çıkarıyor. 
Dün saat 14.oo 
sıralarında patlayan 
borular yeni kiraya 
verilen bir işyerinin 
lağım pislikleriyle 
dolmasına ve çev 
reye pislik kokular 
yayılmasına neden 
oldu. AVM esnafının 
durumu Belediye 
yetkililerine bildir 
meşine karşın gelen 
görevlilerin bakıp 
gittiklerini söyleyen 
AVM esnafı, soruna 
çare bulunmama

sim kınadılar. 
Sorunun sık sık 
tekrarladığını 
söyleyen esnaf, iş 
yerlerini kapatmayı 
düşündüklerini 
belirtirken, saat 
lerce işyerlerinin 
pislik içinde 
kaldığını, sonunda

AVM yönetiminin 
elemanlarınca 
temizlendiğini 
söylediler.
Boruların dış 
cepheden geçiril 
meşini isteyen 
esnaf, Belediyeyi 
duyarsızlıkla 
suçluyor.
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Kulüpler Birliği’nden bina isyanı
Gemlik'te faaliyet 
gösteren amatör 
spor kulüplerinin 
bir araya gelerek 
oluşturduğu Kulüp 
ler Birliği, şikayet
lerini anlatmak için 
MHP'nin kapısını 
çaldı. MHP Gemlik 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu ve ilçe yöneti 
çileri tarafından 
karşılanan Birlik, 
öncelikli sorun
larının Gemlik 
Spor'a verileceğini 
öğrendikleri bina 
mn olduğunu belirt
ti. Kulüpler Birliği 
adına söz alan 
Alican Durdu "Biz 
her yere gidiyoruz 
ama başkalarını 
ağırlayacak yerimiz 
yok. Stadyum 
kenarında yapılan 
binanın Kulüpler 
birliğine verileceği

ni sanıyorduk an 
cak sadece Gemlik 
spor'un olacağı 
duyumlarını aldık. 
Özellikle kulüp 
yetkilisine binayı 
sorduğumuzda "O 
iş bitti. Başka 
konuya geçelim" 
şeklindeki cevabı 
sonrası bu söylenti
lerin asılsız olmadı 
ğını düşünmeye 
başladık. Gerekli 
yerlere başvuru
muzu yaptık. 
Federasyonu da 
bilgilendirdik. 
Bursa'nın hiçbir 
yerinde böyle uygu
lama yoktur. Bu 
inşaat başladı, ismi 
konulmadan nerede 
ise sona geldi. 
Bizler, Gemlik 
sp or'u Gemlik'in 
Milli Takımı olarak 
görüyoruz ama

onlarda kulüp 
takımlarını unutma
malı. Gemlik sade 
ce Gemlikspor'dan 
ibaret değil. Bu 
Birliği kullansın biz 
Gem likspor’a 
hakkını fazlasıyla 
veririz" dedi.

Kulüpler Birliği 
yönetimi konuda 
kararlı olduğunun 
altını çizerken 
gerekirse sonraki 
gruplarda Gemlik 
takımlarının 
katılmayacağını da 
belirttiler.

MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise Kulüpler 
Birliği’ne destek 
verdiklerini ve 
elinden gereken 
her türlü konuda 
katkı sağlayacak
larını belirterek,

"Bu işin birinci 
derece sorumlusu 
iktidar partisidir. 
Mesele Amatör 
spor'a destek ise 
Gemlikspor bir 
tarafa, diğer 
takımlar bir tarafa 
olmaz" dedi.

SATIUK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 26/01/2012-EX005517 tarih ve sayılı 
GÇB ve 14/03/2012-IM013362 tarih ve sayılı GGB Zayi olmuştur. 

Hükümsüzdür. EMAŞ PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus cüzdanımı ve 
Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi 

Bölümünden aldığım öğrenci kimliğimi kaybettim.
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. MELİKE ÇAMLIBEL

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

0 507 244 72 24

KİBBLIK İSYEBI
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
„ X

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gez/ Notlan
Mümin TORLAK

MERHABA ATA DİYARI... (2)
İKİNCİ GÜN 
İSKEÇE

(XZANTHİ): Iskeçe 
kendi adıyla anılan 
Iskeçe Ovasında 
Çal Dağının 
eteğinde kurulmuş 
80.000 nüfuslu 
Gümülcine'den 
sonra en çok 
Türk'ün yaşadığı 
Osmanh mührü 
nün vurulduğu bir 
şehirdir.

Iskeçe Batı 
Trakya'da önemli 
bir konumda 
bulunduğundan, 
tarihte defalarca 
istilaya uğramıştır. 
1363 yılında 
OsmanlI'nın yer
leştiği Batı 
Trakya'da iske 
çe'ye hakimiyet 
1371 yılında Çir- 
men Zaferiyle 
gerçekleşmiştir.
Türk nüfusunun 

güçlenmesi düşün 
cesiyle Anadolu'da 
bilhassa Konya 
Karaman yöresin
den Iskeçe ve 
civar illere halk 
yerleştirilmiştir. 
Ben de işte böyle 
ataları oraya 
gidenlerin torun- 
larındanım. Iskeçe 
eski günleri 
olmasa da bugün 
için tütün üreti
minde önemli bir 
yer tutmaktadır. 
1920 yılında 

yapılan halk oyla
masında kahir 
Türk nüfusu 
olmasına rağmen 
Batı Trakya 
Yunanistan'a kaldı.

Milli Mücadele 
döneminin sona 
ermesi ve 1923 
yılında imzalanan 
Lozan Antlaşması 
ile Iskeçe halkı 
Mübadeleden muaf 
tutuldu. Iskeçe'de 
sekiz cami olduğu 
nu öğrendik. Beş 
vakit ezan minare 
lerden huşu içinde 
okunmakta ve halk 
ibadetini rahat bir 
şekilde yapmak
tadır.

Iskeçe'de 
OsmanlIlardan 
kalma tarihi evler, 
camiler, köprüler 
ve en görkemlisi 
de İbrahim Paşa 
Sarayıdır.

Üzülerek ifade 
edeyim bugün için 
ziyarete kapalıdır. 
Şehrin simgesi 
olan sağlamlığı ile 
insanı hayrete 
düşüren 1870 yılın
da Hacı Mehmet 
Ağa tarafından 
yaptırılan saat 
kulesi bizi birazda 
olsa teselli ediyor. 
Ancak 1972 yılında 
Iskeçe Belediyesi 
Meclisi tarafından, 
Türk Sanat 
Medeniyetini tem

sil ediyor gerekçe
si ile yıkım kararı 
alınıyor. Fakat 
Türk Halkı gerekli 
tepkiyi göster
diğinden ve şehrin 
valisinin aklıselim 
yaklaşımı 
sayesinde yıkıl
maktan şimdilik 
kurtuluyor.

Batı Trakya'nın 
kuzeyine 
Bulgaristan sınırı
na doğru köyleri 
görmeye gidi 
yoruz. İlk durağı 
mız Dolaphan 
Köyü oluyor. 
Burada on beş 
dakikalık mola 
veriyoruz. Adından 
da anlaşılacağı 
üzere burası 
gelişmiş bir Türk 
Köyü. Bizi 
Kozluca Köyünde 
yapılacak olan 
nikah cemiyetine 
götürdüler. Köy 
adlarını Türkçe 
ifade ederken, 
sakın resmiyette 
de böyle olduğunu 
zannetmeyin. 
Hepsinin 
resmiyette kul
lanılan Rumca 
isimleri mevcuttur. 
Türkler arasında 
hala 
OsmanlIlardan 
kalma yer adları 
kullanılıyor. Mesela 
Kozluca'nın 
Rumca karşılığı

Kotili. Dolaphan'ın 
Ziminti gibi...

Kozluca Köyü o 
gün cemiyet 
dolayısıyla 
oldukça kalabalık. 
Civar köylerden 
çok fazla davetli 
gelmiş.

Bir de azınlık 
ruhuyla hareket 
ettiklerinden birbir
lerine daha tutkun
lar. Yemek ikramı 
olarak büyük 
kalaylı bakır 
kazanlarda etli pi 
rinç pilavı, ayran 
ve tulumba tatlısı. 
Bu tatlı ülkemizde 
yapılan ve aynı 
adla anılan tatlının 
aynısı.

Bizlere bütün 
misafirperverlik
lerini göstererek 
istisnasız, herkes 
o meşhur hitapları 
ile «Oj geldiniz» 
diyorlar. Bu 
bölgede yaşayan 
soydaşlarımız 
Türkçe, Rumca ve 
Pomakça olmak 
üzere üç dil bili 
yorlar. iç kısımlara 
gittikçe, orman ile 
kaplı dağlara tır
manıyoruz. Yol 
kenarlarında ülke 
mizde olduğu gibi 
hayrına kır çeşme 
leri yaptırmışlar. 
OsmanlIlardan 
kalma köprülerden 
geçiyoruz. Yol boy
larında hayvan 
otlatanlarla Türkçe 
sohbet etmenin 
hazzını yaşıyor 
çeşmelerinden 
sular içiyoruz 
İskeçe'ye giderken 
yanından 
geçtiğimiz 
belediyelik olan 
Şahin köyünden

bahsetmek istiyo
rum. Köy OsmanlI 
kaynaklarına göre 
1360 yıllarda 
OsmanlI Paşası 
Lala Şahin tarafın
dan kurulmuştur. 
Şahin Köyün 
Hıristiyanlaştırılma 
sı için 1877 yılın
dan 1945 yılına 
kadar yoğun bir 
şekilde baskı 
yapılmıştır. Köyde 
asker ve görevli 
polislerin dışında 
tamamı müslü- 
mandır. Şahin Köy 
Dobrivar Dağının 
eteklerinde kurul
muş ve iskeçe'ye 
27 km. dir. Köyde 
bir kilise ile üç 
cami vardır. Bu 
köyden neden bah
settim? Onu da 
anlatayım.
Konuştuğumuz 
köylüler gururla, 
ülkemizde tanınan 
Batı Trakya 
Müftüsü Mehmet 
Emin Aga, sinama 
yapımcısı Şerif 
Gören oyuncu 
Necla Nazır'ın 
buralı olduğunu 
anlatmaktadırlar.

Şahin Köyden 
çıkarken iki tarafı 
OsmanlIlardan 
kalma mezarlıktan 
geçerken bütün 
geçmişimize 
Fatihalar oku 
yoruz. Iskeçe'de 
köyler iki gruba 
ayrılıyor. Dağlık ve 
ormanlık olan 
köylere balkan 
köyleri, ova olan 
yerlerdeki köylere 
ova köyleri demek
tedirler. Balkan 
köyleri olarak 
Elmalı, Musafça ve 
Ketelnik köylerini

goruyoruz.
Kuzeye 

Bulgaristan sınırı
na yakın Demercik 
Köyü'ne doğru 
giderken, dağlar
dan temiz akan 
dereleri kah 
sağımıza kah solu
muza alarak, 
büyük bir keyifle 
ilerliyoruz. Köyde 
çok iyi karşılanı 
yoruz. İslam dinini 
en kuvvetli 
yaşayan köylerden 
birisi. Bunu 
camide cemaatin 
kalabalık oluşu da 
gösteriyor. Genç 
nüfusun bu kadar 
istekli oluşunu o 
köyde uzun süre 
görev yapan 
imamın örnek kişi 
liğine bağlıyorlar.

Batı Trakya'daki 
din görevlilerin 
ücretlerini Türk 
Devleti ödüyor. 
Türkiye'ye oradaki 
soydaşlarımızca 
ağabey gözü ile 
bakılıyor. 
Türkiye'nin kalkın
mışlığından, 
gelişmişliğinden 
son derece mutlu 
ve gururlular. 
Yunan Devleti 
cami yapımına yer 
bağışlanmasına 
asla müsaade 
etmiyor.

Yapımı devam 
eden bir camiyi 
gösterdiler, tasar
lanan plandan 
biraz büyük 
yapılmış diye altı 
yüz bin avro ceza 
keşmişler. Bu 
parada ödene 
mediği için 
caminin inşaatı 
durdurulmuş.

Devamı yarın...

Dojo Karateden 9 madalya
Dojo Karate 
Spor Kulübü 
karatecileri, 4 
Mayıs 2013 
tarihinde 
Bursa Gür 
su’da yapılan 
23 Nisan İller 
arası müsaba
ka larına 
katılarak, 
ilçemize 9 
madalya ile 
döndü.
Kumite dalında 
Ebrasu 
Akdoğan ikin
cilik, Yağmur 
özler 
üçüncülük, 
Gökçe Yücel 

üçüncülük, 
Sude Öztürk 
üçüncülük, 
Yusuf Efe 
Öztürk 
üçüncülük, 
Aykız 
Dem iriş leye n 
üçüncülük, 
Nazar 
Demirişkaya 
üçüncülük, 
Gülderen Atıcı 
üçüncülük, 
Galip Ayyılmaz 
da üçüncülük 
alarak 
Gemlik’imizi 
ve Bursa’yı 
başarı ile tem
sil ettiler.

Dojo Karate 
Spor Kulübü 
Antrenörü 
Gökhan Özler, 
“ Sporcularımız 
daha da çok 
çalışarak daha 
da iyi sonuçlar 
alacaklar. 66 
Nolu motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi, 
145 Nolu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi ve 
Aktaş 
Lojistik’e 
desteklerinden 
dolayı 
teşekkür ede 
riz" dedi.
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Gemlik Belediyespor yolu geçti
Seyfettin Şekerşöz
U-16 play off B 
grubunda maçlarını 
zirvede tamamla
mak isteyen Gemlik 
Belediyespor bitime 
2 maç kala zorlu 
Yolspor engelini 3 
puanla kapayarak 
çok önemli 3 puan 
aldı.
Mavi Beyazlılar 2-0 
geriye düştükleri 
karşılaşmada raki 
bini 3-2 yenerek 
muhteşem dönüş 
yaparak 2 maç kala 
rahat bir nefes alıp 
grupta zirveyi ele 
geçirdi.
Maça gol için başla 
yan Gemlik Beledi 
yespor atağında 9. 
dakikada Onur'un 
pasında Rahim'in 
sert şutunu Yolspor 
kalecisi Mehmet 
kornere çeldi. 
28. dakikada 
Gemlik Belediye 
spor savunmasında 
yapılan hatayı 
Aykut affetmedi ve 
takımını 1-0 öne 
geçiren golü attı. 
33. dakikada yine 
Gemlik Belediye 
spor atağında bu 
kez Hakan’ın çapraz 
dan vurduğu top 
yan direkten dışarı 
çıktı. 34'te Yol 
spor*un ikinci golü 
geldi. Ceza sahası 
içindeki karambol- 
da Bilken skoru 2-0 
yaparak farkı ikiye 
çıkardı, iki farklı 
geriye düşen 
Gemlik Belediye 
spor çabuk topar
landı. 36. dakikada 
Onur’un ceza 
sahasına kestiği 
topu Eray kalecinin 
üstünden ağlarla 
buluşturunca ilk 
yarı Yolspor'un 2-1 
üstünlüğüyle 
kapandı, ikinci 
yarıya daha atak 
başlayan Gemlik 
Belediyespor, 
kalesinde kontra 
toplarla tehlike 
yaşadı. 55. dakika
da Eray'ın müsait 
pozisyonda vur
duğu şutu Yolspor 
kalecisi Mehmet 
kornere çelerek 
gole izin vermedi. 
63. dakikada 
Gemlik Belediye 
spor*un beraberlik 
baskısı gol getirdi. 
Onur'un soldan 
kestiği topu savun

ma ıskalayınca 
Furkan takımının 
beraberlik golünü 
ağlara göndererek 
skoru 2-2 yaparak 
takımını rahatlattı. 
İki farklı yenilgiden 
beraberliği yakala 

yan Gemlik Beledi 
yespor 70. dakikada 
öne geçü. Ceza 
alanı içinde yapılan 
paslaşmada son 
vuran Hakan attığı 
golle takımının geri 
dönüşünü sağladı

3-2. 
rakibine sert giren 
Talha direk kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalırken Yolspor 
son dakikada kale 
önünde yakaladığı 
pozisyonda golü

bulamayınca 
Gemlik Belediye 
spor zorlanmasına 
rağmen 3 puanı 
alarak rahatladı.

SAHA : Güzelyalı 
HAKEMLER : 
Bahadır özekici 7, 
Halil özer 7, Faik 
Barbaros Balkan 7, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 5, 
Soner Şen 5. 
Muratcan 6, Ilhan 6, 
Yusuf 6, Hüseyin 6, 
Hakan 7, Furkan 7, 
Rahim 4, (Birkan 4, 
Eray 7, Onur 8, 
YOLSPOR :

Mehmet 4, Furkan 
Akpınar 4, (Enes 
Atlas 1) Furkan 
Bükeç 4, Doğan 5, 
Hakan 5, İsmail 5, 
Bilhan 5, (Furkan 
Güllü 2) Can 4, 
(Kubilay 1) Aykut 5, 
(Talha 2) Arif 5, 
(Yağız 2) Esat 5, 
GOLLER : Dk. 28. 
Aykut, Dk. 34.
Bilkan, (Yolspor) 
Dk. 36. Eray, Dk. 63. 
Furkan, Dk. 70.
Hakan, (Gemlik 
Belediyespor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 80. Talha 
(Yolspor)
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II II II M em ir cttriiM ires yatdm
Zorunlu Trafik Sigor 
tası yaptırmayan 
araç sahipleri şimdi 
yandı. Zorunlu 
Trafik Sigortası için 
artık emniyette 
devrede 
10 milyondan fazla 
aracın her yıl 
yenilediği Zorunlu 
Trafik Sigortası için 
emniyet devreye 
girdi.
Emniyet ile yapılan 
işbirliği kapsamında 
sigortasız araç 
sahiplerine SMS 
gönderilecek. SMS 
ile uyarılan taşıt 
sahiplerine sigorta 
yaptırmamaları ha 
linde cezai yaptırım
la karşı karşıya kala 
caklarına yönelik 
ikazda bulunulacak. 
Trafik Sigortaları 
Bilgi Merkezi’nden 
(TRAMER) 
Hazine’ye gönder
ilen sigortalı araç 
bilgileri Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne 
kısa süre önce iletil
di. Hangi ilde trafik 
sigortasız araç 
olduğuna ilişkin 
plaka bilgileri 81 ilin 
valiliğine gönder
ilirken, tespit edilen 
araçlara cezai yap
tırım uygulanacak.

SMS GELECEK * 
Zorunlu Trafik 
Sigortası yaptır
mayan araçlara 
poliçesi düzen

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

o GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
u 
E 
M

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

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

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

L 
i

VAPUD - FERİBOTKAYMAKAMLIK
Kaymakamlık S13 10 51
C.Savcılığı 513 10 53

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31■ C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd. 515 10 28 OTORÜS

K ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)n DENİZ UÇAĞI 613 65 13

Pegasus Akmls 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

n 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 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

D Devlet Hastana*! 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tip Mrk. 514 80 88

BELEDİYED
E

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

R
TAKSİLER

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

i Akcan Petrol s13 1O 7O
MAR-PET si 3 30 33
Tuncay Otogar 913 16 49
Beyza Petrol Si3 Ol 03

lenene kadar el 
konulması ve para 
cezası kesilmesi 
yaptırımı bulunuyor. 
Hazine 
Müsteşarlığının 
yakından takip ettiği 
süreç kapsamında 
yeni bir uygulama 
daha devreye giriy
or. Emniyet ile 
yapılan işbirliği kap
samında sigortasız 
araç sahiplerine 
TRAMER’den gelen 
bilgiler doğrul
tusunda cep tele
fonlarına SMS gön
derilecek. SMS ile 
uyarılan taşıt sahip
lerine sigorta yaptır
mamaları halinde 
cezai yaptırımla 
karşı karşıya kala
caklarına yönelik 
ikazda bulunulacak. 
Habere göre Türkiye 
genelinde otomobil

lerin yüzde 90 ’lık 
bölümünde trafik 
sigortası yap
tırıldığına dikkat 
çeken üst düzey bir 
ekonomi yetkilisi, 
“Bu oran kamyon, 
kamyonet ve moto
siklet dahil 
edildiğinde düşü 
yor. Özellikle taşra
da bu kural ihmal 
ediliyor. Şimdi 
emniyet ile ortak 
çalışma yürütülü 
yor. Trafik sigortası 
yaptırmayan 
araçların plaka bilgi
leri emniyette yer 
alıyor. Kontrollerde 
bu araçları tespit 
etmek zor olmaya
cak. Araç sahip
lerinin bunu göz 
önünde bulundur
ması gerekiyor.” 
dedi

MHP Adana 
Milletvekili Seyfettin 
Yılmaz'ın Meclis'e 
sunduğu teklif 
yasalaşırsa devlet 
her memur çocuğu
na 129 TL kreş 
yardımı ödeyecek...

0 -6 yaş arasında 
çocuğu bulunan 
devlet memurlarına, 
Çocuklarının her biri 
için 4000 gösterge 
rakamının aylık kat
sayısı ile çarpılması 
sonucu elde edile
cek miktarda kreş 
yardımı ödenmesini 
öngören Kanun tek
lifi Meclis 
Başkanlığına sunul
du. Teklif yasalaşır
sa, devlet 
memurlarına, kap
samdaki her çocuk 
için yaklaşık 129 TL 
kreş yardımı 
ödenecek.
Milletvekili Seyfettin 
Yılmaz ve 
Milletvekili 
arkadaşlarının 
imzasını taşıyan ve 
657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 
ile 4857 sayılı İş 
Kanununda değişik
lik içeren Kanun 
teklifi; Devlet 
memurlarına Kreş 
yardımı yapıl
masının yanı 
sıra, işçilerin 0-6 
yaşındaki çocuk
ların bırakılması ve 
bakılması ile 
emziren işçilerin 
çocuklarını 
emzirmeleri için işv
eren tarafından 
çocuk bakım evi 
kurulmasını ve 
çocuk bakımevi 
kurulmayan yer
lerde işçilere 
kreş yardımı 
yapılmasını da

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4568 

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)

öngörüyor. 
Söz konusu Kanun 
teklifi:

DEVLET 
MEMURLARI 
KANUNU İLE İŞ 
KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA 
DAİR KANUN 
TEKLİFİ

“MADDE 1- 
14/7/1965 tarihli ve 
657 sayılı Devlet 
Memurları
Kanununun 191 inci 
maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 
“Bünyesinde çocuk 
bakımevi bulun
mayan kamu 
idarelerinde çalışan 
ve 0-6 yaş arasında 
çocuğu bulunan 
devlet memurlarına 
çocuklarının her biri 
için 4000 gösterge 
rakamının aylık kat
sayısı ile çarpılması 
sonucu elde edile
cek miktar 
üzerinden Kreş 
yardımı ödenir. 
Anne ve babanın 
her ikisinin de 
devlet memuru 
olması hâlinde bu 
haktan eşlerden biri 
yararlanır.” 
MADDE 2- 22/5/2003 
tarihli ve 4857 sayılı 

iş Kanununun 
74 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
“Yaşları ve 
medeni halleri ne 
olursa olsun, 50 
den çok işçi 
çalıştırılan 
işyerlerinde, 0-6 
yaşındaki çocuk
ların bırakılması ve 
bakılması, emziren 
işçilerin çocuklarını 
emzirmeleri için 
işveren tarafından, 

çalışma yerlerinden 
ayrı ve işyerine 
yakın bir çocuk 
bakım evinin kurul
ması zorunludur. 
Birinci cümle kap
samı dışında kalan 
işçilere 0-6 yaş 
arası her çocuk için 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığının 
bütçesine 
konulacak ödenek
ten karşılanmak 
üzere net asgari 
ücretin yarısı kadar 
Kreş yardımı 
ödenir.” 
MADDE 3- Bu 
Kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe 
girer.
MADDE 4- Bu 
Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu 
yürütür.”

OMııi
■■ 

EL CİN :11:45-14:00- 
16:15-18:15-20:30

SICAK KALPLER: 
12:00-14:15-16:30- 

18:30-20:30
CESURRALIK2: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:30

■mm
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MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİİl ARSALARI 

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZAKAT ’

KARŞIL&İNŞAAT YAPILIR

•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

MuAs/n TUNÇ

MİLTON
k DÜĞÜN SALONU

İnternetten Canh ^hg/n 
Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekip inanlar 

Sürpriz gösteriler

te** w ~ . *9
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE M 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 

EN GÜZEL ANLARINIZI | 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. ||।

Pasta Piyanist
Meşruhat Saten Sandalye Gigdirrne
Çerez Nikah Masası

Merkeı:W2W3 85(53 
053^366'04

Kumla Şb.: 0 224 588 95 27
Kurşunlu Şb.: 05354K6 04
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ORTAK SAM GÜVENLİK BİRİMİ
• İŞYERİ HEKİMLİĞİ

osab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 
» y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

• 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 İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

urulus'1973

GemlikKErfez
9 Mayıs 2013 Perşembe

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Özensoy,Beleıliııehinasının 
yıkılma olayını meclise taşıdı
MHP Bursa Milletvekili Necati Özen- 
soy, TBMM Başkanlığına verdiği 
yazılı önerge ile raporda da usul 
süzlüğün olup olmadığı nın incelen
mesi ve usulsüzlük varsa Gemlik hal 
kının mağduriyetinin gidermesi için 
çalışma yapılıp yapılmayacağını 
sordu. Haberi sayfa 4’de

Gemliklilerin 75 kuruş verdikleri zeytine, BalIkesirliler 90 kuruş verince, köylü yüzlerce ton zeytin sattı. 

Kumlalılar borçlarını ödemek için 
zeytinlerini yok pahasına satıyor

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış
Ucuz pahalı satıyorlar..

Önceki gün, Kumla Köyü Satılığa Çıktı” 
başlıklı haberim ses getirdi.

Sabah saatlerinde Küçük Kumlalılar ara 
dı. Borçlarını ödeyebilmek için, havuzla 
rındaki zeytinleri 90 kuruştan Balıkesir’ 
den gelen yağhanecilere satmaya başla
dıklarını söylediler.

Öğleden sonra gidip yerinde gördüm.
Bu nedenle, Belediye Meclisi’ndeki top 

lantıya katılmadım.
önemli bir gündem maddesi de yoktu.
Kesin hesaplar ve her zaman olduğu gi 

bi imarla ilgili sorunlar görüşülecekti. 2’de

Gemlikli yağhanecilerin kilosuna 75 kuruş verdikleri 450 taneli salamura zeytine 
BalIkesirliler 90 kuruş verince, Küçük Kumlalı zeytin üreticileri, Tarım Kredi 
Kooperatifi’ne olan borçlarını ödeyebilmek için zeytinlerini yok pahasına satıyor
lar. Marmarabirlik, 2011 yılı 450 taneli zeytini 2.20 liradan almıştı.
Küçük Kumlalı zeytin 
üreticileri, Tarım Kredi 
Kooperatifi’ne olan 
borç larını ödeyebil 
mek için kaplarındaki 
2011 yılına ait zeytin
lerini fiyatlar düşük 
olduğu için satmı 
yordu. 
Kumlalılar, icra kapıya 
dayanınca, Balıkesir’ 
den gelen tüccarların 
Gemlikli yağhaneci
lerin 15 kuruş üzerin 
de fiyat vermesi üzeri 
ne zeytinlerini 
satmaya başladılar.
Haberi sayfa 2’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE,
<• endoskopKgastroskopİ,

_ _ _ _ _ _ KOLONOSKOPİ)
zeytin r ı p m e r k e z iy ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 

HİZMETİNİZDEDİR
TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

RANDEVU HATTI 0 224 572 46 00
Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No:104 ORHANGAZİ / BURSA

GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP.DR. ÖZGÜR YAZAR

1
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ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GÜNER

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Deniz uçağı seferleri 
tehlikeleri...

Bursa Büyükşehir Belediyesi kuruluşu 
olan BURULAŞ, Nisan ayından itibaren 
Gemlik Haliç Deniz Uçağı seferlerini başlat 
tı. Bu nedenle iki kez tören düzenlendi.

İlk törenle seferleri Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe başlattı. 
Bursa Milletvekili Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç nasıl dikkate alınmazdı.

Geçmedi bir hafta, on gün bir başlatma 
töreni daha.

Hizmet işadamlarına, varlıklı kesime de 
olsa hizmet hizmettir.

Hayırlı olsun. Allah kazadan korusun. 
Vatandaşlarımız sağlıkla seyahat etsin.

Deniz uçağı seferleri hizmete konulurken, 
etraflıca düşünülmemiştir.

Vatandaşın dinlenme alanı olan çay bah 
çelerinin burnunun dibinde uçak iskelesi.

Uçak gürültüsü ile yanaşıyor.
Kanatlarının dalgalı ve şiddetli rüzgarda 

gazinoların ikisi de tehlike yaratabilir.
Olabilecek kazada yaralananlar, can kayıp 
lan ihtimal dahilinde.

Uçağın iniş ve kalkışını izlemek üzere 
halk vapur iskelesini dolduruyor.

İskelede yakıt ikmali için benzin tankeri 
bekletiliyor.

Isıdan, bir vatandaşın ihmalinden infilak
tan her an can kaybı beklenebilir.

Allah göstermesin.
Yüksek devirli uçak pervanesinden 

birinin kopup fırlaması sonucu çok sayıda 
yaralanma veya ölüm beklenebilir.

Deniz uçağının iniş kalkışlarında oluşan 
ve uçak eksozundan etrafa yayılan zehirle 
yici karbonmonoksit gazı gazinolarda, 
iskele etrafındaki vatandaşları rahatsız 
etmekte halk bu zehirli gazı solumakta.

Bizlerin görüp yaşadığı bu gerçekleri 
çevreciler, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ne 
den dikkate almazlar, ilgilileri uyarmazlar?

Deniz uçağı 18 yolcu kapasiteli müşteri
lerinin araçları için rıhtımda özel otopark 
yeri tahsisi yapılmış durumda. Seferleri 
BURULAŞ düzenliyor. Burulaş ticari bir 
kuruluş.

Uçak yolcusunun herhangi bir vatandaş
tan farkı ne? Niye imtiyaz tanınıyor.
Yolcular araçları için otopark parası ödü 
yor mu? Ödeniyorsa hangi makamca tahsil 
ediliyor?

Yukarıda belirtmeye çalıştığımız önemli 
olumsuzlar giderilmelidir.

Uçak iskelesi mevcut durumundan en az 
5 metre daha öteye çekilmeli, kanatların 
gazinolardaki insanlara zarar vermemesi 
için bu şekilde önlem alınmalıdır.

Uçakların iniş ve çıkış saatlerinde iskele 
ye yolcuların haricinde kimse bırakılma
malıdır.

Yakıt ihmal tankeri devamlı şekilde park 
ettirilmemelidir.

Uçak yolcularından araç otopark ücreti 
Gemlik Belediyesi’nin geliri olmalıdır.

Her hizmet insanımız içinse şüphesiz 
öyledir. İnsanı sağlıklı kılmak, var kılmak, 
dikkat gösterilmesi saygı gösterilmesi 
gereken yetkilinin başlıca görevidir, 
sorumluluğudur.

Gemliklilerin 75 kuruş verdikleri zeytine,
BalIkesirliler 90 kuruş verince köylü yüzlerce ton zeytin sattı

Kumlalılar horçlarını ödemek için 
zeytinlerini yok pahasına satıyor
Gemlikli yağhanecilerin kilosuna 75 kuruş verdikleri 450 taneli salamura zeytine 
BalIkesirliler 90 kuruş verincd Küçük Kumlah zeytin üreticileri Tarım Kredi 
Kooperatifi’ne borçlarım ödeyebilmek için zeytinlerini yok pahasına satıyorlar. 
Marmarabirlik, 2011 yılı 450 taneli zeytine 2.20 lira barem fiyatı vermişti.
Küçük Kumla 
Mahallesindeki 
zeytin üreticileri, 
Tarım Kredi 
Kooperatifi’nden 
aldıkları kredileri 
ödeyemeyince, 
2011 yılı ürünlerini 
satışa çıkardılar. 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Bölge Müdürlüğü 
Avukatı İdris 
Ceylan’nın 
borçlarını ödeye
meyen 518 Say i'i 
Küçük Kumla Tarım 
Kredi Kooperatifi 
ortaklarına ve 
kefillerine gön
derdiği ihtarname 
ile borçların ivedi
likle ödenmesini, 
aksi takdirde, 
avukat vekalet 
ücreti ve icra mas
rafları ile borçların 
yükseleceğini, öde
menin yapılmaması 
halinde, icra işlem
leri başlayacağını 
bildirmişti. 
Borçlulara ve 
kefillerine yapılan 
ihtardan sonra, 
kaplarında bulunan 
400-450 taneli 
zeytinleri satmak 
için yola koyulan 
Küçük Kumlalı 
zeytin üreticilerinin 
imdadına Balıkesir’ 
den gelen tüccarlar 
yetişti.
KİLOSUNU 90 
KURUŞTAN 
ALIYORLAR 
Karacaali Köyü’n 
den buldukları 
komisyoncu 
aracılığı ile önce 
Karacaali 
Köyü’nden tonlarca 
zeytin satın alan 
BalIkesirli tüccarlar 
dün Küçük Kumla 
dan 100 ton 
civarında 3 TIR 
zeytin aldılar. 
Küçük Kumla 
Şükrü Alemdar 
Mahallesi Muhtarı 
Kemal Karadeniz, 
zeytin üreticisinin 
2011 yılında kabına 
koyduğu 450 taneli 
zeytinlerini 
Marmarabirlik

Kooperatifi’nin 2.10 
lira fiyat verildiğini, 
üreticinin bu fiyatın 
Kooperatife 3 liraya 
mal olacağını 
düşünerek, zeytinin 
daha iyi para 
etmesi için satma
yarak kabına koy
duklarını söyledi. 
Karadeniz, şöyle 
konuştu:
“Zeytin üreticisinin 
masrafları hergün 
artarken, zeytin 
fiyatları artmıyor.
Zeytinin bol olduğu 
dönemde tane 
küçük oluyor.
2011 yılında yağlık 
zeytin 1.2 liradan 
alınıyordu.
Bizler de zeytin 
daha iyi para eder, 
satar borçlarımızı 
öderiz diye 
kabımıza koyduk. 
2.5 liradan 4 ton 
zeytin sattığımızda 
Kooperatife olan 
borcumuzu öderiz 
dedik.
Bugünki piyasada 
450 taneli zeytinin 
yüzüne bakan yok. 
Gemlikli 
yağhaneciler bu 
zeytine 75 kuruş

fiyat veriyor. 
Dışarıdan gelen 
alıcılar Gemliklile 
rin üzerinde fiyat 
veriyor.
Balıkesir’deki 
yağhane işletmeci
leri iki gündür 
Kumla’dan zeytin 
alıyor.
Daha önce Karaaali 
Köyü’nden 
almışlar. Bu köylü 
malını satmak için 
sıraya girdi.
Gemlikli 75 kuruş 
verirken, BalIkesirli 
90 kuruş verince, 
para sıkıntısı çeken 
zeytin üreticisi 
malını yok pahası
na da olsa satmak 
zorunda kalıyor. 
Bugün Kumla da 3 
kamyon zeytin 

alındı. Bu devam 
edecek.” dedi. 
Zeytinlerini satan 
Küçük Kumlahlar 
Tarım Kredi 
Kooperatifine olan 
borçlarını ödeye
ceklerini, icraya 
düşmek istemedik
lerini söylediler 
Öte yandan, Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
Balıkesir Bölge 
Müdürü gazetemizi 
arayarak, gazete 
mizde çıkan köşe 
yazısında belirtilen 
borcun uyanlış 
olduğunu, Küçük 
Kumla Köyü 
Kooperatifine 
ödenmeyen borç 
miktarının 1 milyon 
069 bin lira 
olduğunu söyledi.
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Mi ucan mımiiiı üm w m
Orhangazi'ye bağlı 
Sölöz beldesinde 
öğlen saatlerinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
kontrolden çıkan 
otomobil zeytinliğe 
uçtu.
Zeytinlikteki sula
ma kanalına ait bet
ona çarpan ve hur
daya dönen otomo
bilin sürücüsü 
kazadan yaralı 
olarak kurtuldu. 
Kaza Orhangazi- 
İznik karayolu 
Sölöz Beldesi gir
işinde meydana 
geldi. Alınan bil
gilere göre 
Orhangazi 
istikametinden 
İznik istikametine

Açılı Bırakılan Damper, Kazaya Neden Oldu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kam 
yonun, açık bira 
kılan damperi, 
plaka tanıma siste
mi monte edilen 
demir korkuluğu 
devirdi. Kazada, 
devrilen kamyonun 
sürücüsü yara
landı.

gitmekte olan 
Recep Tekirpınar 
(60) idaresindeki 16 
ER 307 plakalı oto
mobil Sölöz beldesi 
girişinde kontrold
en çıktı.

Alınan bilgiye göre, 
Bursa-Ankara 
karayolunda hafriy
at yapan bir şir
kette çalışan Erdo 
ğan Yılmaz idaresin 
deki 06 DR 2982 
plakalı kamyon, 
damperi açık olarak 
trafikte seyreder 
ken Eski Karaca

Yoldan zeytinliğe 
uçan otomobil, 
zeytinlik içinde 
bulunan sulama 
kanalına ait beton 
kanala çarptı. Takla 
atıp ters dönen oto

kaya köyü mevk- 
isinde plaka tanıma 
sistemi bulunan 
demir korkuluğa 
çarpıp devirdi.
Kazada, yana 
devrilen kamyonun 
sürücüsü Yılmaz, 
hafif yaralandı. 
Jandarma, sağlık 
ekipleri tarafından 

mobilde yalnız 
başına bulunan 
sürücü Recep 
Tekirpınar yara
landı. Yaralanan 
sürücü için olay 
yerine ambulans 
çağrıldı.
Ambulansa konan 
ve durumu ağır 
olan sürücü Gemlik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
burada tedavi 
altına alındı.
Jandarma ekipleri 
kaza ile ilgili soruş
turma başlattı. 
Kaza sonrasında 
hurdaya dönen 
otomobil ise 
çekici yardımı ile 
zeytinlikten 
çıkarılabildi.

olay yerinde tedavi 
edilen sürücünün 
ifadesine başvurdu. 
Kazada yaklaşık 90 
bin lira hasar oluş
tuğu ve kurulum 
aşaması yeni biten 
plaka tanıma sis
teminin henüz 
devreye alınmadığı 
bildirildi.

Bursa'da Sahte
Emeklilik Operasyon»: 

20Gözaltı
Bursa'da bazıları 
sağlıklı, bazıları 
ise özür oranı yet
meyen kişilerin 
sahte raporlarla 
malulen emekli 
edilmesi iddialarıy
la ilgili gerçek
leştirilen 
operasyonda 20 
kişi gözaltına 
alındı.
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesi Mali Büro 
ekipleri, malulen 
emekli olmaları 
için özür oranı 
yeterli olmayan ve 
hiç bir özrü bulun
mayan kişilerin, 

Baz İstasyonunun 
Trafosundan Yağ

Çaldılar

para karşılığında 
malulen emekli 
edildiği iddiaları 
üzerine alarma 
geçti. Aralarında 
bir kamu has
tanesinin doktor 
ve sağlık çalışan
larının da 
bulunduğu 
toplam 20 kişi, 
gözaltına aldı. 
Haklarında, 
"'sahtecilik, 
dolandırıcılık ve 
rüşvet" iddialarıyla 
alakalı ifadeleri alı- 
nanan 
şüphelilerin, 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilmesi 
bekleniyor.

Bursa'da, Uludağ 
Üniversitesi'nde 
(UÜ) dün akşam 
karşıt görüşlü 
öğrenci grupları 
arasında çıkan ve 
biri ağır 2 
öğrencinin bıçakla 
yaralandığı kavga
da, gözaltına alınan 
biri kız 4 öğrenci
den 3'ü savcılık tal
imatı ile serbest 
bırakıldı. Kavgada, 
"Kız arkadaşımıza 
neden yan bakıyor

Bursa Emııiııete Kaçak Sigaraya Göz açtırmıyor
Bursa'da bir iş 
yerinde 890 paket 
bandrolsüz sigara 
ele geçirdi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 

sun" diyen sol 
görüşlü öğrenci
lerin saldırısında 
yaralanan S.K. adlı 
öğrencinin yaral
adığı Tıp Fakültesi 
öğrencisi Fecri 
A.'nın sağlık duru
munun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Olayı duyan diğer 
sağ görüşlü öğren
cilerin gelmesiyle 
Acil Servis önünde 
arbede çıktı. Bu 
sırada kaçan bazı

Yıldırım ilçesi 
Baruthane 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. H.Ş.'nin 
kaçak sigara sattığı 
ihbarını alan 

karşıt görüşlü 
öğrenciler kampus 
içersinde bulunan 
otele sığındı. Sağ 
görüşlü yaklaşık 50 
kişilik öğrenci 
grubunun otele 
girmesini ise biber 
gazı kullanan polis 
engelledi.
Daha sonra otelden 
çıkartılan öğrencil
erden M.C. (29), 
E.E. (21) ve Ş.T.
(21) ile Fecri A.'yı 
yaralayan ve has

Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
şahsın iş yerinde 

taneden taburcu 
edilen S.K. gözaltı
na alındı.
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürülen 4 zanlı
dan 3'ü savcının 
talimatı ile serbest 
bırakılırken S.K.'nin 
sorgusu ise devam 
ediyor.
Bursa Polisi, 
üniversitede yaşan
abilecek olaylara 
karşı burada aldığı 
önlemleri artırdı.

arama yaptı. İş 
yerinde yapılan 
aramalar net
icesinde 890 paket 
bandrolsüz sigara 
ele geçirildi.

Bursa'da hırsızlar 
bir baz istasyonun 
trafosundan bin 
TL değerinde 100 
litre yağ çaldı.
Merkez Osmangazi 
ilçesi İsmetiye 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, kimliği 
meçhul şahıslar 
bir baz istas 
yonunun trafosun

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

da bulunan 100 
litre yağı çalıp 
kayıplara karıştı. 
Baz istasyonu 
sorumlusu Ö.G. 
trafoyu kontrol 
ederken 
yağın yerinde 
olmadığını fark 
ederek durumu 
polise bildirdi. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ucuz pahalı satıyorlar...

Köy kahvehanesi önünde köylüler 
karşıladı beni.
Köy camiin in bitişiğinde 07 16 269 

plakalı beyaz bir TIR bekliyordu.
Köylüler, “zeytin çekmeye gittiler, 

birazdan gelirler. Sabah, 2 TIR dolu 
su zeytin aldılar, paralarını dağıttı 
lar.” dediler.
Kahveye oturduk, çaylar söylendi, 

sohbete koyulduk.
Köylümüz konuk severdir.
Bir yandan çay içtik, bir yandan iki 

gün önce yaptığımız haberi konuş
tuk.
Kahvehanelerin masalarında Gem 

lik Körfez Gazetesi hala duruyor...
Aynı haberin çıktığı Olay Gazetesi’ 

ni getirdiler.
Köylüyü aramışlar, Bursa’dan ola 

yın doğru olup olmadığını sormuş 
lar.

Onay alınca da yayına sokmuşlar 
haberi*?"
Masamızda emekli öğretmen Ab 

dullah Aslan, Muhtar Kemal Kara 
deniz ve diğerleri toplandık.
Zeytin üretişinin cebinde beş kuru 

şu olmadığını söylediler.
2010-2011 mahsulü 450 taneli zey

tinin daha iyi para etmesi için havuz 
tara koyduklarını belirttiler.

O yıl, Marmarabirlik, yağlık zeytine 
1 lira 250 kuruş fiyat vermiş, 450 
taneli zeytine ise 2 lira 200 kuruş...
Muhtar Kemal Karadeniz, ”O yıl 

Marmarabirlik’in küçük taneli zey
tine kota uyguladılar, köylünün sata
madığı zeytini hem daha iyi fiyattan 
satabilmek, hem de mecburiyetten 
havuzlarına koydu.” dedi.

Köylü bu zeytini 2.5 liradan satıp, 
Tarım Kredi Kooperatifine olan 
borçlarını ödemeyi düyündüğünü 
söyledi.
Ama, ‘evdeki hesap, çarşıya uyma 

dı.’
Köylü darda..
Hiçbir dönemde zeytin köylüsü, bu 

kadar dara düşmemişti.
Yanlış tarım politikaları, yalnız zey 

tin üreticisini değil, tüm Türk köy lü 
sünü yoksullaştırdı.

Kredi vererek veya borç erteleye 
rek temel sorunlar çözülmez.

Gerçekler hiç birşeyle örtülemez. 
Çıkın köylüyü dinleyin.
Siyasiler ne yapıyorsunuz? 
Köylerden feryatlar yükseliyor. 
Kısa bir zaman sonra bankalara 

olan borçlar da ödenmeyince, satış 
lar başlayacak.
Zaten başladı.
Biz gördüklerimizi yazıyoruz.
Gidin konuşun, çözüm bulun.
Köylü her zaman borçuna sadık 

kalmıştı, ama bu kez bıçak kemiğe 
dayandı.
Acıtıyor...

Özensoy, Belediye binasının 
yıkılma olayını meclise taşıdı
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy, TBMM 
Başkanlığına verdiği 
yazılı önerge ile 
Sakarya da Cumhuri 
yet savcılığının baş 
lattığı soruşturma ile 
beton örnekleri ana 
tizlerinde usulsüzlük 
yapıldığını belirle 
yerek, Sakarya 
Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği 
bölümündeki 
görevlilerin gözaltı
na alındığını 
Gemlik’te sağlam 
olan Gemlik 
belediye binasının 
yıkılmasına neden 
olan raporu da bu 
fakültedeki aynı kişi
lerin vermesi sonu
cu yıkıldığını 
belirterek, hazır
lanan raporda da 
usulsüzlüğün olup 
olmadığının incelen
mesi ve usulsüzlük 
varsa Gemlik halkı 
nm mağduriyetinin 
gidermesi için çalış
ma yapılıp yapılma 
yacağım sordu. 
Necati Özensoy’un 
verdiği önerge

CH P'l i gene ler ve l a geziler iMtn

CHP Gemlik Gençlik 
Kolu üyeleri, 80 ön 
cesi devrimci 
gençliğiyle 2000'li 
yılların gençlik kol
larını bir araya getire 
rek, iki kuşağı 
buluşturacak. 
CHP Gemlik Gençlik 
Kolu üyeleri 
"Köklerimize 
Dönüyoruz" sloganı 
ile 80 öncesi devrim

şeyle; “TBMM 
Başkanhğı’na 
aşağıdaki soru
larımın Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar 
tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması 
isteğimi bilgilerinize 
sunarım. 02/05/2013

Necati ÖZENSOY 
Bursa Milletvekili

Sakarya Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
beton numune ana 
tizlerinde usulsüzlük 
yapıldığı iddiasıyla 
başlattığı soruştur
ma kapsamında, İl 
Emniyet Müdürlüğü 

ci gençleri ile bir 
araya gelmeyi plan
lıyor.
Önümüzdeki hafta
larda gerçekleştire
cekleri etkinlik ile 
CHP ve devrimci 
mücadeleye katkı 
vermiş, şimdi orta 
yaşın üzerindeki 
büyükleri ile bir 
araya gelecek olan 
gençler, ziyaretlere 

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
ildeki pek çok 
adrese operasyon 
düzenledi.
Operasyonda 
Sakarya Üniversitesi 
(SAÜ) İnşaat Mühen 
dişliği Bölümü'nde 
görevli 2 öğretim 
üyesi ile bazı yapı 
denetim firmalarının 
yetkilileri, beton 
numune analizlerini 
yapan laboratuvar- 
ların yetkilileri ve bir 
hazır beton firması 
nın sahibi ve yet 
kililerinin de araların 
da bulunduğu 47 
kişi gözaltına alındı. 
Bursa ili Gemlik 
ilçesinde yıkımı 
gerçekleştirilen 
Gemlik Belediyesi 
hizmet binasının 
yıkıma gerekçe 
edilen raporunda da 
Sakarya Üniversitesi 
Mühendislik Fakülte 
si İnşaat Mühendis 
liği Bölümü öğretim 
görevlilerinin 
imzaları vardır. 
Buna göre: 
1)06.03.2013 tarihli 

başladı.
İlk olarak Balıkpa 
zarı Mahallesi'nde 
Yücel Esen ve 
Gürkan Kuzey'i 
ziyaret eden gençlik 
kolu üyeleri, İnan 
Tamer ve Kadri 
Güler'e etkinlik hak 
kında bilgi verdiler. 
Etkinlik hazırlık
larının tamamlan
masının ardından

7/19416 esas numa 
ralı süresi içeresin 
de cevaplandırmadı 
ğınız soru önergem 
de de sormuştum. 
B-225 kalitesinde 
hazır betonun ve 
radyal temelin kul
lanılmasına rağmen 
Gemlik Belediyesi 
hizmet binasının 
yıkım raporu 
içerisinde eski usul 
beton kullanıldığının 
yer alması bu raporu 
ne kadar tarafsız kıl
maktadır?
2) Gemlik Belediyesi 
hizmet binasının 
yıkım işlerine ilişkin 
hazırlanan raporda 
da usulsüzlük var 
mıdır?
Bununla ilgili bir 
inceleme yaptınız 
mı?
3) Gemlik Belediyesi 
hizmet binasının 
raporunda da usul
süzlük yapıldığı 
tespit edilirse Gem 
lik halkının mağ
duriyetlerini gider
mek için Bakanlığı 
nızca bir çalışma 
yapılacak mıdır? 
Yapılmakta ise bu 
çalışmalar nelerdir?” 

duyuru yapacakları 
nı belirten gençler, 
"Köklü bir 
partinin gençleri 
olmaktan övünen biz 
gençler, zaman 
zaman tecrübelerine 
ihtiyaç duyduğumuz 
büyükle rimiz ile bir 
araya gelecek, anlat
acaklarından fay
dalanacağız" 
dediler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Aygün, Gemlikli müteahhitlerin federasyona katılım kararı için genel kurulu toplayacak

MMlI Wi i Mİ» Hm
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yönetim 
Kurulu toplantısında 
GTSO’nun 18 Mayıs 
günü yapılacak olan 
Meslek Komiteleri 
seçimleri ele alındı. 
Demek Merkezi'nde 
yapılan toplantıya 
Yönetim Kurulu 
üyeleriyle, Ticaret 
Odası 4. Meslek 
grubu adayları da 
katıldılar.
15 günde bir yapılan 
olağan toplantının 
ağırlıklı konuları 
GMD'nin federasyo 
na katılımı ve yak
laşan GTSO seçim
leriyle ilgili çalış
maların değerlen 
dirilme oldu.
GMD Başkanı Hamza 
Aygün, olağan 
toplantı sonrası 
Yönetim Kurulu 
adına yaptığı açıkla
mada: "Yönetim

Kurulumuz Gemlikli 
müteahhitleri tem- 
silen bütün gücüyle 
çalışmalarına devam 
etmektedir.
GMD'nin İnşaat 
Müteahhitleri 
Federasyonu ’na 
katılımı için bir önce
ki genel kurulumuz
da prensip karan 
almıştık.
Federasyona delege 
olarak vereceğimiz 
arkadaşlanmızı belir
lemek ve katılımın 
detaylannı aktarmak 
üzere 22 Mayıs 2013 
Çarşamba Saat 
17.30'da Dernek 
Merkezi’mizde Genel 
Kurul yapma karan 
aldık.
Derneğimizin bu 
güne kadar yaptığı 
güzel çalışmalarını 
federasyon çatısı 
altında daha da etkin 
bir şekilde sürdüre

ceğine inanmak
tayız. " dedi.

YENİ YÖNETİM 
KALİTELİ HİZMET 
SUNACAK
Ticaret ve Sanayi 
Odası seçimleriyle 
ilgili açıklamalarda 
da bulunan Aygün; 
"Gemlik'in ticareti ve 
sanayisi için çok 

önemli bir konumun
da bulunan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın seçimleri 
18 Mayıs 2013 
Cumartesi 
yapılacaktır.
Bu seçimlerde GMD 
olarak üyelerimizle 
yaptığımız istişareler 
sonucu 4. meslek 
grubu için Hamza

Aygün, Mustafa Yiğit 
ve Yakup Yaşar 
Bektaş isimlerini 
aday olarak 
belirledik.
Grup üyesi tüm 
işadamlarıyla birebir 
görüşmeler yaptık. 
İstişarelerimiz 
neticesinde 
grubumuzda inşaat 
dışındaki diğer

mesleklerin de tem
sil edildiği geniş 
tabanlı bir liste hazır
lıyoruz.
Ticaret ve Sanayi 
Odası yeni hizmet 
binasında yenilenen 
yönetimiyle, GTSO 
üyelerine ve 
Gemlik'in ekonomik 
hayatına daha kaliteli 
hizmet sunacaktır. 
Biz de Dernek 
olarak üyelerimiz 
ve meslek grubu
muzdaki diğer 
işadamlarıyla bu 
hizmet yarışında 
katkı sunmak için 
göreve talip olduk. 
Gemlik için en hayırlı 
neticenin çıkmasını 
temenni ediyoruz." 
dedi.
Derneğin günde
mindeki diğer konu
ların da görüşülmesi 
ile toplantı son 
buldu.
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Şiir Köşesi
Tarık TANIŞ

Mistik Bir Öykünün Müridi

Mistik bir öykünün müridiyim sanki 
Efsunlu bir hasırda dizlerim çürüyor 
Elimde bendir
Mor sakallı
Şıh'ın sufleleri kulağımda
Allahu ekber!
Değil işte
Dinsel bir ayinin meşki değil 
Kulaklarımda raks eden
Devrik şarap şişesinin 
Sarhoşuyken hele 
Ay süsleri titretirken parmaklarımı 
Bir de hıdrellez çağırırken 
Devrimci sloganlarımı
Deniz'i vurmadan darağacına hele 
Neyin baharı bu 
Tomurcuklarımı çatlatan 
Gelincik şurupları içiren istavrite 
Kızılcık kusturan
Çakal uğultularına
Hangi sebepsiz orgazmın 
Yorgunluğu üzerimde 
Kelebekler bile sevişmemişken hele 
Gece öykülerimi çarptı şakağıma 
Yoksa ucuz mermiler mİ 
Soludu boşluklarımda 
Ölürken dirilen
Kabir misaliyim
Salyangoz kabuklarını kırıyor tenim 
Delikanlı düşler kuruyorum 
Yeni doğum kuzularına
Bahar mı çarptı
Yoksa kadran mı döndü tersine

“Buyur Burdan Kaç” kırdı geçirdi
Yönetmenliğini 
Cem Özer’in 
yaptığı İstanbul 
Sahne Tiyatro 
su oyuncu
larının oynadığı 
“Buyur Burdan 
Kaç” adlı oyun 
Gemlik’te sah
nelendi.
Manastır Kültür 
Merkezi’nde 
sahnelenen 
oyuna Gemlik 
liler ilgi göster
di. Arzu Yanar 
dağ, Sezer 
Soykök, Meh 
met Usta, Ümit 
Oğuz ve Sezer 
Soykök’ün 
oynadığı oyunu 
Cem Özer 
yönetti.

KAYIP
Adıma bastırmış olduğum 7801-7850 ve 
3051-3100 sıra numaralı fatura ciltleri, 

6001-6050 sıra numaralı Sevk İrsaliyesi 
cildi, 651-700 sıra numaralı Gider 

Pusulası, 2001-2150 ■ 2151-2200 sıra 
numaralı Perakende Satış Fişi ciltleri 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
İSMAİL YAKUT

fflTO ABONEOLDUNUZMU?
■ıııııııııımiHiııııı— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SOTILIK Wİ1LA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN... 

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

'Gemlik Körfez1 ww.gemlikkorfezgazetesi.com

2E FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ

S 0 507 244 72 24

KİBatIK İSYEBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gez/ Notlan
Mümin TORLAK

MERHABA ATA DİYARI... (3)
Misafir olduğu

muz Demercik 
Köyü’nde ilk 
gecemizi geç vakte 
kadar sohbet 
ederek geçirdik. 
Sabah kalktığımız
da güzel bir hava 
vardı. Bu havanın 
güzelliğine 
kanarak pikniğe 
götürdüler. 
Gerçekten hava 
son derece sıcak 
ve güneşli idi. O 
gün piknikte bütün 
kuzu çevirmesi 
yaptılar. Bu işin 
kolay olduğunu 
zannediyordum. 
Aslında bir çok püf 
noktası varmış. 
Yemekler pür neşe 
yendi. Ardından 
Türk kahveleri içil
di. Bulunduğumuz 
köyün havasının 
Karadeniz havasın
dan farksız olduğu 
nu üç gün sonra 
fark ettim. Yağmur 
yağıyor ve dağları
na sis çöküyordu 
Piknikten ıslan
madan eve ulaştık. 
O gün ikindi 
namazından sonra 
cenaze olduğunu 
söylediler. Camiye 
gittiğimde farklı bir 
uygulama ile 
karşılaştım. Bilmi 
yorum ülkemizde 
böyle bir uygula
manın yapıldığı yer 
var mı? Ölen 
kişiyle helalleşmek 
isteyenler bir halka 
oluyorlar. İmam 
ortada mendile 
sarılmış bir top 
bozuk para, imam 
o para dolu 
mendili yaklaşık 

on beş defa 
helalleşmek 
isteyen kişiye helal 
ettin mi ettim di 
yerek karşılıklı 
atıyorlar. Ben de 
cenazeyle birlikte 
köylülerle beraber 
mezarlığa gittim. 
Mezarlıktaki defin 
işlemlerinin Gem 
lik'teki uygulama 
lardan hiçbir farkı 
olmadı. Kur'an-ı 
Kerim okunup 
dualar yapıldıktan 
sonra köylü ile bir
likte mezarlıktan 
ayrıldık. Yalnız 
bizlerden farklı 
olarak, cenaze 
sahibi mezarlığın 
dışında bir torbaya 
herkese yetecek 
kadar demir Euro 
doldurmuş her 
çıkana ister fakir 
olsun ister zengin 
olsun eline tutuş
turdu 
İskeçe'nin batısın
da bulunan 
Türkierin Karasu, 
Yunanlıların ise 
Nestos dedikleri 
ırmak gözle 
görülmeyen bir 
sınırı çiziyor.
Lozan Antlaşmasın 
daki Mübadelede 
bu nehir sınır 
kabul edilmiş. 
Karasu Nehri'nin 
batısında kalan 
Selanik Kılkış, 
Kavala, Drama 
Serez, Vodina, 
Langaza, 
Sarışaban ve köy
lerinde yaşayan 
Türkler göç etti 
riliyor. Karasu 
nehrinin doğusun
da kalan yerler ise

İstanbul'daki 
Rumlara karşılık 
göç ettirilmiyor. 
Zaten Selanik'e 
doğru giderken bu 
nehri geçtikten 
sonra Türk ve 
Müslüman nüfu 
sun bittiğini mina 
relerin yükselme 
diğini hemen fark 
ediyorsun.

Sonraki gün er 
kenden Serez ve 
Drama'ya doğru 
yola çıktık. 
Yolluklarımız bize 
gezerken mihman
dar olan Furne 
ailesinin Alman 
ya'da ikamet eden 
kızları tarafından 
hazırlanıp 
yanımıza verildi. 
Bu yolluklara 
mecburduk. Yemek 
kültürlerimizin 
farklı oluşu, farklı 
et kullanmaları 
buna en büyük 
etkendi. Ülkemizin 
gözünü seveyim. 
Çeşit çeşit sulu 
yemekler, köfteler, 
kebaplar lokanta
larımızın vitrinini 
süslüyor. Ülkemize 
gelen turistlerin 
neden bu kadar 
çok yediklerini 
oralarını görünce 
anladım. Sadece 
balık yerken rahat 
ediyorduk, 
iskeçe'den Drama 
ve Serez'e gitmek 
için otobanı değil 
de değişiklik olsun 
farklı yerler göre
lim diye dağ yol
larından gitmeye 
karar verdik. Her 
şey tam, her şey 
güzel hareket ettik.

Yol boylarında 
bizim gibi sık sık 
benzin istasyonu 
göremiyorsun. 
Olanların da bir 
çoğu ekonomik 
krizden dolayı ka 
panmış durumda. 
Yunanistan'daki 
kriz çok bariz bir 
şekilde kendini 
hissettiriyor. Bu 
krizden en çok 
benzin istasyonları 
etkilenmiş. Çünkü 
Yunanlıların çoğu 
araba vergisi öde
memek için 
plakalarını söküp, 
vergi dairelerine 
teslim etmişler. 
İnişli çıkışlı yollar
dan ilerlerken Haç 
Kasabasını görü 
yoruz. Tepeden 
seyrediyoruz 
malum uzaktan en 
yüksek görünen 
bina kiliseleri. Yapı 
güzel ama kapısı 
pazar gününe 
kadar kapalı. O 
günde gelen olmu 
yormuş.
Yunanistan'a 
girdikten sonra 
bütün yol boyların
da halkın dua 
etmesi için, kilis
enin Minye Türk 
eserleri gibi maketi 
yapılmış, içinde 
hayırseverlerce 
mumları yakılmış. 
Hatta bazı Yunan 
vatandaşları bu 
küçük maket 
kiliselerin türbe- 
darı olmuşlar. 
Yunanistan'ı gezer 
ken bu maket 
kiliselerden bin
lerce görürsünüz. 
Drama'ya doğru 
ilerlerken, Rodop 
Dâğları'nın kuzey 
eteklerinde güzel 
canlı bir benzin 
istasyonu gördük. 
Hem yakıt ikmali 
yaparız hem de 
biraz dinleniriz 
dedik. Arabamızı 
önce büyük bir 
çınarın gölgesine 
çektik.

Arabadan inince 
Türkçe konuş
malarımız istasy
onun yanındaki 
evin önünde otu
ran yaşlı kadının 
dikkatini çekmiş 
olmalı ki, bize 
Türkçe; Türk 
müsünüz? dedi. 
Evet deyince bizi 
evine davet etti. 
Sonradan yaşının 
91 olduğunu 
öğrendiğimiz 
ninenin çok güzel 
Türkçe konuşması 
dikkatimizi çekti. 
Bize Türkiye'nin 
hangi şehrinden 
olduğumuzu 
sordu.

BursalIyız dey
ince gözleri parla
yarak bende 
BursalIyım dedi. 
Kendisinin 1921 
yılında bir yaşında 
iken Kestel'in 
Derekızık Köyü'n 
den göç ettiklerini 
söyledi. Bursa de 
yince misafir per- 
verliği daha cana 
yakın ve ikramlı 
oldu.

Adı Fotini Soyadı 
Kayaoğlu. 
Şaşırdınız değil 
mi? Bugün hala bu 
soyadı kullandık
larını büyük bir 
gururla ifade etti. 
Fotini Nine oğlu
nun o yörenin 
belediye başkanı 
olduğunu, tur şir
ketlerinden dolayı 
Türkiye'ye sık 
gelip gittiklerini ve 
geldiğinde bizi de 
ziyaret edeceğine 
söz verdi.

Fotini Kayaoğlu 
bir anısını anlattı. 
O hatırasını okuyu
cularımla paylaş
mak istiyorum. 
Ben diyor 
küçükken annem 
sürekli Türkçe 
konuşuyordu. O 
yıllarda en çok 
hasretini çektiğim 
annemin Rumca 
konuşmayışı idi.

Bizimle Türkçe 
konuşarak 
Türkçeyi öğren
memizi sağladı. 
Yıllar sonra 
anneme neden biz
imle Türkçe 
konuşuyordun, 
üstelik biz konuş
mazsak bizi dövü 
yordun dediğimde, 
annemin verdiği 
cevap çok hoşuma 
gitmişti. Bize nasıl 
olsa ana diliniz 
Yunanca bunu 
zaten öğrenecek 
siniz dedi. Şimdi 
annemin neden 
böyle yaptığını çok 
daha iyi anlıyorum. 
Öyle ki, gelini-ne 
de meramını anlat
acak kadar Türkçe 
öğretmiş.

Türkiye'den her 
şeyden konuştuk. 
Bize temmuz 
sıcağında su ve 
meşrubat ikram 
ettiler. Fotini Nine 
yılların Türkçe 
hasretini çıkarır
casına hep biraz 
daha oturun diye 
ısrar ediyordu. 
İbrahim Tathses'i 
sordu. Vurulduğu 
zaman çok 
üzüldüğünü, O'nun 
şarkılarını severek 
dinlediğini söyledi. 
İnşallah iyileşir 
diyor. Bu ifadeyi 
aynen O söyledi. 
Ezel dizisini ve 
Kenan İmirza- 
lıoğlu'nu çok 
yakışıklı bul
duğunu söyledi. 
Batı Trakya'da 
daha çok Türk 
televizyonları 
seyredilmektedir. 
Ayrılırken elini 
öptük. Elini 
öpünce"obre be 
siz Türkler hala bu 
adetinizi koruyor 
musunuz? Bizim 
Yunan kopilleri 
asla böyle bir 
büyüğün elini 
öpmezler "dedi.

Devamı yarın

ftvse ZiMer Karaus ilkolınlu’nıla sağlık semineri
2011 yılından 
itibaren Beslenme 
dostu seçilen Ayşe 
Ziver Karataş 
ilkokulunda 
periyodik olarak 
beslenme ve 
sağlıkla ilgili proje, 
çalışma ve semi
nerler devam 
ediyor.
Gemlik Toplum 
Sağlığı Merkezin 
den Perihan 
özdemir ve Güven

Sönmez tarafından 
okul konferans 
salonunda 3 ve 
4.sınıf öğrenci
lerinden oluşan 
yaklaşık 100 kişilik 
öğrenci grubuna 
Ağız ve Diş sağlığı 
konusunda sunum 
eşliğinde seminer 
verildi. Seminerde 
öğrencilerin ağız ve 
diş sağlığı için 
dikkat etmesi gere 
ken konular öğren

cilerin anlayabile
ceği şekilde resim 
ve görüntülerle 
anlatıldı. Okul 
Müdürü Ali 
Güner, okulunun 
beslenme dostu 
okul olarak 
seçildikten sonra 
sağlık ve beslenme 
ile ilgili çalışmalara 
çok daha fazla yer 
verdiklerini ifade 
ederek, 'Biz böylesi 
seminerler yanı 

sıra okul öğrenci
lerimizi her gün 
8.50 ila 9.00 arası 
fiziksel hareketler 
de yaptırıyor ve 
öğrencilerimizin 
her yönden 
sağlıklı büyümeleri 
için elimizden gelen 
özeni gösteriyoruz' 
diye konuştu.
Ayşe Ziver Karataş 
ilkokulu’nda gerek 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün

İl Sağlık Müdürlü 
ğü ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiği 
projeler gerekse 
Beslenme dostu

okul olarak yapıl
ması istenilen çalış
malar önümüzdeki 
günlerde de devam 
edecek.
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M Comenius projesinin finali yapıldı

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
tarafından 2011- 
2013 yılları arasında 
yürütülen AB Come 
nius projesinin 
Finali yapıldı.
2011 Kasım ayında 
Romanya'da ilk 
hazırlık toplantısı 
ile başlayan, 2011 
Şubat ayında 
spanya'da Kültü 
rel-Toplumsal 
Değerler, Kasım 
2012 yılında İtalya'
da Ülkeyi Ülke 
yapan Değerler, 
Ekim 2012 yılında 
Litvanya'da Ülkeler 
Arası Ortak Değer 
ler, Şubat 2012 
Almanya'da Proje

Logosu Tasarımı ile 
ilgili çalışmaların 
yapılması ile de 
vam eden "İmagine 
My Country" 
Cultural Aware 
ness Across Euro 
pe" (Avrupa'da 
Kültürel farkındalık, 
Ülkemi Hayat Et) 
başlığını taşıyan 
okul ortaklı Come 
nius Projesinin final 
toplantısı 29 Nisan- 
5 Mayıs tarihleri 
arasında Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip LisesPmn ev 
sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 
Ülkeyi ülke yapan 
değerlerin neler 
olduğu, ülkeler 

arasındaki farklılık
lar ve benzerlikleri 
keşfedebil meyi, 
farklı kültürlere 
karşı saygı ve hoş 
görü ortamını oluş
turmayı amaçlayan 
proje finaline, beş 
ülkeden (Almanya, 
İspanya, İtalya, 
Litvanya, Roman 
ya) 22 öğrenci 18 
yöneticii / öğretmen 
katıldı. Ülkemiz, ta 
rihimiz ve kültürü 
müz konusunda 
farkındalığı anlaya
bilme adına 
medeniyetlere ev 
sahipliği yapan ve 
Osmanlıya kurucu 
başkentlik yapmış 
olan Bursa'da tarih

sel, kentin 
dokusunu yansıtan 
mekanlar ve dün
den bu güne Bursa 
ve payitaht şehri 
İstanbul'da tarihi ve 
kültürel mekânlarda 
incelemeler ve 
araştırmalarda 
bulunulmuş, boğaz 
turu ile heyecan 
doruğa ulaşmıştır. 
Proje kapsamında 
okul-içinde çalış
maların yanı sıra, el 
sanatlarımızdan 
Ebru çalışması özel 
ilgi görmüştür.
Yöresel Müzikleri 
mizden örnekler 
eşliğinde okulun 
halk oyunları ekibin 
ce Bursa yöresi

oyunlarının sergilen 
diği ve yedi böl
gemizden yemek
lerin ikram edildiği 
Kültür Gecesi gibi 
kültürümüzü yansı
tan benzeri etkin
likler okul içinde 
hafta boyunca 
devam etti. 
Bursa'nın eşsiz 
manzarası 
eşliğinde,Yeşil 
Bursa'nın silüetine 
yakışır Hünkâr 
Köşkü'nde yapılan 
projenin veda 
yemeğinde, Okul 
Müdürü Mehmet 
Türkmen, proje 
sayesinde farklı 
kültürleri daha 
yakından tanıya

bilirle fırsatını bul
duklarını, ülkeler 
arasında gönül 
köprülerinin kurul
duğunu, insanlık 
adına ortak pay
danın sevgi ve 
saygı olduğunu 
ifade ederek, pro
jenin yazım aşa
masından bu güne 
kadar emek veren 
okulun İngilizce 
öğretmenleri Adalet 
Gürbüz ve Deniz 
Uğur'a, projede 
emeği geçen 
herkese ve Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'e 
teşekkür etti.

Mlllıiılıiiılı
Yeditepe Üniver
sitesi geleneksel 
hale getirilen 
üniversite tanıtım 
günlerinde ilçemiz
den Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ve Gemlik 
Lisesini konuk etti. 
3-4-5 Mayıs tarih
lerinde yapılan 
Yeditepe Üniver
sitesi tanıtım gün
lerine GCBAL'den 
Okul Müdürü 
Nazım Özer, Kimya 
Öğretmeni Selma 
Koçer ve YGS'de 
üstün başarı 
gösteren 
12. Sınıf Öğrenci
lerimizden İrem 
Asena Doğan, 
Hatice Seden Işıklı 
ve Şimal Avcı 
katıldı 
Tanıtım organizas 
yonunda İdareci, 
öğretmen öğrencil
er Gemlikten

üniversite 
araçlarıyla alınıp 
İstanbul'daki 
üniversite kam- 
püsüne götürüldü. 
Üniversitede 
görevliler eşliğinde 
Mühendislik 
Fakültesi,Tıp 
Fakültesi, Diş 
Hekimliği,Fen - 
Edebiyat Fakültele 
rinin bölümlerinin 
tanıtımı yapıldı.

Laboratuarlar ve 
üniversitenin 
ortamı öğrencileri 
öğrenciler tarafın
dan en çok ilgi 
çeken kısımlar 
oldu.
Üniversite rek
törünün bir konuş
ma yaptığı ve okul 
hakkında tanıtım 
videosunu izlendik
ten sonra misafir
ler 3 gün boyunca

Şile Doğa Tatil 
Köyünde ağırlandı. 
Burada da öğren
cilere yönelik 
çeşitli etkinlikler 
yapıldı.
Cumartesi -Pazar 
günleri İstanbul 
Boğaz turu ve 
Sultanahmet Camii, 
Ayasofya Camii, 
Yerebatan sarnıcı 
ve Miniatürk gezi
leri gerçekleştirildi. 
Böylece Yedi Tepe 
üniversitesi kendi 
tanıtımının yanısıra 
İstanbul'un tanıtımı 
nı da gerçekleştir
miş oldu.
Düzenlenen geziyle 
İlçemizden progra
ma katılan GCBAL 
ve Gemlik Lisesi 
öğrencileri LYS 
öncesi girmek iste
dikleri üniversite 
ortamını bir 
nebzede olsa 
yaşamış oldular.

Türkiye'de ilk kez 
Bursa'da düzenle
nen 'Uluslararası 
Fotoğraf Festivali 
(FotoFest)', 2013 
yılında da Bursa'yı 
ve BursalIları 
fotoğrafın en güzel 
kareleriyle buluş
turacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi 
(BKK) ve 
BUFSAD işbir- 
liğiyle bu yıl 3.'sü 
düzenlenecek olan 
Türkiye'nin ilk 
uluslararası 
fotoğraf festivali 
FotoFest'in hazır
lıkları başladı.
Fotoğrafın ustaları 
ve akademisyen
leri, BKK ofis
lerinde yapılan 
toplantıda bir 
araya geldi.
Bursa Kent 
Konseyi Genel 
Sekreteri Enes

Battal Keskin, 
FotoFest 
sayesinde 
Bursa'nın ulusal 
ve uluslararası 
alanda en iyi 
şekilde tanıtılmaya 
çalışıldığını 
söyledi. Bursa 
FotoFest'in çok 
ortaklı çalışma 
kültürü sayesinde 
başarıya ulaştığını 
söyleyen 
Keskin, 
5-12 Ekim tarih
leri arasında 
festivalin 3. 
ayağının 
yapılacağını vur
guladı.
Bursa Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu üyesi 
Dr. Ceyhun Irgil 
ise, Bursa Foto 
Fest'in geleneksel 
hale gelmesinden 
dolayı mutluluk 
duyduklarını ifade 
etti
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Mil 100 Bin Irac Cetilıli
Konut kredisi faiz
leri, 2012 yılına göre 
yüzde 40 oranında 
düşerek %0.69'a 
kadar indi. 100 bin 
TL'lik kredinin aylık 
ödemesi ise 839 
TL'ye kadar geriledi. 
Merkez Bankası'nın 
faiz indirimi ile bir
likte gerileyen konut 
kredisi faiz oranları, 
2012 başındaki 
seviyelere göre 
yüzde 40 düşüş 
gösterdi. Bankaların 
liste faiz oranlarının 
altında konut kre
disi sahibi olun
abileceğini belirten 
Konutkredisi.com.tr 
Danışmanlık 
Hizmetleri Kurucu 
Ortağı Onur 
Tekinturhan, 
"Bankaların liste 
faiz oranlarını değil, 
şubede pazarlıkla 
ulaşılabilen faiz 
oranlarını tüketiciye 
ücretsiz olarak sun
abiliyoruz. Şu anda 
10 yıl vadede %0,69 
oranla konut kredisi 
almak mümkün" 
dedi.
Faiz oranlarının 
%0,707e re ger
ilemesinin vade 
seçeneklerinin uza
tılmasını ve aylık 
ödeme tutarlarının 
düşmesini 
sağladığını ifade

IW BM® VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB GEMLİK
Tel:(0.224)51396 83 Fax:(0.224)513 35 95

eden Onur 
Tekinturhan, "100 
bin TL'lik konut kre
disinin taksitleri 10 
yıl vadede 1.228 
TL'ye kadar düştü. 
10 yılın üzerindeki 
vadelerde ise bu 
rakam 839 TL'ye 
geriledi. Bu gelişme 
konut kiraları ile 
kredi taksitlerini bir
birine oldukça yak
laştırması açısından 
tüketicilerin lehine. 
Bugüne kadar kira 
öder gibi ev sahibi 
olmak isteyip de fai
zlerin yüksekliği ve 
vadelerin kısalığı 
nedeni ile bu hayali
ni gerçekleştire- 
meyenler, fırsatı 
kaçırmamalı" dedi.

Yaklaşık 20 
bankanın liste 
ve kampanya 
fiyatlarına göre 
yüzde 10 ile 20 
arasında daha 
indirimli kredi faiz 
oranlarını tüketi
cilere ücretsiz sun
duklarını vurgu
layan Onur 
Tekinturhan, 
"Avrupa'da yaygın 
şekilde kullanılan 
sistem ile müşteri
lerimize banka 
banka dolaşmadan 
ihtiyaçlarına en 
uygun finansman 
seçeneklerini 
ücretsiz olarak 
hesaplayıp kendile 
rine sunuyoruz" 
diye konuştu

Binalı Yıldırım, 
trafikten yaklaşık 
100 bin aracın çe 
kildiğini belirterek, 
hak sahiplerine 400 
milyon lira ödeme 
yapıldığını açıkladı. 
Ulaştırma-Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım, trafikten 
yaklaşık 100 bin 
aracın çekildiğini 
belirterek, hak 
sahiplerine 400 
milyon lira ödeme 
yapıldığını açıkladı. 
4. Karayolu Trafik 
Güvenliği 
Sempozyumu ve 
Sergisi, Ankara'da 
ATO Congresium'da 
açıldı. Açılış töre
nine İçişleri Bakanı 
Muammer Güler, 
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, 
Emniyet Genel 
Müdürü Mehmet 
Kılıçlar ile davetliler 
katıldı. 'Emniyet 
kemeri' konulu kısa 
bir film gösterimi 
yapılmasının ardın
dan konuşan 
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, her 
an kaza riskiyle 
karşı karşıya 
bulunulduğunu 
belirterek, "Yolların 
kralı olmaz; yolların 
kuralı olur. Bunu 
esas alacağız. Hız 
sınırlarına riayet 
edeceğiz, kural 
ihlali yapmaya
cağız." dedi. "Genç 
yaşa, hızlı öl, 
cesedin yakışıklı 
kalsın" diye saçma 
sapan bir söz 
bulunduğunu hatır
latan Yıldırım, bunu

değiştirmenin 
zamanı geldiğini 
vurguladı. "Hızlı 
yaşama, genç ölme, 
uzun yaşa, cesedin 
de hiç olmasın" 
diyen Yıldırım, 
insan hayatının 
önemine değindi ve 
duble yolları bunun 
için yaptıklarını 
ifade etti.
Savaşlarda bile 
trafik kazalarındaki 
kadar ölüm hadis
esi yaşanmadığına 
dikkat çeken 
Yıldırım, yollara, 
trafiğe altyapıya 
yapılan yatırımın 
insanların yaşatıl
masına yönelik 
çalışmalar 
olduğunu kaydetti. 
Yolların üçte birinin 
bölünmüş yol 
haline getirildiğini 
anlatan Yıldırım, 22 
bin 500 kilome
tresinin tamamının 
bölünmüş yol 
olduğunu söyledi. 
Trafiğin yüzde 
80'inin bu yollarda 
olduğunu dile 
getiren Yıldırım, 
yolları böldüklerini, 
insanları ve ülkeyi 
birleştirdiklerini 
vurguladı. 24 ilin 
doğrudan bölün
müş yolla bağ
landığını ve hayat 

kurtardığını anlatan 
Yıldırım, bu yollarda 
kazaların yüzde 50 
azaldığını belirtti. 
Yol kusurlarının 
artık kazalarda çok 
geride kaldığını 
ifade etti. Kazaların 
yüzde 87'sinin 
insan unsurlarından 
kaynaklandığını dile 
getiren Yıldırım, 
bunun da ihmal ve 
ihlalden kay
naklandığını 
vurguladı.
Yıldırım, trafikten 
yaklaşık 
100 bin aracın 
çekildiğini 
belirterek hak 
sahiplerine 400 
milyon lira ödeme 
yapıldığını ifade 
etti. Uygulamanın 
devam ettiğini dile 
getiren Yıldırım, 
makine kimyada 
araçların 
preslendiğini ve 
kilosu üzerinden 
hak sahiplerine 
parasının verildiğini 
kaydetti. Vergi 
borçları varsa onun 
da silindiğini ve bir 
taşla iki kuş vurul
duğunu anlatan 
Yıldırım, uygula
mayla yürüyen 
bombalardan kurtu- 
lunmuş olun
duğunu söyledi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye I10
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 OO 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 6Q
Yenlkapı <212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
Yalova (226) 814 1O 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTORÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 613 66 13
P«ga*us Aivnls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanbefoğlu-Eaadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.6ağ.Oce0ı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5-13 65 29
Konur Tıp Mrfc. 514 00 88

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

RELERİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51? 23 25
Muhasebe Md. 513 45^1-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol s13 1O 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otognz 513 16 48
Beyza Petrol 613 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4569 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLEh 
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)

OIÜSİUMİ

■■
EL CİN :11:45-14:00- 
16:15-18:15-20:30

SICAK KALPLER: 
12:00-14:15-16:30- 

18:30-20:30
CESUR BALIK 2: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-19:30■ıra ı

Konutkredisi.com.tr


Lmİlton
RL DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA >

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. |

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dirine
Çerez Nikah Masası

İnternetten Cenh y^ym 
Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar

Sürpriz yösterüer



İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 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

• PORTÖR MUAYENELERİ
> İŞE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
> TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

• İŞYERİ HEKİMLİĞİ
OSQb • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 
» y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha 
önemli değildir...

Kurulus:1973

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

10 Mayıs 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Karacaali 
Kampında 
çam katliamı
Gemlik Karacaali Köyü Gençlik 
kampındaki 8 çam ağacının 
kesilmesi TEMA’cıların ve 
çevrecilerin tepkisine neden 
oldu. Haberi sayfa 4’de

FLAŞ.... FLAŞ.... FLAŞ.... Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Atilla C’nin isteği ile Umurbey Kayalar Kafe’de biraraya geldiklerini söyledi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Susurluk 2

Genç bir gazeteci arkadaşımız, 2. Belediye 
Başkanvekili seçimlerinde çevrilen fırıldak için 
‘Gemlik Susurluk’ olayı deyimini kullanmış.

Biliyorsunuz, Susurluk olayı, devlet, mafya, siya 
setçi üçgeninin, bir kamyonun mercedes bir ara 
baya çarpması sonucu, kirli ilişkilerin gün yüzüne 
çıkması olayıydı.

Gemlik Belediyesi’nde ise, CHP’nin Belediye Baş 
kanının görevden uzaklaştırılarak yerine AKP'li bir 
kişinin getirilmesi için meclis üyesi satın almak, 
menfaat sağlamak, makam ve koltuk vermek bunlar 
için de mafyavari ilişkilere girilerek, silahlı adam tut
mak ve resmi aracın kurşunlanmasına kadar gider 
bir süreç yaşandı. Devamı sayfa 4 'de

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, belediye 
başkanlık makam 
aracını kurşun
layan Atilla C.nin 
kendisini arayara 
anlatacakları 
olduğunu belirt
tiğini ancak, bu 
görüşmeyi 
kabul etmemem 
üzerine telefonu
ma “Sana diyorum 
ki abiAKP 
koltuğundan 
olacak. Sen de 
onurunu geri 
kazanacaksın. 
Sen de yok, 
sağol diyorsun. 
Peki abi

görüşmeyelim. AKP’lilerin. ”
Yanlarına kalsın.. mesajı gönderdiği

ni söyledi.
İkinci aramada 
Kayalar Kafe’de 
buluştuklarını 
söyleyen Güler, 
Bülent Dalkılıç’ın 
Refik Yılmaz’a 
oy vermesi için 
Mehmet Çelik’in 
arkadaşı Sinek 
Yüksel ile 
görüşerek, 
ikna edilmesini, 
150 bin lira para 
ödenmesini, 
ayrıca balayı 
masraflarının 
karşılanarak 
iş vaadettiklerini 
söylediğini 
bildirdi.
Sayfa 2’de

AMELİYATHANE, DOGUMHANE, 1% ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ,
KOLONOSKOPİ)

Teytîn 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

1 ■

GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP.DR. ÖZGÜR YAZAR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GÜNER

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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FLAŞ.... FLAŞ.... FLAŞ.... Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Atilla C’nin

Güler, ‘Mlla C. Briitiis dlauının
Ropörtaj: Kadri GÜLER
Belediye Başkanlık 
Makam Aracının 
Atilla C. adlı kişi 
tarafından kurşun
lanmasıyla ortaya 
çıkan kirli ilişkilere 
her gün bir yeni 
halka ekleniyor. 
Belediye Başkan 
vekilliği seçim
lerinde, CHP’li 
Bülent Dalkıhç’ın 
oyunu almak için 
menfaat sağlanan 
bu kirli ilişkilerin 
Makam Aracının 
Kurşunlanması olayı 
ile gün yüzü ne çıktı. 
Şimdi bu kirli ilişki
lerin perde arkası 
aralanmaya çalışı 
lıyor.
CHP İlçe 
Başkanlığınca önce
ki gün yerel gazetel
erde yayınla nan 
fotoğraf, bu kirli 
ilişkilerin somut 
örneğini ortaya 
koyarken, kurşunla
ma olayını gerçek
leştirdiği polisçe 
belirlenen ve mahke
mece tutuklanan 
Atilla C.’nin olaydan 
önce CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan ile 
görüştüğü, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i de 
telefonla ve elek
tronik posta çekerek 
aradığı öğrenildi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
gazetemize Umurbey 
Kayalar Kafe’de 
biraraya geldiği 
Atilla C. ile Bülent 
Dalkıhç’ın Refik 
Yılmaz’a oy kullan
ması öncesi ve son
rası, nelerin 
yaşandığını anlattı. 
Fatih Mehmet Güler, 
Gazetemiz Başyazarı 
Kadri Güler’e A.C ile 
görüşmesini 
anlattı.

PARA KARŞILIĞI 
ÇETE 
OLUŞTURMUŞLAR

26 Nisan 2013 Cuma 
sabahı, sabah

namazından çıkan 
Atilla C. özel aracıy
la Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
altında park halinde 
olan Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz’ ın kullandığı 
ma kam aracını 
kurşun yağmuruna 
tuttuğunun polisçe 
belirlenmesinden 
sonra, bu olayın 19 
Ocak 2012 günü 
yapılan Belediye 
Başkanvekili seçim
lerinde Refik 
Yılmaz’a oy veren ve 
kimliğini 2 ay boyun
ca saklayan Bülent 
Dalkıhç’ın ikna 
edilmesi ve daha 
sonra da korunması 
için “Sinek Yüksel” 
lakaplı kişi ve onun 
yardımcılarıyla ilişki 
kuran Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’in 
vaad edilen parayı 
vermemesi, geçen 
süreçte yaşanan 
makam aracının 
kurşunlanması 
olayının ortaya çık
masına neden oldu. 
Kurşunun bir ihtar 
kurşunu olduğu 
sanılırken, olayın 
perde arkası da 
yavaş yavaş aydın
lanıyor.

Atilla C. kurşunlama 

olayından önce, 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan’a 
giderek, CHP’ye 
Gemlik’te haksızlık 
edildiğini, vicdan 
azabı çektiğini anlat
tı.
Bülent Dalkıhç’ın, 
olayının nasıl 
geliştiği konusunda 
bilgiler verdi.
CHP ilçe yöneti
minde değerlendir! 
len bu açıklamaları 
yapan kişinin güven 
vermemesi 
nedeniyle konuyu 
kamu oyuyla paylaş- 
mamıştı.

Aynı kişi, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i de 
arayarak, kendisine 
önemli şeyler anla 
tacağını belirten bir 
telefon görüşmesi 
yaptı ve Güler’den 
buluşmalarını istedi. 
F. Mehmet Güler, 
geç saatteki bu 
buluşmayı kabul 
etmeyince, A.C bu 
kez cep telefonuna 
mesaj gönderip 
buluşmak için ısrar
cı oldu.
Şimdi bu olayın 
detaylarını Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
yaptığımız söyleşi 
ile siz okurlarımla

paylaşıyorum.

Kadri Güler: 
Sayın Güler, Atilla C. 
ile buluşmanız nasıl 
gerçekleşti:

“KURŞUNUN 
NEDENİ KİRLİ 
SİYASET

Fatih Mehmet 
Güler:

29 Mart 2009 tari
hinde yapılan yerel 
seçimler sonrasında 
17 bin 128 oyla ve 
oyların yüzde 32,2* 
sini alarak belediye 
başkanlığı seçimleri
ni kazanmıştım.

Ne var ki seçimleri 
sandıkta kazanama 
yan AKP tarafından 
8 Mart 2011 tarihinde 
Belediye Başkanlığı 
görevinden, haksız 
ve hukuksuz bir şe 
kilde uzaklaştırıldım.

Benim görevden 
alınmam sonrasında 
17 Mart 2011 ve 19 
Ocak 2012 tarihinde 
iki kere yapılan Bele 
diye Başkanvekilliği 
seçimlerini, ilkinde 
bir CHP’li ve MHP'li, 
ikinci seçimdeyse 
bir CHP’li belediye 
meclis üyesinin 
transfer edilmesiyle 
kazanılan seçim so 
nucunda bu göreve 
AKP’li Refik Yılmaz 
getirilmişti.

Seçimi AKP’li ada 
yın bir oyla kazan
masını sağlayan ve 
bu ihanetini haftalar
ca saklayarak, CHP' 
li tüm belediye mec 
lis üyesi arkadaşla 
rını zan altında 
bırakan kişi, Bülent 
Dalkıhç'tı.

Bugün kendisi 
Bursa kamuoyunda 
’Brütüs' adıyla 
anılan kişidir.

Her iki seçimde de 
AKP’li adaya oy 
veren diğer Brütüs 
ise MHP Gemlik eski 
ilçe başkanlarından 
Mehmet Çelik'ti.

Belediye Başkanlı 
ğı makam aracına 
sıkılan kurşun, 
AKP'nin Gemlik'te 
yürüttüğü kirli siya 
seti bütün pis ilişki 
ve bağlantılarıyla 
ortalığa saçmıştır.

Bu olaylar kamu 
oyuna "Kurşunla 
manın şüphelisi 
olarak göz altına alı
nan A.C.'nin yakın 
çevresine anlattığı 
iddia edilen bilgilere 
göre saldırının asıl 
sebebi kirli pazarlık
lardır.

Geçen yıl yapılan 
Meclisteki seçimden 
birkaç gün önce 
Mehmet Çelik ve 
Refik Yıl maz, Bülent 
Dalkılıç ile irtibata 
geçiyor, Bülent 
Dalkılıç için 150 bin 
lira karşılığı anlaşma 
sağlanıyor. Bülent 
Dalkıhç'la görüşsün, 
korusun, kollasın, 
takip etsin diye 
birkaç kişiye de 
görev veriyorlar. 
Şimdi tutuklanan 
A.C, bu iş için görev 
verilenlerden birinin 
Yüksel Çetin (Sinek 
lakaplı), birinin de 
kendisi olduğunu 
söylüyor.

Koruma işinde kul
lanmak için 8 bin li 
raya silah alıyorlar. 
Sonuçta Refik Yıl 
maz, Bülent Dalkılıç 
sayesinde seçimi 
kazanıyor.

Bu arada silahı 
verdiği arka daşı 
Yüksel Çetin vefat 
ediyor. A.C., hiç 
değilse silah masrafı 
olan 8 bin lirayı 
Refik Yılmaz ve 
Mehmet Çelik'ten 
istiyor. Çünkü 
seçimin kazanılma 
sında kendisinin de 
katkısı olduğunu 
düşünüyor. A.C.'yi 
aylarca oyalıyorlar, 
kadar varıyor." şek
linde yansıdı.

Kamuoyuna yan
sıyan bu bilgilere ek 
olarak başka detay- > 
ları da paylaşmak 
istiyorum.

Makam aracını 
kurşunladığı şüphe
si ile tutuklanan A. 
C. 14 Mart 2013 tari
hinde saat 21.00 - 
21.30 arasında beni 
aradı. Telefonda 
Umurbey'de Kayalar 
Kafe’de olduğunu 
benimle görüşmek 
istediğini, bana çok 
önemli bilgiler vere
ceğini, söyledi. Ben 
de kendisine şu an 
gelemeyeceğimi 
evde ailemle birlikte 
olduğumu söyledim.

Bunun üzerine beni 
aradığı ve 0 534 ile 
başlayan telefonla 
aynı gün 21.40 da 
aşağıdaki mesajı 
telefonuma attı.

"Sana diyorum ki 
abi AKP koltuğun
dan ofcak, sen de 
onurunu geri 
kazanacaksın diyo
rum, sen de yok, 
sağol diyorsun peki 
abi görüşmeyelim 
yanlanna kar kalsın 
AKPlilerin"

Açıkçası bu mesaj 
moralimi bozdu.

Kendisini hemen 
telefonla aradım. 
Telefonu açmadı. Bir 
iki kez daha aradım 
yine açmadı. Bunun 
üzerine bende face- 
book üzerinden 
aşağıdaki mesajı 
attım.

"Teşekkürler A. C. 
iyiyim

Mesajını aldım.
Ben 10 yıldır AKP 

belası ile mücadele 
ediyorum. Bu gün 
başıma gelenlerin 
tek sebebi de onlan 
Gemlik'te alt etmem. 
Çıkar ilişkilerine 
çomak sokmam.

İşte bu nedenle bu 
çıkar çetesinin için
deki onursuz insan
ların attıkları 
çamurlar onurumu 
zedeleyemez.

Sonuna kadar da 
insanlarımız için 
Gemlik için bu 
mücadeye devam 
edeceğim.

Devamı yan sayfa
da....
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isteği ile Umurbey Kayalar Kafe’de biraraya geldiklerini söyledi.

2. sayfadan devam 
Ancak, senin veya 

başka binlerinin her 
istediği anda istediği 
yere gelemem.
Yaşadığım süreç 
bana ailemin ne 
kadar önemli 
olduğunu bir kez 
daha gösterdi. Bu 
nedenle öncelik 
ailemin.

Selamlar"
15 Mart 2013 Cuma 

günü sabah saat
lerinde A.C. beni bir 
kez daha aradı.

Mümkünse Cuma 
namazı öncesinde 
görüşmek istediğini, 
yine Umurbey'de 
Kayalar Kafe de ola
cağını söyledi.

Ben de nasılsa 
Cuma namazını kıl
mak için çarşıya 
geleceğimi ve 
görüşebileceğimi 
söyledim. Namaz 
vaktinden 1-1,5 saat 
kadar önce Kayalar 
Kafe de buluştuk.

Kadri GÜLER : 
“Bu buluşmanızı 

görenler oldu mu?

F.M.GÜLER- Tabii, 
Kayalar Kafe 
herkese açık bir yer. 
İşleticileri oradaydı.

Kadri GÜLER- 
Orada Atilla C. size 
neler anlattı?

F.M.GÜLER:

MEHMET ÇELİK 
SİNEK YÜKSEL’E

GÖREV VERDİ 
F.M.GÜLER: 
Kamuoyu tarafın

dan da bilinen 
pazarlıkları bana 
anlattı. Sinek 
Yüksel'den bahsetti.

Bülent Dalkılıç'ın 
Refik Yılmaz'a oy 
vermesinin teminini 
sağlamak amacıyla 
Mehmet Çelik'in 
Sinek Yüksel'e 
görev verdiğini 
anlattı.

Bülent Dalkıhç'a 
150.000.- TL para 
verildiğini, ayrıca 

düğün sonrası ba 
layı masraflarının 
karşılandığını, iyi bir 
de iş sözü verildiğini 
iddia etti. Bülent 
Dalkılıç'ın Refik 
Yılmaz'a oy ver
mesinden sonra 
başına bir iş 
gelmesin diye 
çalıştığı benzin istas 
yonunun önünde 
gece nöbet tuttuk
larını söyledi.

Hatta bu durumdan 
benzin istasyonu 
sahibinin rahatsız 
olduğunu belirtti. 
Mehmet Çelik 
tarafından kendile 
rine verilen bu göre
vi yerine getirebil 
mek için silah alın
ması ve diğer mas
raflar için Yüksel'e 
8.200.- TL. verdiğini 
söyledi. Bütün bu 
yaptıklarının son
rasında belediyeden 
30.000.- TL. verilme 
sözü verildiğini ilave 
etti. Ayrıca bana 
karşı mahçup 
olduğunu, hakkımı 
yiyenlere yardım 
ettiği için huzursuz 
olduğunu, hakkımı 
kendisine helal 
etmemi istedi.

KADRİ GÜLER: 
Alaattin C. daha 

sonra size neler 
anlattı?

F.M.GÜLER:

Aslında bütün bun
lar 3 aşağı 5 yukarı 
duyduğum, bildiğim 
şeylerdi.

Bu nedenle beni 
heyacanlandırmadı. 
Bunu fark eden A.C. 
“Abi, bana inanmı 
yorsun galiba” dedi.

Ben de, inandığımı 
ancak bu tür olay
ların olduğunu zaten 
bildiğimi, bunların 
benim için yeni bir 
bilgi olmadığını 
söyledim.

Bunun üzerine bu

bilgileri şahitlere 
doğrulatacağını 
söyleyerek 3 kişiye 
telefon etti. Ve tele
fon görüşmeleri 
sırasında telefonun 
hoparlörünü açarak, 
konuşmaları duy
mamı sağladı.

İlk telefon ara
masını Kumla'da evi 
bulunan F.T.'ye 
yaptı. Telefondaki 
kişiye Kumla'da 
evinde Yüksel ve 
yanındakilerle 
buluşulup buluşul- 
madığını sordu._O 
şahısta buluşul- 
duğunu Brütüs diye 
bilinen kişiye 
150,000.- TL teklif 
edileceğini duy
duğunu anlattı. 
Telefon konuşmasın
dan anlaşılan 
Kumla'da bir evde 
buluşulup, Mehmet 
Çelik'in verdiği tali
matın nasıl uygu
lanacağı planlan- 
mıştı.

İkinci telefon ara
masını Dereboyunda 
ki M.lokantası sahibi 
K.ya yaptı. O’na da 
Yüksel isimli şahsa, 
silah alınması için 
3.500.- TL kendisinin 
verip vermediğini 
sordu. Bülent 
Dalkılıç olayı ile ilgili 
toplam 8.200 TL.

harcadığını da 
sordu. Bunları da bu 
kişiye doğrulattı.

Bu konuşmadan da 
planlanan bu ahlak
sızca işi uygulaya
bilmek için silaha da 
ihtiyaç duyulabile
ceği anlaşılıyordu. 
Ve silah ve diğer 
masraflar için gerek
li harcamayı A.C. 
yapmıştı.

Üçüncü telefon 
aramasını belediye 
de çalışan Ö. İsimli 
çalışana yaptı.

O şahsa da 
başkanvekilliği 
seçimlerinin yapıla
cağı sıralarda 
Yüksel ve ekibinin 
Mehmet Çelik'i sık 
sık ziyaret edip 
etmediklerini sordu. 
Yine bu ziyaretlerin 
başkanvekilliği 
seçimleri ile ilgisinin 
olup olmadığını 
sordu.

Bu şahısta Yüksel 
ve arkadaşlarının 
Mehmet Çelik ile 
görüştüklerini ve 
konunun Bülent 
Dalkılıç'ın iknası ve 
korunması olduğunu 
söyledi.

Bu söylediklerimin 
doğruluğu veya yan
lışlığı telefon kayıt
larının incelenmesi 
ile ve diğer inceleme 

ler ile hemen tespit 
edilebilir.

Yeter ki tespit 
edilmek istensin.

Görevden alınmam 
sonrasında gelişen 
olaylar bu işin 
devletin gücünün de 
kullanılarak planlı 
bir şekilde gerçek
leştirildiğini kanıtla
maktaydı.

Bu son gelişmeler 
de, neden zorlama 
iddialar ile hakkımda 
çok sayıda dava 
açıldığını, neden bu 
davalar nedeni ile 
görevden uzak
laştırıldığımı ve 
halen görevden uzak 
ta tutulduğumu 
bütün açıklığı ile 
ortaya koymaktadır.

Belediye makam 
aracına sıkılan bu 
kurşun kendine 
menfaat sağlamak 
amacı ile yapılan 
kirli siyasetin pis 
ilişkilerinin sonu
cudur.

İşte bütün bu pis 
ilişkilerin deşifre 
olacağı korkusu ile 
de göreve iade 
edilmemekteyim.”

K.GÜLER:
Sayın Fatih 

Mehmet Güler, bu 
anlattıklarınız çok 
önemli şeyler.

Bir kere Belediye 
başkanvekilliği 
seçilebilmek için 
kamu görevi yapan 
Belediye Meclis üye
sine rüşvet vermek, 
bu kişiyi korumak 
silahlı çete oluştur
mak, kirli pazarlıklar 
yapmak, söz verilen 
paraların öden
memesi nedeniyle iş 
silahla başkanlık 
makam aracının 
kurşunlanmasına 
kadar giden bir yol 
izliyor.

Gerçekten bu 
konuda son 
gelişmelerin Savcılar 
tarafından ele alın
ması iddianameye 
eklenmesi ve soruş

turmanın genişletil 
mesi gerekir.

Ayrıca, Mehmet 
Çelik’in MHP ilçe 
Başkanlığı yaptığı 
dönemde, bu kişiler
le olan ilişkileri de 
mercek altına alın
malı. Askere ben 
uğurladım, düğün
lerini ben yaptım, 
çocuklarının 
kirveleri oldum” 
dediği kişiler arasın
da bu isimler var 
mı?

Bu kirli ilişki içinde 
olan Sinek Yüksel ve 
Atilla C. nin dışında 
kimse varmı?

Ayrıca, CHP tilerin 
gazetelere gön
derdiği fotoğrafın 
kasedi de ele alınıp, 
kirli ilişkilerin bel
geleri arasına konul
malı.

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
da dinlenmeli.

Bülent Dalkılıç’ın 
oy karşılığı iş vaadi 
incelenmeli. 
Söylendiği gibi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi’nde görev 
verilip verilmedi 
ğinin öğrenilmesi 
gerekir.

Bu ilişkiler ortaya 
çıkarsa, kamu 
görevlisinin 
seçilebilmek için 
menfaat karşılığı oy 
satın almasının da 
suç teşkil edeceği 
için haklarında dava 
açılması gerektiğine 
inanıyorum.

Bu açıklamalarınız 
için size teşekkür 
ediyorum.

Gemlik kamuoyu 
bunları okuyup 
değerlendirecektir.

Burada tekrarlıyo
rum, Cumhuriyet 
Savcılarına görev 
düşüyor. Olayın bu 
boyutlarının da 
davaya eklenmesi 
gerektiğini düşünü 
yorum. Teşekkür 
ediyorum.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Susurluk 2
Gemlik Belediyesinde yaşanananlar siyaset kita

plarına konu olacak kadar önemli.
Hatta siyasal öğrencilerinin tez konusu bile ola

bilir.
Birinci ve 2. Belediye Başkanvekilliği seçimle rin 

de karşı partiden adam ayartma girişimlerini 
yaşadıktan sonra 2. Başkanvekilliği seçimlerinde 
de buna devam edilmesinin şaşılacak bir yanı yok.

Birinciyi yapanlar, İkinciyi de yaptılar.
Menfaat sağlayarak oy aldılar.
Bu suç olduğu halde, üzerine gidilmedi.
Şimdi ister ‘lağım patladı’ deyin, ister ‘AKP’nin 

lastiği patladı’, kirli ilişkiler Susurluk’ta Mercedes’e 
çarpan kamyon gibi, Gemlik’te de Başkanlık 
Makam aracına sıkılan kurşundan sonra gün yüzü 
ne çıktı.

Bundan sonra, bu olayın hukuki yönü üzerinde 
durulmalı.

CHP’nin yayınladığı fotoğraf, kurşunu sıkan 
kişinin kendilerine vaad edilen parayı alamaması 
üzerine, bildiklerini anlatmak için CHP İlçe Başka 
nına, sonra da Belediye Başkanı Fatih Güler’e 
anlattıkları, bu davanın seyrini değiştirir.

CHP’liler önce fotoğrafı yayınladı.
Şimdi, Dubai’de olan Belediye Başkanvekili’nin 

dönmesini ve bu fotoğrafa cevap verip vermeye
ceğini bekleniyor.

CHP’nin fotoğraf haberi çıkmadan önce, Fatih 
Mehmet Güler beni arayarak, konuşulacak şeyler 
olduğunu söyledi.

Bu ropörtaj böyle gerçekleşti.
Kurşunlanma olayını gerçekleştiren kişinin kendi

sine gönderdiği mail ve telefon kayıtılan ile, 
Kayalar Kafe de gerçeklesen görüşmenin gizli 
yapılmadığını, tanıkların bulunduğunu, telefon 
görüşmelerinin saat ve gününün belli olduğunu 
söyledi.

Gemlik’te AKP’nin Belediye Başkanlığı koltuğuna 
sahip olabilmesi için kurulan ilişkiler çok ciddi Adli 
bir olaydır.

Suç teşkil etmektedir.
Fatih Mehmet Güler’e durumu Savcılığa neden 

bildirmediğini sorduğumda, birçok suç duyuru 
sunda bulunduğunu, ancak hiçbiri üzerinde sonuç 
alınmadığını söyledi.

“Eğer bu işleri ben yapmış olsaydım, idam fer
manımı verirlerdi’’dedi.

Bu iddialar ciddidir ve ciddiye alınmalıdır.
Gemlik Belediyesi’nde yolsuzluk iddiaları da 

basında çıkan haberler üzerine başlamıştı.
Bu konular, Cumhuriyet Savcılarının soruşturma 

açması için yeterlidir.
Bekleyip göreceğiz.
Bu arada bir haber daha vereyim.

„ 2012 yılında Gemlik Belediye Başkanlık odası 
önünde, Başkanvekili Refik Yılmaz ile görüşmek 
isteyen S.Y. adlı kişi, görüşme gerçekleşmeyince 
kuru sıkı tabanca ile belediye içinde ateş etmişti.

Şimdi bu kişinin Belediyenin temizlik Işleri’ni alan 
taşeron firmada işçi olarak işe başlatıldığı konuşu
luyor.

Hele şu Belediye Başkanvekilinin kulağına fısıl
dayan kişinin kim olduğu konusunda bir açıklama 
yapsınlar da görelim.

Meclisin içine kadar giren, bu kişi ne istemiş 
Yılmaz’dan, Gemlikliler bir öğrensin, son olaylarla 
bir ilişkisi var mı bilelim.

Sonra olayın devamı gelecek. Bekleyin...

25 yıllık 8 çam ağacı sudan bahanelerle kesildi, TEMA’cılar tepkili...

Mi hMimlı im iı
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na bağlı 
Gemlik Karacaali 
Köyü Gençlik 
Kampı’ndaki 8 çam 
ağacının kesilmesi 
TEMA’cıların ve 
çevrecilerin tepki
sine neden oldu. 
Daha önce Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı olarak çalış 
tınlan geçtiğimiz yıl 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na 
devredilen Karacaali 
Gençlik Kampı’nın 
bahçesinde bulunan 
yıllanmış çam 
ağaçlarının binalara 
zarar verdiği iddia 
edilerek kesildiği 
öğrenildi.
Gemlik Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Ali 
Adil Tunç, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, ağaçların 
hastalıklı olduğu ve 
binalara zarar 
verdiğini, bu duru
mu İlçe Orman 
Bölge Şefliği’ne 
bildirdiklerini 
yapılan inceleme 
sonucu çam 
ağaçlarının 
kesilmesine 
karar verildiğini 
söyledi.
Belediye Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleriyle kesildiği 
öğrenilen çam 
ağaçlarının kuru
mamış ve sağlıklı 
olduğunu gözledik
lerini söyleyen 
TEMA Gemlik 
Temsilcisi İbrahim 
Yıldırım, 1985 yılında 
dikilen ve çevreye 
hiçbir zararı olma 
yan çam ağaçlarının 
kesilme nedeni nedir 
diye sordu.
İbrahim Yıldırım 
şöyle konuştu: 
“Yıllarca Kampa 
gelen insanlar bu 
ağaçların altında 
oturarak dinlendiler. 
Bir ağaç kolay 
yetişmiyor.
Bu ağaçları orada 
oturan insanlar ne 
zahmetlerle 
yetiştirdiler.
Bu kadar kolay mı

bunları kesmek. 
Neden ve Niçin 
kesildiklerini 
kamuoyuna açıkla
malıdırlar?
Yoksa kamuoyu vic
danından kurtula 
mazlar.

Gemlik TEMA 
Vakfı olarak bu 
katliamı ya panları

şiddetle kını yoruz.
Yetkililerden bu 

ağaçları kesenlerden 
hesap sormalarını 
istiyoruz.

Bu yapılan 
katliamdan Gemlik 
Kaymakamlığının 
haberi var mı?

Hâzinenin haberi 
var mı?

Mâliyenin haberi 
var mı?

Orman Bölge 
Müdüriüğü’nün 
haberi var mı?

Bunların cevap
larını katliamı 
yapanlardan 
kamuoyu huzurunda 
istiyoruz. ”

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ftmatör Denizcilik Sınauı yapılacah
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi’nin yapmış 
olduğu Amatör 
Denizcilik kursları 
sonunda Denizcilik 
Müsteşarlığı tarafın
dan yapılmakta olan 
Amatör Denizcilik 
Belgesi ve Yakın 
Mesafe Temsiz 
Sınavları 24-25 
Mayıs 2013 tarih
lerinde yapılacak 
Denizcilik Müsteşar 
lığı’ nın İnternet 
üzerinden yapacağı 
sınav da başarılı 
olanlar Amatör 
Denizci Belgesi’ne 
sahip olacak.
Gemlik Halk Eğitim

Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı 
öğrencilerinin Sosyal Bilgiler 
dersinde işlenen "Yerel 
> 'netimler" konusu kap- 
s. < <'tnda belediyelerin nasıl 
<. ' tığını, nelerle ilgilendiği- 
t ı<>rev kapsamının neler 
₺• s <gu konusunda daha 
detaylı bilgi almak için Gemlik 
Belediye Başkanlığını ziyaret 
ederek, röportaj yaptılar.

Merkezi 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
“Bu belge ile de 6 
m’ den küçük 24 m’ 
den büyük olmayan 
Tekne ve Yatları kul
lanabilecekler. Daha 
önce açmış olduğu
muz Amatör 
Denizcilik Kursların 
da, kurs sonunda 
yapılan sınavlarda 
başarısız olanlar ve 
hiç kursa katıl
mayanlar da bu 
sınava .katılabilecek
ler.” denildi.
Sınava katılmak için; 
aşağıda belirtilen 
evrakların 22 Mayıs 

2013 tarihine kadar 
şahsen Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğüne ulaş 
tırması gerekiyor. 
GEREKLİ 
BELGELER 
1. Sağlık Raporu 
-Uzman doktorlar
dan (KBB ve GÖZ) 
2. Diploma 
Fotokopisi 
3. Sabıka Kaydı 
veya İşyeri Çalışma 
Belgesi
4. Nüfus Cüzdanı 
Fotokopisi
5. 4 Adet Vesikalık 
Fotoğraf
5. Sınav Harçları

Mlıiıiliîiaiııılııııiıllı
Gemlik Belediye 
si’nin Sivil İnisiyatif 
Platformu ile birlikte 
gerçekleştirdiği 
Mavi Kapak Toplama 
Kampanyası engelli 
vatandaşların yanı 
sıra Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesinin 
de umudu olmayı 
sürdürüyor. 
"Engellilerin Yüzü 
Gülsün" sloganıyla 
2012 Eylül ayında 
başlayan kampanya 
kapsamında 5 engel
li vatandaşa akülü 5 
engelli vatandaşa da 
normal engelli 
arabası sağlayan 
kampanya, Muam 
mer Ağım Devlet 
Hastanesine de 
daha önce 5 engelli 
arabası kazandır
mıştı. Kampanya 
kapsamında alınan 
üç adet akülü engel
li arabası ve on adet 
de şişme hasta 
yatağı önceki gün 
Başhekim Dr. Metin

Eski'ye teslim edildi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Aslan Özaydın ve 
Nazmi Koçak'ın 

■yanı sıra Sivil 
İnisiyatif Platformu 
Temsilcisi 
Muhammet 
Kambur'un da 
katıldığı törende, 
akülü araba ve 
şişme yataklar 
hastaların kullanımı
na sunuldu. Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Aslan 
Özaydın ve Nazmi 
Koçak, Sivil İnişi 
yatif Platformunun 
katkılarının yanı sıra 

kampanyaya ilgi 
gösteren tüm kişi, 
kurum ve kuru
luşlara teşekkür 
ederken, yatak ve 
akülü arabaların 
hayırlı uğurlu 
olmasını temenni 
ettiler. Başhekim Dr. 
Metin Eski'de, kam
panyanın hasta
nenin ihtiyaçlarına 
yönelik duyarlılığına 
dikkat çekerek, 
"Mavi Kapak 
Toplama Kampan 
yası, hastalarımıza 
da umut ve ışık 
oldu. Herkese 
teşekkür ediyorum" 
diye konuştu.

71777
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Şükrü Şenol Oriaolıul 
Ankara gezisi

flykentten TEVİTÖL haşarısı

Şükrü Şenol Ortaokulu' Ankara gezisi 
düzenledi. Ankara'daki Hitit, Urartu ve 
Roma döneminin eserlerinin 
sergilendiği "Medeniyetler Müzesi"ni 
ziyaret eden gezi ekibi, daha sonra 
kurtuluş savaşının kararlarının alındığı 
ve Cumhuriyetimizin temellerinin 
atıldığı 1. Meclisi ve peşinden de 2. 
Meclis'i de ziyaret etti.
Sonra Feza Gürsey Bilim Merkezi'ni 
ziyaret eden ekibimiz, burada fizik, 
mekanik, matematiksel gerçeklikleri 
adeta eğlenerek öğrendi.
Ulu önder Atatürk'ün naşının bulun
duğu Anıtkabiri de ziyaret eden ve 
Anitkabir'deki müzeleri dolaşan ekip, 
en son Atatürk Orman çiftli gınde 
güzelce vakit geçirdi. Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, “Başkentimiz Ankara'yı 
tarihi, sosyal, siyasi ve kültürel açıdan 
tanıma fırsatı bulan gezi ekibimiz için 
bu gezi güzel bir tecrübe oldu. 
Okulumuzu en güzel şekilde temsil 
eden öğrencilerimize, öğretmenlerimize 
ve velilerimize teşekkür eder, bundan 
sonraki hayatlarında başarılar dilerim.” 
dedi.

Özel Aykent 
Ortaokulu 8. Sınıf 
öğrencilerinden 
Melik Fırat 
Seyitoğlu ve Mert 
Çetin ülkemizdeki 
üstün zekâ ve özel 
yetenekli çocuk
lara, ihtiyaç duy
dukları özel eğitimi 
lise düzeyindeki 
yaş grubuna, 
karma Ve yatılı 
olarak veren tek 
kurum olan Türk 
Eğitim Vakfı İnanç 
Türkeş Özel 
Lisesini kazandılar. 
Okul Rehber Öğret
meni Zübeyde 
Uludağ, 'Üstün 
zekâ ve özel 
yetenekli çocuk
ların farklı yetenek 
alanlarına göre 
tamlanması, okul
daki başarıları 
değerlendirilirken 
birden çok başarı 
ölçütünün kullanıl
ması, sadece 
ortaya çıkan değil 
potansiyel yetene 
ğin de keşfedilme
si, motivasyonun

sürekli ölçülmesi 
ve geliştirilmesi 
gerekir.
TEVİTÖL'de 
Üstün yetenekli 
çocukların 
yaratıcılıklarını ve 
yeteneklerini 
destekleyici, 
gelişime, değişime, 
yaratıcılığa ve 
özgür düşünceye 
açık bir eğitim ve 
riliyor. Bu nedenle 
öğrencilerimizin,

ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir 
eğitim modeli 
uygulayan 
TEVİTOL'ü kazan

mış olmalarından 
tüm öğretmenleri 
olarak mutluluk 
duyuyoruz.' 
dedi.

SflTIHK
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA

gjJJöEB ABONE OLDUNUZ MU?
uııiriı lıı ılım ıluıl cııtTtıi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÇOK UYGUN... 
BAHÇELİ, KLİMA, 

GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

TM M A “SUYUNU BOŞA 
İfM |j HARCAMA”

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

O 533 633 83 1.5

'Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

Sayfa 6

İd

t< 
k 
k 
h
c 
t
c
( 
i 
I
ı

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

O 507 244 72 24

KİRB1IK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Gemlik Körfez Sayfa 7

Gezi Notlan
Mümin TORLAK

MERHABA ATA DİYARI... (4)
Türkülerimize 

konu olan dinledi 
ğimizde yüreğimi 
zi burkan Drama 
dayız, iskeçe'den 
70 km. kadar gittik
ten sonra Drama 
geniş bir ovanın 
ortasında gözüktü. 
Yunanistan'da 
şehirleri gezerken, 
buna ikinci büyük 
şehir olan Selanik 
de dahil olmak 
üzere çok sık trafik 
lambalarında dur
mak zorunda kah 
yoruz. Bursa 
şehrimiz gibi 
henüz batçık yapıl
mamış.

Drama Ovasında 
yoğunluklu olarak 
tütün ve pamuk 
ekimini görüyoruz. 
Temiz su kaynak 
lan bakımından en 
zengin şehri olu 
yormuş. Batısında 
Serez bulunmak
tadır. 
Yunanistan'da bir 
şey dikkatimizi 
çekiyor, bir yer, bir 
adres sorduğunuz 
zaman asla sağlıklı 
bir tarif alamıyor
sunuz. Belki de bu 
yüzden onlarca 

km. yol kadettik. 
Drama'ya gidipte 
Drama Köprüsünü 
germemek olur 
mu? O kadar sor
mamıza ve ara
mamıza rağmen 
Drama 
Köprüsünden 
kimse haber-dar 
değil. Oysa 
türkünün şu 
dörtlüğü bizleri 
nasıl duygulandır
maktadır.

Drama köprüsü, 
dardır geçilmez.

Soğuktur suları 
Haşan, bir tas 
içilmez.
At martini Debreli 

Haşan dağlar 
inlesin, 

Drama mah
pusunda Haşan 
dostlar dinlesin.

Demek ki dostlar 
Drama Köprüsü 
bizler için önemi, 
bizler için nostaljik 
imiş. Onlara göre 
manasız. Drama 
1371 yılında 
Osmanlı egemen
liğine geçmiş ve 
551 yıl Osmanh 
egemenliğinde 
kalmıştır. Bugün 
Drama'lı Türklerin 

yoğun olarak 
yaşadığı yerlerden 
bir tanesi 
Yalova'nın Armutlu 
ilçesidir.
Drama'da şelale 
olduğunu, sarkıt 
ve dikitlerden 
oluşan mağra 
olduğunu 
öğrendik. Fakat 
kime sordu isek 
hepsi ya habersiz 
ya da farklı yönlere 
gönderdiler. Epey 
mücadele etme 
mize rağmen pes 
ederek, görmekten 
vaz geçtik.
Yunanistan'ın yön 
ve yol tabela siste
mi çok zayıf.

Bizim şehirler 
gibi girişte adı, 
rakımı, nüfusu 
yazmıyor. Sadece 
şehrin adı var, o 
da küçük puntalı 
harflerle yazılmış.

Drama'yı gezdik
ten sonra batısın
da bulunan Serez'e 
doğru hareket 
ettik. Serez ile 
Drama bizdeki 
İzmit ile Sakarya 
gibi yan yana iki 
şehir.
Ancak dikkatli 

bakıldığında Serez 
hem daha verimli 
topraklar üzerinde 
hem daha geliş
miş, hem de daha 
büyük. Serez için 
oradaki soy
daşlarımız Serez 
ovası bal yuvası 
Drama içinse 
"Drama bir daha 
bu-raya 
uğrama"teker- 
lemesini söyle
mektedirler. Bu iki 
şehirde OsmanlI'yı 
çağrıştıran hiçbir 
eser görmedik. 
Serez şehri 1375 
yılından 1912 yılı
na kadar tam 537 
yıl Osmanlı ege
menliğinde 
kalmıştır.
Dedeağaç Sela-nik 
demiryolu buradan 
geçmektedir. 
Evliya Çelebi 
Serez'den 
bahsederken 91 
cami 5 hamam 17 
handan bahset
mektedir.

Serez Ovasında 
da Drama gibi buğ
day tütün ve 
pamuk çok 
ekilmektedir.

Yolumuza Kılkış'a 
(Kilkis) doğru 
devam ediyoruz. 
Yunanistan’a git
memize esas 
sebep olan şehir. 
Atalarımın uzun 
yıllar yaşadıkları 
topraklar. Kılkış'ın 
ben de ayrı bir yeri 
var. Ninemden 
duyduğum ilk

Yunan şehri 
Kılkış'tır. 1370 li 
yıllarda II.Murat 
zamanında 
fethedilen Rumeli 
topraklarına 
Karaman'dan ata
larımız götürülerek 
Kılkış'ın Paprat 
(Pontokrerasia) 
Köyüne iskan etti 
rilmişlerdir.

Bu toprakları 
vatan tutan ata
larım Karaman'dan 
gönüllü mü, zorla 
mı götürüldü 
meçhul. Bu türlü 
bilgiler nesilden 
nesile maalesef 
taşınamamıştır. 
Atalarım 1370 li yıl
lardan 1924 yılına 
kadar burada 
yaşamışlardır.

Kılkış'a(Kilkis) 
öğleden sonra 
ulaştık. Bütün 
soruştur
malarımıza rağmen 
Paprat Köyü'nün 
Yunancasını yanlış 
telaffus ettiğimiz
den bir türlü 
öğrenip de 
gidemedik. Bizleri 
değişik yerlere ve 
köylere yön
lendirdiler ama 
bulamadık. 
Yaklaşan akşamın 
tedirginliği İle 
Selanik'te otelde 
yer ayırttığımızdan, 
atalarımın köyünü 
bulamadan, tekrar 
geri gelmek şartıy
la Selanik'e doğru 
hareket ettik.
Kılkış'tan gün 

batınımda ayrıldık. 
Geziyi kendimiz 
düzenlediğimiz
den, zamana çok 
bağlı kalmıyorduk. 
Se-lanik'e doğru 
yokuş çıkmadan 
tatlı bir inişle iler
liyoruz. Yol gayet 
düzgün, yolun 
etrafındaki terk 
edilen benzin ista
syonları, kapanan 
fabrika ve atölyeler 
dikkatimizi çekiyor. 
Trafikte bir canlılık 
yok. Selanik ile 
Kılkış arası yak
laşık 50 km. 
kadardır. Selanik' 
yaklaştıkça yol 
boylarındaki 
yapılaşma da 
artıyor.
Nihayet Selanik 
göründü.

Ege Denizi'nin 
kuzey doğusunda 
hafif bir tepeye 
yaslanmış, kıyıda 
geniş bir düzlük 
alan ve canlı alış 
veriş merkezleri. 
Selanik'te tarihi 
duygular içinde 
dolaşıyoruz. 
Aklımıza M. Kemal 
geliyor.

Yarın erkenden 
doğduğu evi 
ziyaret edeceğiz. 
Bu bakımdan 
kendimizi çok 
şanslı hissedi 
yoruz.

Zira burasını 
görme isteği 
çocukluğumuzdan 
beri var.

Devamı yarın...

Gemlimetnilı ııt Miisiıi Meslek M Bilim Şenliğinde
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü ve İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbir- 
liğiyle 3- 5 Mayısta 
düzenlenen Bursa 
Bilim Şenliği 2013 
genç mucitleri ve 
bilime meraklı 
gençleri ağırladı. 
Bursa Bilim Şenliği 
2013, 200 proje 
standı ile Merinos 
Parkta festival 
havasında gerçek
leşti. Şenlikte 60 
patentli mucit ve 60 
üniversite kulübü, 
15 güneş ve hidro
jen arabası, 30 Ar- 
Ge ve Inovasyon 
firması, 80 okul ve 
60 lise projesi, 10 
Bilim Merkezi, 10 
atelye ve mesleki

yönlendirme çadırı 
hazır bulundu. 
Bursa Vali Vekili 
Eyüp Sabri Kartal, 
günümüz teknolo
jisinden bilgiye 
ulaşmanın çok 
kolay ve ucuz 
olduğunu belirte 
rek, öğrencilerden 
bilgiye ulaşma 
konusunda daha 
heyecanlı olmaları 
gerektiğini söyledi. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe de, bu yılın 
ana temasının 
Geleceğin 
Otomobilleri olarak 
belirlendiğini ifade 
ederek, şenlikle 
idealist, üretken, 
birikimli ve bilime 
meraklı gençleri 
yetiştirmeyi he 
deflediklerini söyle

di. Şenlikte, stant- 
ların yanı sıra 
italyadan gelen şov 
ekibinin de gösteri
leri ile renklendiğini

belirten Altepe, 
Bursamn örnek bir 
çalışmaya ev 
sahipliği yaptığını 
kaydetti.

BURSA Bi|im 
Şenliği 2013 organi
zasyonuna Gemlik 
ilçesinden Gemlik 
E.M.L. ve Anadolu

Denizcilik Meslek 
Lisesi adına Gemi 
Yapımı Alanı katıldı. 
Gemi Yapımı Alan 
Şefi Baki Selim 
Silahtaroğlu 
(Danışman Öğret
men) ve öğrencile 
rimiz Furkan 
Kambur oğlu, 
Kemal Atçı ve 
Furkan Kuzu’nun 
bulunduğu ekip 
"Kompozit (fiber- 
glass) Maket Tekne 
Yapımı" projesi ile 
okulumuzu temsil 
etti.
Şenlik sonunda 
ilçemiz ve okulu
muz adına büyük 
bir başarı göste 
rerek ' Faydalı işler' 
dalında patent 
almaya hak kaza
narak gururumuz 
oldu.
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Bursasnor Taraftarlar Derneği BeleJitescor'a ııemek uertli
Seyfettin Şekersöz

Taraftarlar Derneği 
Başkanı Ferhat 
Orhan, başarılara 
imza atan Gemlik 
Belediyespor U-14 
ve U-16 takım fut
bolcularını kutla
yarak onlara yemek 
verdi.
Emine Abla Köfte 
salonunda bir araya 
gelen futbolcular
Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
başkanı Ferhat 
Orhan'a kendilerine 
gösterdiği yakınlık
tan dolayı teşekkür 
ettiler. Yaklaşık 4 yıl 
önce Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve CHP'li Meclis 
Üyelerinin 
desteğiyle kurulan 
Gemlik 
Belediyespor futbol 
takımı Bursa'nın 
dışında da ses

getirmeye başladı. 
Deneyimli hocaları 
Haydar Yiğit ve 
Sönmez Deliorman 
gözetiminde bir 
araya getirilen genç 
kramponlar 
yakaladıkları 
başarılarla Gemlikli 
sporseverlerin de 
gözdeleri oldular. 
Geçtiğimiz yıl U- 
15’lerle başlayan 
başarı serüveni bu 
yıl da U-14 takımıy
la devam etti.
Türkiye

Şampiyonasına 
katılabilmek için 1. 
kademe maçlarında 
final oynama 
başarısı gösteren 
genlerin yanı sıra 
U-16 takımı da 
kademe maçlarına 
katılabilmek için 
play off grubunda 
mücadele veriyor. 
U-14 ve U-16 futbol
cuları ile hocaları 
Haydar Yiğit ve 
Sönmez 
Deliorman'ın da 
katıldığı yemekte 

konuşan Gemlik 
Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Ferhat 
Orhan, yakalanan 
başarıları mutluluk
la izlediklerini 
belirterek "Gemlik 
Belediyespor'un 
tüm branşlardaki 
sporcuları aldıkları 
başarılı sonuçlarla 
göğsümüzü kabart
maya devam ediy
orlar. Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü Gemlik'in 

alt yapısında bir 
lokomotif konu
munda görev yap
maya başladı. Genç 
kramponların 2-3 yıl 
sonra Gemlik 
spor'un başarısı 
için mücadele ede
ceklerini düşünüyo
rum. Gemlik'te 
sporcu potansiyeli 
her geçen gün 
artıyor bu da bizi 
sevindirmekte. 
Gemlik Belediye 
spor gibi diğer 
kulüplerimizin de 

alt yapıda başlattık
ları atlımı izliyoruz 
ve destek veriy
oruz. Tüm kulüpler
imizin Gemlik 
Belediyespor'un 
başlattığı yükselişi 
devam ettirmelerini 
bekliyor ve başarıyı 
başlatan Haydar 
Yiğit ve Sönmez 
Deliorman hocaları 
miza Gemlik 
Bursaspor Taraftar 
lar Derneği adına 
teşekkür ediyorum 
" şeklinde konuştu

Fııisal Turnuvası 
devam ediyor

Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğünce 
düzenlenen 2013 
Gemlik 
Kaymakamlığı 
Futsal 
Turnuvasının 
08/05/2013 Çarşam
ba günü yapılan 
play off ilk maçın
da, Gemlik 
Belediyesi ilk 
dakikalarda bul
duğu gollerle duru
mu 3-0 getirdi, 
Yıldırım holding 
yerin oyuncu 
değişiklikleriyle 
skoru 3:2 getirdi, 
ilk yarı Gemlik 
Belediyesi 5-3 önde 
bitirdi İkinci yarıda 
oyuna hakim olan

Gemlik Belediyesi 
maçı 9:3 kazanmayı 
bildi.
Yıldırım Holding : 
Haşan (6),Tümay 
(5), Ergün (5), Ziya 
(5) .Ceyhun (5), 
Fatih (5),İsmail (5), 
Suat(5), Ensar (5) 
Ekrem (6),Murat 
(7) Yasin (5) 
Gemlik Belediyesi: 
Orhan (8),Hüseyin 
(8), Ahmet. T (6), 
Emrah (9), Sait 
(9),Bülent (7), Hüse 
yin C. (7) Mehmet 
(7), 
Goller: Emrah 5, 
Hüseyin S. 2, Sait 2 
(Gemlik Belediyesi) 
Ekrem 1 , Murat 2 
(Yıldırım Holding)

Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlü 
ğü’nün Düzenle 
miş Olduğu Yıldız 
Kızlar Basketbol 
Müsabakalarında 
Yenilgisiz Olarak 
Finale Kalan 11 
Eylül Ortaokulu 
Yıldız Kızlar Bas 
ketbol Takımı 
Adını Finale 
Yazdırdı.
Konuyla ilgili açık
lamalarda bulunan 
Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, 
"Okul Basketbol 
takımımızı oluştu
ran öğrencilerimizi 
ve bu başarıda 
büyük pay sahibi 
plan Beden Eğitimi 
Öğretmenlerimizi 
kutluyorum" dedi. 
Öğrencilerimizi 
Akademik Eğitimle 
birlikte Sosyal, 
Kültürel ve Sportif 
Faaliyetlerde de

Görmek İstedik
lerini Belirten 
Ercan Akbaş, 
Fırsat ve Destek 
Verildiğinde 
Büyük Başarılara 
imza attıklarını 
Bursa'da finale 
kalarak gösterdiler 
Bu tür faaliyetlerin 
çocuklarımızı zarar 
lı alışkanlıklardan 
koruduğunu 
belirten Okul 
Müdürü, öğrenci
leri başarılı ve 
sosyal kıldığını 
belirtti.

Okul Müdürü 
tüm vatan
daşlarımızın 
çocuklarını 
mutlaka yetenek
lerine göre 
sosyal, kültürel ve 
sportif alanlara 
yönlendirilmele 
rinin gelecekleri 
açısından önemli 
olduğunu belirtti.

Bursa'da geçirdiği 
kalp krizi nedeniy 
le vefat eden 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı'nın cenaze
si, toprağa verildi. 
Ulucami'de kılınan 
namazın ardından 
kortej yürüyüşüyle 
Emirsultan 
Mezarlığı'na geti 
rilen cenaze, kala
balık nedeniyle 
mezarlığın kapısın
dan defnedileceğe 
yere kadar, tekbir
ler eşliğinde yak
laşık yarım saatte 
ulaştırıldı.
Mezarlığa önce 
Yazıcı'nın eşi, kızı 
ve yakınları geldi. 
Cenaze, Yazıcı'nın 
babası Mehmet 
Yazıcı'nın mezarı
na defnedildi.
Defin işleminin 
ardından eşi ve 
kızı da mezara ' 
toprak atıp, su 
döktü. Mezar başın 
da eski milletvekili 
Ali Kul, dua 
okudu.

Bu arada, 
Yazıcı'nın eski mil
letvekili olması 
dolayısıyla yapılan 
devlet töreni sıra 
sında tabuta sarı 
lan Türk bayrağı, 
oğlu Serkan 
Yazıcı'ya teslim 
edildi. Burada ki 
törene, Yazıcı’nın 
ailesi ve yakın
larının yanı sıra 
AK Parti İstanbul 
Milletvekili Hakan 
Şükür, Bursa 
Emniyet Müdürü 
Ali Osman Kahya, 
Gaziantep spor 
Kulüp Başkanı 
İbrahim Kızıl, 
teknik direktörler 
Ertuğrul Sağlam, 
Yılmaz Vural, 
şarkıcı Mustafa 
Sandal, bazı mil
letvekilleri, futbol
cular, kulübün eski 
ve yeni yönetici
leri, siyasi parti 
temsilcileri, siya 
set ve futbol dün 
yasının önde gelen 
isimleri, çok sayı
da taraftar katıldı.
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[fen ■Mil h»li llill M EvsahiM dikkat!
Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan, 
"Erken emeklilik 
yok. Emeklilik 
yaşının düşürülme
siyle ilgili bir çalış
manın doğru olmay
acağını düşünüyo
rum" dedi.
Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan, 
JW Marriott Otel'de 
düzenlediği basın 
toplantısında, küre
sel ekonomi ve 
Türkiye ekonomi
sine ilişkin değer
lendirmelerde 
bulundu.
Ali Babacan, "Erken 
emeklilik yok. 
Emeklilik yaşının 
düşürülmesiyle ilgili 
bir çalışmanın 
doğru olmayacağını 
düşünüyorum" 
dedi. 
Büyümenin öncü 
göstergelerine 
bakıldığında beklen
tilerin bir miktar 
altında tablo 
olduğunu, ama 
bunun yüzde 4'lük 
hedefi bugünden 
revize etmeyi gerek
tirecek düzeyde

Motorin fiyatlarına am
Akaryakıt ürün 
terinden motorin 
fiyatlarına zam 
yapıldı 
Uluslararası 
piyasalarda petrol 
fiyatlarında 
yaşanan yükseliş 
yurt içinde motorin 
fiyatlarınahemen 
zam olarak 
yansıdı.

olmadığını ifade 
eden Babacan, 
bugün itibariyle 
yüzde 4'lük hedefi 
ulaşılabilir bir hedef 
olarak gördüklerini 
kaydetti. 
Tarihimizdeki en 
düşük oran 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, IMF'ye 
olan borcun son 
taksidinin ise dün 
akşamki kur 
itibariyle yaklaşık 
421 milyon dolar 
olduğunu söyledi. 
Babacan, 
"Türkiye'nin kredi

temerrüt takası 
primi, dün akşam 
itibariyle 112 baz 
puan oldu. Bu, tari
himizdeki en düşük 
oran. Yani 
Türkiye'nin ulus
lararası piyasalarda 
risk algılaması hiç 
bu kadar düşük 
olmamıştı" diye 
konuştu.
Kanal İstanbul 
Babacan, Kanal 
İstanbul için 
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı ile çalış
maya başladıklarını 
söyledi.

Motorinin litresine 
6 kuruş zam 
yapıldı.
Bu zamla birlikte 
İstanbul ve 
Ankara'da motorinin 
litresi 4 TL'den 
4.06 TL'ye yükseldi. 
Zamlı motorin 
fiyatları 
yarısından itibaren 
geçerli olacak.

Kentsel dönüşüm 
yasasında üçte iki 
çoğunluğa 
uymayanların evleri 
açık artırmada 
satılacak.
Kentsel dönüşüm 
yasasında üçte iki 
çoğunluğa 
uymayanların evleri 
açık artırmada 
satılacak. Ancak 
satış işlemi tamam
lanıp komisyonca 
karara bağlan
madan anlaşma 
sağlanırsa satış 
iptal edilecek. 
Habere göre Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı kentsel 
dönüşümün hızını 
artırmak için yeni 
bir uygulama 
başlattı. Buna göre 
üçte iki çoğunlukla 
yıkılmasına karar 
verilen riskli binada 
hak sahibi olup, 
anlaşma şağlana- 
mayan vatandaşın 
payı açık artırmayla 
satılacak. Açık artır
maya sadece 
binanın yıkılması 
konusunda uzlaşan 
hak sahipleri katıla
bilecek.
RAYİÇ BEDELİ 
UZMANLAR 
BELİRLEYECEK! 
Riskli yapı parsel
lerinin birleştirilme
si, imar adası bazın
daki uygulamalar, 
yeniden bina inşası 
ve payların satışına, 
hak sahipleri oy bir
liğiyle karar vere
cek. Vatandaş 
mülkünü, kat 
karşılığında, hasılat 
paylaşımıyla ya da 
diğer usullerle 
yeniden değerlendi
rebilecek. Oy bir
liğiyle karar alına
maması durumun
da, riskli yapının

değerini Sermaye 
Piyasası Kuruluna 
kayıtlı lisanslı kuru
luşlar belirleyecek. 
Değer tespiti 
üzerinden hak 
sahipleriyle tekrar 
anlaşma sağlan
maya çalışılacak. -

KONUT DEĞERİ İL 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
BİLDİRİLECEK 
Yıkılmasından 
sonra arsa haline 
gelen taşınmazın 
yeniden değer
lendirilmesi 
konusunda alınan 
karar, anlaşma şart
ları ve yapının 
değeri, Çevre ve 
Şehircilik il müdür
lüklerine bildirile
cek. Müdürlük 
bünyesinde bir 
başkan ve 2 üyeden 
oluşan Bedel 
Tespiti ve Satış 
Komisyonu, anlaş
ma sağlanamayan 
hak sahiplerine ait 
bağımsız bölüm
lerinin rayiç bedeli
ni, binanın değerini 
gözeterek belirleye
cek.
İlgili müdürlük, 
satışın yapılacağı 
yeri ve zamanı, hak 
sahiplerine taah
hütlü postayla 
tebliğ edecek.
Evrakın postaya 
verildiği tarihi 

izleyen 7'inci günün 
sonunda tebligat 
yapılmış olacak. 
Açık artırmayla 
satış, tebliğ tarihin
den en az 7 gün 
sonra başlayacak. 
AÇIK ARTIRMAYA 
SADECE HAK 
SAHİPLERİ 
Açık artırmaya, 
binanın yıkılması 
konusunda uzlaşan 
hak sahiplerinin 
dışında herhangi 
biri katılamayacak. 
Komisyon Başkanı, 
rayiç bedelden az 
olmamak kaydıyla 
en yüksek bedeli 
teklif edene satışı 
yapacak. Açık artır
maya katılan tek 
hak sahibinin katıl
ması durumunda, 
yine rayiç bedelden 
az olmamak koşu
luyla verilen teklif 
kabul edilecek. 
SON SÖZ YİNE EV 
SAHİBİNİN 
Satış bedelinin 
yatırılmasından 
sonra, satış işlemi, 
tapuda yeni malik 
adına tescil yapıl
mak üzere, müdür
lükçe ilgili tapu 
müdürlüğüne 
bildirilecek. İlgili 
tapu müdürlüğünce 
tescil işlemi tamam
landıktan sonra, 
payı satılan ilgiliye 
durum aktarılacak

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
u 
E 
M

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

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

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

Bursa 256 77’84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (2215)81113 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

L 
1

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

OTOBÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 613 65 13
Pegasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 O1 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

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

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 18 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4570 

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)

flİllİHUİİlllİ

■■
EL CİN: 11:45- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

KORKUNÇ BİR 
FİLM 5: 12:00- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

SICAK KALPLER: 
13:30-15:30-20:15 
CESUR BALIK 2: 

11:30-17:30■Hn



Merkez ."022'

Kumla Şb.: 0224 9İI» 27
Kurşunlu Şb.: 0 535 4*6 04

• KURŞUNLU’CA 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 YAPILI^
•TAKAS,VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUNÇ

İnternetten Canb Mıy/n 
Sahne - İşık gösterisi 
Servis ve eki/nnan/ar 

Sürpriz gösteri/er

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA j

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
en güzel anlarinizi <

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. I

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydinne
Çerez NikakMasası



ra ■]

• İŞYERİ HEKİflllâ PORTÖR MUAYENELERİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
• İŞYERİ HEKİMLİĞİ

osgb • İŞGÜVENLİĞI UZMANLIĞI
• İLK YARDIMI EĞİTİMİ
• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

• İŞE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

hiçbir kazanç ve iş
hayatınızdan daha 
önemli değildir...

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel 0 224 573 18 82 - 0 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

BBIt

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

GemlikKSrfez
Kuruluş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
11 Mayıs 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

BiMıaı
Kayhan Mahallesi 2 Nolu 
Cadde Dutlu Sokak’ta bulunan 
iki katlı Osmanh mimarisi 
Türkevi, yıllarca içinde oturan 
olmayınca yıkılmaya başladı.
Haberi sayfa 2’de

MlMBM
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bahkpazan turu
Her sabah, Gemlik Körfez'i aboneleriyle buluştur

mak için kısa bir tur atıyorum.
Bu turda, Bahkpazan esnafıyla ayaküstü söyleşir 

ken, eskiden Gemlik'in merkezi ve kalbi olan, be 
nünde çocukluğumun geçtiği o semti yeniden 
yaşıyorum.

Bahkpazan semtine giderken, ilk uğradığım yer 
Tevfik Solaksubaşı ağabeyimizin bürosunun önü 
oluyor.

İstersiniz o’na hergün gazetesini götürmeyin.
Sağolsun, Gemlik Körfez’in en iyi okurlarından 

dır.
Beğendiği yazım nedeniyle de beni arayıp: 

“Aferin oğlum, bugünkü yazını çok güzel 
yazmışsın.” demeyi de ihmal etmez. Devamı 4'de

Atatürk Kordonu ile 1 Nolu Cadde arasın
da bulunan Daniş Ekim Öğretmenevi’nin 
açıl madan önce bakım ve onarımın yapıl
ması için İl Özel İdaresi bütçesinden öde 
nek ayrılması istendi. Binanın İl Özel İdare 
si’ndeki Kültür ve Tabiat Varlıkları fonun
dan onartılacağı öğrenildi. Haberi syf 2’de

Çarşı Deresi yosun 
tarlasına döndü

Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından geç 
fiğimiz aylarda 
düzenlemesi yapılan 
içi ve yanları beton 
perdelerle çevrilen 
Çarşı Deresi içi 
yosun tarlasına 
döndü. Dere

çevresindeki esnaf, 
yosun tarlasına dö 
nen dere içinden ak 
şam saatlerine kadar 
kurbağa sesleri din
lediklerini dereden 
çıkan pis kokular 
nedeniyle rahatsız 
olduklannı söylüyor

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE,
Kfe ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ,

KOLONOSKOPİ) 
zTytTn t i p m ERKEzjy ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 

HİZMETİNİZDEDİR
TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR
RANDEVU HATTI 0 224 572 46 00

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No: 104 ORHANGAZİ / BURSA

L

& <
GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP.DR. ÖZGÜR YAZAR OP.DR. HAŞAN GÜNER

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


11 Mayıs 2013 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Sırası Geldikçe Kanatılan Bâretmeneıri »nanlacak
İnan TAMER

Gençlere El Uzatalım ...
Gemlik Amatör Kulüpleri, birlik oluşturmuşlar. 

Kulüplerin yöneticileri yaptıkları müşterek toplantıda, 
varlıklarını devam ettirecek yönetim merkezlerinin 
kendileri ve kulüplere destek olan bazı gönüllülerin 
bağışları ile faaliyetlerini maddi sıkıntı içinde olduk
larını, kulüplere yer tahsisi yapılmasını dile getir
mişler.

İlçemiz Atatürk Stadı bitişiğinde yeni yapılan 
binanın Gemlikspor’a verileceğini öğrendiklerini 
belirtmişler, kendilerinin dikkate alınmamalarından 
haklı olarak yakınmışlar.

Gemlik önceleri çok ufak bir ilçe iken spora özellik
le futbola gönül vermiş bir ilçeydi. İdman Ittilakları 
Cemiyetleri Kanunu meyanında ilk spor kulubü 1924 
yılında “Idmanyurdu” adıyla kurulmuş. Bu kanunla 
tüm yurtta kurulmuş kulüplerin forma renkleri yeşil, 
kırmızı olduğundan Idmanyurda da aynı renklerle 
sportif faaliyette bulunmuş.

Daha sonra, hangi tarihte isim değiştirildiği bilin
mez kulüp, Gemlik Güvenspor’un adını almış, renk 
değişikliği yapmamış.

Son zamanlara kadar Gemlik Güvenspor amatör 
liğimizde futbol müsabakaları yapmıştır.

Bir zamanlar ben de Gemlik Güvensporida Genel 
Sekreter olarak yöneticiliğini yaptım.

Yersizlikten ve maddi destek görmemesinden, biz 
yöneticilerin takım da yer alan futbolcularımızın 
maddi destek ve gayretleri ile spor yaşamına devam
lılık sağladık. Kulübün bankalarda araştırma sonu 31 
lirası olduğunu tesbit ettik. Dr. Mustafa Karbay, 
Mehmet Gerçek, Mehmet Tekbaş, Haldun Ateş, 
İbrahim Gürle, Kadri Karakurt, Yusuf Kartal ve ben
den oluşan yönetim kurulu, Çamlıca Eczanesi 
karşısındaki binayı kulüp İdare Merkezi ve Lokali 
olarak kiraladık.

Lokal gelirleri, kültürel etkinlikler ve bağışlarla 
sporun beş branşında faaliyette bulunduk.

O yılların Bursa’nın güçlü kulüpleri Acaridman, 
Merinos, Akınspor, Bursa Güvenspor, İstiklalspor 
gibi kulüplerle hemen hemen her pazar günü futbol 
maçları oynadık. Şimdiki sağlık kuramlarının bulun- | 
duğu alanda. O yıllarda o yer toprak futbol sahasıydı 
Gemlik’in. Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı ağırladık.

Güvensporida yetişen sporcular Bursa’nın say
dığım kulüplerinde yıllarca top koşturdular.

Daha sonraları Gemlik’ten yetişen Nehir, Bilgin, 
Coşkun Galatasaray, Boluspor, Antalyaspor kulüp
lerinde, Şap İsmail (Semerciler) Ankara Gençler 
Birliği’nde futbol oynadılar başarı ile.

1963 yılında Belediye Meclis üyesi seçildim. O yıl
larda, Belediye bütçesinin yüzde dördü Beden 
Terbiyesi’ne ödenmek üzere ayrılıyordu. Belediyenin 
birikmiş bir hayli borcu vardı Beden Terbiyesine.. 
1967 yılında bir yasa çıktı. Belediyelerin Beden 
Terbiyesine olan borçlarını affetti. Birikmiş borç o 
yılın ödenmesi gereken % 4 ü ile kulüplerimizin 
barınması, faaliyetlerini yürütebilmeleri için yıkılıp, 
şimdi otobüs parkı olan eski Halkevi binasını yıkıp 
birinci katını lokal, ikinci ve üçüncü katlarını kulüp
lerimize idare merkezi olarak tahsis edelim diye 
önerdim. Bizler, azınlıkta idik. Önerime ne yazık ki ilk 
karşı çıkan bir zamanlar Güvenspor Kulübünün 
Başkanı olan şimdi hayatta olmayan zat karşı çıktı. 
Reddedildi önerim. O gün teklifim gerçekleşse idi 
Gemlik’in bugünkü şikayetleri olmazdı.

Gemlik bugün profesyonel ligde yer alırdı.
Profesyonel üçüncü liğ kurulduğunda 50 bin lira 

Futbol Federasyonuna yatırıldığında yatıran kulüp 
liğde yer alıyordu. İznik, Orhangazi, M. Kemalpaşa, 
Inegölspor üçüncü ligde yıllarca futbol oynadı.

Sayın Alican Durdu, Sayın Emir Yılmaz yerinmekte 
yerden göge haklısınız.

Demek ki gönül gerginliği olmayınca bizlere yakın
mak düşüyor.

Gençler kötü alışkanlıktan kurtulmak için sağlıklı 
olmak için gençliğimize sahip olmak için çırpınıyor, 
el uzatın bizlere ey büyükler, ey zenginler, ey yetkili 
ler diye haykırıyor.

Kulaklar sağır, gönüller mühürlenmişse, kimilerine 
o futbol topu, bomba görülür bomba..

Kaçan kaçana... Hepinizin gözlerinden öper, 
başarılar dilerim çocuklar.

Kırgınlık yok, dargınlık yok, kıskançlık yok, 
kardeşsiniz. El ele, gönül gönüle sporda da Gemlik 
adını duyurup yükseltmeye...____________ ______

Merhum Daniş 
Ekim tarafından 
Öğretmenevi olarak 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’na tahsis 
edilen, Atatürk 
Kordonu ile 1 Nolu 
Cadde arasındaki 
konağın Bakanlık 
tarafından 
Öğretmenevi olarak 
kullanıma kapa
masından sonra 
yapılan itiraz üzeri 
ne bina yeniden 
öğretmenlerin 
hizmetine açılacak. 
Öğrenildiğine göre, 
Bakanlık’tan Bursa 
Valiliğine gönderi 
len yazıda, Gemlik 
Daniş Ekim 
Öğretmenevi’nin 
yeniden açılması 
için gerekenin 
yapılması istendi. 
Öğretmenevi’nin 
açılmadan önce 
bakım ve onarımın 
yapılması için İl 
Özel İdaresi bütçe 
sinden ödenek 

Eski bina tehlike saçıyor

ilçemizde yıkılma- 
yarak bu günlere ka 
dar gelebilen evler
den biri daha tehlike 
saçmaya devam edi 
yor. Kayhan 
Mahallesi 2 Nolu 
Cadde Dutlu Sokak’ta 
bulunan iki katlı 
OsmanlI mimarisi 
Türkevi, yıllarca 
içinde oturan

Hİpİ

ayrılması istendi. 
İl Özel İdaresi İmar 
Müdürlüğü’nce 
binanın onarım 
proje ihalesinin 
yapıldığı öğrenildi. 
II Genel Meclis 
Üyesi Mehmet 
Sertaslan, ihaleyi 
alan mimarlık fir
masının eski eser 
kapsamında olan 

olmayınca yıkılmaya 
başladı.
Çatısı çöken ve yarısı 
yıkılan eski evin 
sokağa bakan kıs
mının da her an yıkıl
ması bekleni yor. 
Mahalleli gerekli 
önlem alınmadığında 
eski binanın çökerek 
birinin üzerine düşe
bileceğini can veya 

Daniş Ekim 
Öğretmenevinin 
roleve çalış
malarının tamam
lanmasından 
sonra, onarımın 
yapılabilmesi için 
Tabiat ve Kültür 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu’na gönderi 
leceğini, onayın 
alınmasından 

mal kaybına yol aça
cağını söylüyoryar. 
Öte yandan, Kayhan 
Mahallesi 2 Nolu 
Cadde üzerinde olan, 
Balcı ailesine ait eski 
Türkevi’nin çökme 
tehlikesi göstermesi 
üzerine, Belediye ele
manları dün eski 
binanın çevresine 
demir korumalar ile 
çevirdiler. 
Ancak, binanın üst 
katlarında başlayan 
çökme tehlikesinin 
demir korkulukların 
hiç bir işe yarama 
yacağı belirtildi. 
Bina sahiplerinden 
Osman Balcı binanın 

sonra Rekreasyon 
ihalesinin yapıla
cağını söyledi. 
Sertaslan, bu çalış
maların 3-4 ay ala
bileceğini söyledi. 
Binanın İl Özel 
İdaresi’ndeki Kültür 
ve Tabiat Varlıkları 
fonundan onartıla- 
cağı öğrenildi.

Belediye tarafından 
kamulaştırılarak koru
ma altına alınmasını 
ve yaşatılması için 
başvurduğunu, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’ye birkaç defa 
konuyu bizzat anlat
tığını ancak, bugüne 
kadar bir gelişme 
sağlanmadığını, 
binayı kendilerinin 
onarmasının müm 
kün olmadığını söyle
di. Gemlik’te çok az 
sayıda kalan 
kültür varlıklarına 
karşı daha hassas 
davranılması isteni 
yor.
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MlRlihtlUıliNlıılıilıri
Bursa'da gece 
vakti, insanların 
uyuduğu sırada 
balkonlardan 
girdiği evlerden 
para, altın ve araç 
anahtarı çalan bir 
kişi polis tarafın
dan suçüstü yaka
landı. 80'den fazla 
suç kaydı bulun
duğu öğrenilen 
zanlı, çıkarıldığı 
nöbetçi mahke
mece tutuklanarak 
geçtiğimiz gün
lerde tahliye 
olduğu cezaevine 
yeniden konuldu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip
leri, bir kişinin 
Yıldırım ilçesinde 
gece vakti binaların 
birinci, ikinci ve 
üçüncü katlarında

Kürtaj Parası İçin Cinayet
Mudanya’da 
sevgilisine kürtaj 
yaptırmak için para 
istediği amcası ve 
yengesini yastıkla 
boğarak öldürdüğü 
öne sürülen 23 
yaşındaki Gökhan 
A.'nın ifadesinde, 
cinayetin ayrıntıları 
ortaya çıktı.
Cinayetlerden 
sonra para bulmak 
için evi didik didik 
ettiği, ancak bula
madığını anlatan 
Gökhan A., öldür 
düğü yengesinin 
çorabı ile evde 
bulunan parmak 
izlerini sildiğini iti
raf etti.
Önceki gün yazlık 
evlerinde kalan 76 
yaşındaki Fahriye 
ve 84 yaşındaki Arif 
A. çifti dövülüp, 
yastıkla boğularak 
öldürüldü. Kış 
aylarını Bursa kent 
merkezinde bulu
nan Hocaalizade 
Mahallesi'ndeki 
5'inci katta bulunan 
evinde geçiren 
yaşlı çift, havaların 
ısınmasıyla birlikte 
Mudanya İlçesinde
ki yazlıklarında 
kalmaya başladılar. 
Komşularından 
haber alamayan 
apartman sakin
lerinin polise haber 
vermesi üzerine 
Çilingir ile açtırdık
ları evde yaşlı çiftin

ki balkonlara tırma
narak girdiği 
evlerde, hane 
halkının uyuduğu 
sırada hırsızlık 
yaptığı yönündeki 
ihbar üzerine 
harekete geçti.
Yapılan incelemede 
10 yılı aşkın 
süredir kaldığı 
cezaevinde 
geçtiğimiz gün
lerde tahliye 
olduğu öğrenilen 

cesetleri ile 
karşılaştılar. Polis 
yaptığı incelemede 
Fahriye ve Arif A. 
çiftinin dövüldük
ten sonra boğu
larak öldürdüğünü 
belirledi. Cinayet 
masası dedektifleri 
kapının dışarıdan 
kilitlendiği ve evin 
dağınık olmasından 
dolayı katilin yakın 
çevreden olabile
ceği düşüncesiyle, 
çevrede bulunan 
güvenlik kamer
alarını incelemeye 
aldı.
Görüntülerde Arif 
A.'nın yeğeni 
Gökhan A.'nın 4 
gün önce apart
mana girdiği ve 
yarım saat sonra 
çıktığını tespit etti. 
Bunun üzerine 
gözaltına alınan 
Gökhan A., 
sorgu sunda 
cinayeti soğukkan
lılıkla anlattı.
Gökhan A. 1 yıl 
önce tanıştığı 24 
yaşındaki sevgilisi 
Seda T. ile birlikte 
yaşamaya başla 
eliğim anlatarak, 
"Kiraladığım evin 
elektrik, su ve 
doğalgazı parasız 
lık yüzünden 
kesilmişti. Bir de 
Seda, 3 aylık 
hamile olduğunu 
söyledi. Bir 
kliniğe giderek

M.K.'yı (34) takibe 
alan Hırsızlık Büro 
Amirliği dedekti
fleri, zanlıyı bir 
binanın üçüncü kat 
balkonunda 
suçüstü yakaladı. 
Zanlının girdiği 
evlerden para ve 
altın çaldığı, evde 
anahtarını bulduğu 
araçları da çaldığı 
belirlendi. Polis, 
M.K.'nın 4 ayrı 
evden gece vakti 

bebeği almalarını 
istedik. Kürtaj için 
4 bin lira istediler. 
Ben de cinayetten 
bir hafta önce 
Mudanya'ya 
giderek parayı 
amcamdan istedim. 
Vermedi. Bunun 
üzerine geçtiğimiz 
pazartesi günü 
arkadaşımın 
aracı ile sevgilim 
Seda T. ile 
birlikte Mudan 
ya'ya gittim. 
Seda'dan araçta 
kalmasını istedim. 
Parayı vermezler 
ise bayıltarak ala
cağımı anlattım. 
Amcam bir gün 
önce ev almak için 
28 bin euro ve 24 
bin lira çektiğini bu 
paraları evde sak
ladığını biliyordum. 
Beni içeri aldılar, 
tekrar para istedim. 
Amcam ve yengem 
bir daha gelmeme
mi istedi. Bunun 
üzerine ikisini darp 
edip bayılttım, daha 
sonra elime geçen 
yastıkla ikisini de 
boğdum." 
Gökhan A., cinayet 
sonrası evde parayı 
aradığını, ancak 
bulamadığını da 
ifade ederek şeyle 
devam etti: 
"Daha sonra 
yengemin çorabı ile 
dokunduğum yer
lerde parmak izleri- 

balkondan girerek 
para, altın ve araç 
hırsızlığına 
karıştığını belirledi. 
Yapılan incelemede 
zanlının 3 aracı da 
girdiği evlerden 
anahtarını alarak 
çaldığı tespit edildi. 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından suçüstü 
yakalanan zanlı, 
suçlamaları 
kabul etmeyen 
sabıkalı zanlı, 
"Ben, yan taraftaki 
okula geçmek 
için balkona çık
tım" dediği 
öğrenildi. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevkedilen zanlı, 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.

mi sildim, anahtar
ları alarak kapıyı 
kilitledim ve apart
mandan çıktım. 
Arabada bekleyen 
Seda'ya amcam ile 
yengemi bayılt
tığımı, ama parayı 
bir türlü bula
madığımı 
söyledim. 
Çorabı yolda 
aracın camından 
attım. Daha sonra 
amcamla yengemin 
kışın yaşadığı 
Bursa Hocaalizade 
Mahallesindeki 
evlerine geldik. 
Seda, yine 
arabada bekledi. 
Ben eve çıktım 
anahtarla evi açtım 
parayı aradım, 
bulamayınca evden 
çıktım. Seda'ya 
amcam ile 
yengemin 
öldüğünü 1 gün 
sonra söyledim." 
Gökhan A. ve 
sevgilisi Seda T., 
bugün Mudanya 
Cumhuriyet 
Savcılığına 
sevk edilecekler. 
Polis yaşlı 
çifttin cinayete 
kurban gittiği evde 
yaptığı aramada, 
28 bin Euro ve 24 
bin lirayı mutfak 
dolabında bulunan 
tencerelerin 
içersinde bularak 
savcılığa teslim 
etti.

Bursa'da "Sahte
tlatıor" Operasyonu

Bursa'da, engelli 
olmayan kişilere 
sahte rapor düzen
leyip malulen 
emeklilik hakkı 
sağladıkları iddia 
edilen 16 kişi, 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesine bağlı 
mali büro ekipleri, 
engelli olmayan 
kişilere malulen 
emekliye ayrıl
maları için para 
karşılığında sahte

İnşaattan düşeli 
İşçi hayatını 

kaybetti
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 
TOKİ inşaatında 
çalışan inşaat 
işçisi, dengesini 
kaybederek beton 
zemine düşüp 
öldü.
Olay, saat 16.00 
sıralarında 
TOKİ 2. Etap 
inşaatında mey
dana geldi. İnşaat 
işçisi 50 yaşındaki 
Mikail Çivitaş, 
inşaatın ikinci 
katında çalıştığı 
sırada iddiaya 
göre 
dengesini kaybed
erek apartman 
boşluğundan 
beton zemine 
düştü. Bir süre 
sonra inşaatta 
çalışan diğer 
işçiler, 
arkadaşlarının 
cansız bedenini 
gördü.

rapor düzenlendiği 
ihbarı üzerine 
harekete geçti. 
Operasyonda, ilk 
aşamada, doktor 
ve eczacıların da 
bulunduğu 10 kişi 
gözaltına alındı, 
bazı evraklara el 
kondu.
Operasyonun 
genişlemesiyle 
gözaltına alınan
ların sayısı 16'ya 
çıktı. Zanlılar, 
emniyetteki işlem
lerinin ardından 
adliyeye sevk edil
di.

İnşaat işçileri, 
durumu hemen 
polise ve 112 ekip
lerine bildirdi.
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, 50 
yaşındaki inşaat 
işçisinin hayatını 
kaybettiğini 
belirledi. Polis 
olay yerini güven
lik şeridi ile ka 
patırken, Mikail 
Çivitaş'ın cansız 
bedeni 
Cumhuriyet 
Savcısının 
incelemesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
İnşaatta çalışan 
diğer işçiler de 
arkadaşlarının 
cansız bedenini 
büyük üzüntü 
içerisinde 
izledi. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Balıkpazarı turu...
Oradan, Boyacı Kemal Yeşildal’ın dükkanının 

önünde duruyorum.
Bu mıntıka bölgenin en önemli köşesidir.
Çünkü orada, Terzi Yücel Esen, Demirdöküm 

Necdet Yar, Doğalgazcı Hüseyin Ulukaya, 
Elektrik Tesisatçısı İsmail Beki ve diğerleri 
var...

Balıkpazan’nın kalbı Kayhan Mahallesindeki 
bu dükkanlar arasında atar.

Ne var ne yok orada konuşulur.
Kemal Yeşildal’ın dükkanı karşısına aracı 

park edip konuşurken, Belediye çalışanlarının 
Osman Balâ’ların yıkılmayı bekleyen eski 
Gemlik evinin önünde demirden yapılmış koru
ma bandı çevirdiklerini görünce ilgimi çekti.

Osman Balâ’nın yıllardır bu evi Korumaya 
almaları için kapı kapı dolaştığını yakından 
biliyorum.

Eski evler sahiplerine sorun oluyor.
0 evleri koruma ve bakma imkanları yok.
Oturulmayan evler kimsesizlikten yaşlanıyor

lar, aynı insanlar gibi. Sonunda hastalanıp 
veya vakti geldiği için göçüp gidiyorlar.

Osmanların evin yanında Halil Unalların evi 
var.

Çocuklukları orada geçti Halil Ünal’ın..
Babası ve amcası o evde uzun zaman oturdu

lar.
Bitişiğinde ise amcam (amcam teyzemle 

evliydi) Topal Zeynel Güler oturuyordu.
Çocukluğumda sık sık o sokağa gider, 

amcamları ve teyzemleri ziyaret ederdik.
Zeynel amcam o eski evin merdivenlerinden 

düştükten sonra öldü.
Teyzem ve kızı Birsen abla o evde uzun süre 

birlikte yaşadılar.
Dün o sokağa girdiğimde üzüldüm.
Çocukluğumuzun capcanlı olan o sokağı yok 

olmuş.
Yukarıda adından söz ettiğim evlerini tamamı 

boşalmış.
Hepsi yıkılmaya yüz tutmuş.
Tutmuş fazla kelime, yıkılmış.
Amcamın evi iki ev arasında sıkışıp kaldığı 

için ayakta duruyor gibi...
1925 Lozan Antlaşmasından sonra 

Balkanlardan göç edenler, Gemlik’e geldiğinde 
rumlardan kalma bu semtte boşalan evlere yer
leştiler.

Yıkalanların yerlerine zamanla yenileri yapıldı. 
Her ev bir aileydi.
Komşuluk vardı.
Komşuda pişenin, yandaki komşusuna ikram 

edildiği günlerdi o günler.
Hey gidi günler hey!...
Çocukluğumuz Gemlik’! hergün yok oluyor. 
Birkaç tane eski evi bile koruyamıyoruz. 
Ayıp vallahi...
Osman Balcıların evi çok güzel bir ev.
Kamulaştırılsa ve restorasyonu yapılsa kaç 

para gider ki!
Yıllarca yazdım. Eski evler daha yıkılmadan 

birkaç sokağı koruyalım gelecek kuşakları 
armağan edelim diye.

Ama tınlayan çıkmadı.
Yerel yönetimlerin başındakilerin Dubai yeri 

ne Avrupa’ya gitmelerini, örneğin, İtalya’ya, 
Avusturya'ya, Macaristan’a öneririm.

Gidiniz, görünüz belki eski evlerimize sahip 
çıkarsınız.

Tabii, Gemlik’te koruma altına alacağınız ev 
bulabilirseniz.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı tarafın
dan Bursa Hakimiyet 
Gazetesi tarafından 
yaptırılan kamuoyu 
araştırması değer
lendirildi.
MHP İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
“Adayı beğenme 
durumunda MHP’ye 
oy verme oranı 
%50,38 hayır % 
44,50 fikrim yok % 
5,64 olarak belir
tildiği açıklandı. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı için 
oyunuzu hangi par
tiye verirsiniz 
sorusunu adaya 
bağlı %30,63 MHP 
%10,90 CHP %9,91 
AKP %34,04 diğer 
bir soruda adayı 
beğenme 
durumunda CHP ye 
oy verme oranı hayır

%54,08 evet %42,21 
diğer bir soruda 
adayı beğenme 
durumunda AKP’ye 
oy verme oranı 
fikrim yok %5,32 
hayır %26,24 evet 
%68,44 diğer bir 
soruda AKP’nin 
Refik Yılmaz'ı tekrar 
aday gösterme duru
munda oy verme 
eğilimi kararsızım

%17,20 hayır oy 
vermem %47 
evet oy veririm 
%35,28 çıkmıştır. 
Bu anket sonucun
dan şunu bir daha 
anlamaktayız ki, 
Gemlik halkı MHP'yi 
alternatif olarak 
görmektedir. Bu 
durum bizde Gemlik 
halkına karşı olan 
sorumluluğumuz

bir kat daha arttır
mıştır.
Gemlik halkının bize 
vermek istediği 
mesajı net şekilde 
gördük.
Halkımızın bu 
haklı beklentilerine 
en layık şekilde 
karşılık 
vereceğimizden 
Gemlik halkı emin 
olmalıdır.” denildi.

Engelliler Haftası başladı
Engelliler Haftası 
nedeniyle Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, Gemlik 
Özel Türe Engeliler 
Okulu öğrenci ve 
öğretmenleri Atatürk 
Anıtı önünde saygı 
duruşunda buluna 
rak Dünya Engelliler 
Haftasını kutladılar. 
Tamer Sivri, burada 
yaptığı konuşmada, 
engellilerin en 
büyük sorununun 
onlara karşı sevgi ve 
ilgi eksikliği 
olduğunu söyledi. 
Engellilerinde nor
mal insan gibi haya 
tın içinde kendileri 
ne göre iş yapabile
ceklerini ispatladık
larını söyleyen 
Tamer Sivri, 
Engelliler Haftası 
süresince çeşitli 
ziyaretlerde bulu
nacaklarını ve etkin
likler düzenleyecek
lerini söyledi.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gezi Notları
Mümin TORLAK

MERHABA ATA DİYARI... (5)
Selanik şehrini I.Ö 

316 da kuran B. İs 
kender kız kardeşi 
nin adı olan Thees 
salonike adını 
veriyor. Bizleri en 
çok heyecanlandı 
ran şehir. Önceden 
programımıza 
aldığımız ziyaret 
edilecek, çok yeri 
miz var. Drama'dan 
başlayan yolcu
luğumuz Selanik'e 
kadar bizi epey 
yordu. İlk işimiz 
önceden yer ayırt
tığımız otelimize 
yerleşmek oldu. 
Gayet temiz güzel 
bir otel, ancak 
banyo ve lavabo
nun olduğu bölü 
mün kapısı kumlu 
camdan yapılmış. 
Bu oluşum hiç 
hoşumuza gitmedi. 
Tuvaletlerinde rez
ervuar hariç su yok. 
Nedense insan yurt 
dışında iken sürekli 
kendi ülkesiyle ilgili 
kıyaslama yapıyor. 
Öyle ki, ülkemin

tarafı her şeyde 
ağır basıyor. Oralar 
da asil bir milletin 
ferdi olduğumu 
damarlarıma kadar 
hissettim. O gece 
Selanik Şehrinin 
kordonuna çıkıp, 
akşam yemeğini 
balıkla geçiştirdik. 
Kendimizi yorgun 
hissettiğimizden 
yemekten sonra 
çok fazla dolaş
madan otelimize 
döndük.
Arabamın aynasın
da asılı duran Türk 
Bayrağı vardı. Ne 
olur ne olmaz 
düşüncesiyle çıkar
mamı söylediler. Bu 
endişe içinde geceli 
ğine 13 avro ver
erek kapalı otopar
ka teslim ettim.
Hala bize karşı tari
hten gelen, bir 
kuyruk acısının kin
dar düşüncesi saklı 
duruyor. Bu düşün 
ce gelecek nesillere 
de aktarılmış.

Yunanistan büyük 
bir ekonomik kriz 
içinde boğuşuyor. 
Selanik Yunanis 
tan'ın ikinci büyük 
şehri olması hase
biyle, fabrikalar 
burada yoğun
laşmış. Yüzde sek
seni kapandığından 
krizin boyutları 
daha iyi anlaşılıyor. 
Kendi ifadeleri 
vatanı için fedakar
lık yapmadıklarını 
söylüyorlar.
Arabamızı otoparka 
teslim ettikten 
sonra, akşam 
yemeği için lokanta 
araştırmaya 
başladık. Biz zan- 
net-tik ki, bizim 
ülkemiz gibi her 
yerde köfte, pide, 
lahmacun, sulu 
yemekler, her türlü 
kebap buluruz. Ne 
gezer zaten krizden 
dolayı bir çoğu 
kapanmış.

İşte milliyetçi 
duygularım 
kabardığından,

ülkemin gözünü 
seveyim bir çakıl 
taşına kurban 
olayım dedim. 
Selanik Yunan 
Makedonya'sı 
Bölgesinin yönetim 
merkezidir.

Selanik 1430 yılın
da padişah 
11.Murat tarafından 
fethedildi. Şehrin 
fethinden sonra, bi 
çok Türk Anado 
lu'dan getirilerek 
yerleştirildi. 
Böylece Selanik 
beş yüz yıla yakın 
OsmanlIların 
idaresinde kalmış 
tır. Öyle ki, OsmanlI 
şehirleri içinde 
elektriğe kavuşan 

ilk şehir Selanik'tir. 
Jöntürk hareketi 
büyük ölçüde 
Selanik'te gelişmiş 
tir. 1909 yılında tah
tan indirilen 
H.Abdülhamit'in 
sürgüne gönderil 
diği şehirdir. 1916 
yılında deniz 
tarafından çekilmiş 
bir fotoğrafta on bir 
minare gözükürken 
bugün o 
minarelerin hiçbiri 
gözükmüyor. 
Sabah erkenden 
kahvaltımızı otelde 
yaptık. Yaptık ama 
masada, ülkemizin 
sabah kahvaltısında 
baş köşesinde 
duran zeytin ve

peynirden mahrum 
olarak.

Pekiyi ne yedik 
yumurta, domates 
değişik soslar ve 
sallama çay. 
Otelden ayrıldık, ilk 
işimiz Atatürk'ün 
evini ziyaret etmek 
oldu. Polislerin 
gözetiminde iyi 
korunuyor. Türk 
Konsolosluğu ile 
aynı bahçeyi pay
laşıyor.

Bizi kapıda hiç 
bekletmediler, ücret 
talep eden de 
olmadı. Evin bahçe
sine girince heye
canlanmamak ne 
mümkün.

Devamı var....



11 ]VIayıs20L3Cuınartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

llMllşlllililll'fe

Özel Aykent ilköğretim Okulu 4-A ve 4-B 
sınıfı öğrencileri, bu kez becerilerini 
İngilizce bilgi yarışmasında 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 
İngilizceyi hem daha cok sevdiklerini hem 
de daha fazla motive olduklarını belirtti. 
İngilizce yarışmaların sene boyunca 
devam ettiğini belirten Gizem Tümer, 
yarışmaya katılım gösteren öğrencilere 
katılım sertifikalarını dağıttı ve İngilizce 
bilgi yarışması galibi 4/A sınıfı öğrenci
lerine Jenga hediye etti.

TÛRKİYFNİNENKALİTELİveEKONOMİK 

DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 
ENÖZElveGÜZElGÜNlERİNİZİÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin (eşil vı kataloglarımızı görmeden har vermeyin

GÜLER AJANS
WTBMaUK-WnHOU(-REKLAUCU

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
No :3/B GEMLİK

Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

Gemlik Verem 
Savaş Derneği 
yöneticileri, 
Engelliler haftası 
münasebeti ile 
Gemlik Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Özel Türe Özel 
Eğitim Kurs Mer 
kezini ziyaret etti. 
Zihinsel engelli 
çocuklara çeşitli 
hediyeler veren 
dernek yöneticile 
rine de çocuklar 
tarafından elleriyle 
yaptıkları kağıttan 
çiçekler armağan 
edildi.
Okul Müdürü 
Bülent Aktaş 
ziyaretten dolayı 
Verem Savaş 
Derneği yönetimine 
teşekkür ederken, 
Engelli çocukların

yaşamındaki zor
luklarına 
değinerek, onlara 
okulda birey olduk
larını hissettir
menin öncelikli 
amaçları olduğunu 
belirtti. Verem

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4571 

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)

KAŞ€D£ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

Savaş Derneği 
Başkanı Nida Ota 
batmaz ise Sadece 
engelliler haftasın
da değil, her zaman 
engelliler için 
ellerinden geleni 
yapacaklarını

söyledi.
Engelli çocukların 
ziyaretten mutlu 
oldukları gözle 
nirken, dernek 
yöneticilerine de 
yoğun ilgi göster
mesi dikkat çekti

SAT1LIKVİUA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikltorfezgazetesi.com

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

0 507 244 72 24

KİRA1IK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

http://www.gemlikltorfezgazetesi.com


W KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMŞAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SAijgLÜKS DAİRELER

• GEMLİK’TE SATÜK LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
İTAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUNÇ

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA "i’ M

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F
EN GÜZEL ANLARINIZI j |f J 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. < M
Pnsfy Pignnist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NkakMasası

İnternetten Canb^ym
U -. - Mtul Snhne - Işıkgösterisi

Servis ve ekiptnnn/nr 
Skrpriz gösteriler

MİLTON
DÜĞÜN SALONU



• PORTÖR MUAYENELERİ
>I$E GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ l$LER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL l$ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

• İŞYERİ HEKİMLİĞİ
osab • UZMANLIĞI
I y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSKANALİZİ
• 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

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha 
önemli değildir...

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

Kuruluş: 1973

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Mayıs 2013 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

RuhsatsızYaoıvaİnsaat 
Malzemesi

Gönderilmeyecek
Ruhsatsız yapıya inşaat 
malzemesi sevk eden dağıtıcı 
ya da üretici kuruluşlara para 
cezaları getirilecek. Sayfa 9’da

Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, Borsa adaylarına seslendi:

M ııiMa Miıi rtiii"
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Benim annem
Anneler Günü ve diğer günler ne kadar tüketimi 

hızlandırsa, ekonomiye yararlı olsa da, sonuçta he 
pimizin kıymetlisi annelerimizi dünyada yılın aynı 
gününde anımsamamız, onlara değer vermemiz, 
anneleri sevindiriyor.

Anneleri yılın bir günü değil, her gün anımsamak 
doğru olanıdır.

Dün sabah yine erken saatlerde Barış’ı ders han
eye götürdüm.

İstiklal Caddesi’nde pek hareket yoktu o 
saatlerde.

Yalnız gazete bayiinin önünde birikenler vardı.
Çiçekçilerin önündeki kaldırımlar çiçek bahçesi 

gibiydi. Devamı sayfa 4'de

Borsa 'Seçimlerine adaylığını koyan İlhan 
Acar ve Nazım Bayrak’a seslenen Katırlı 
Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulu 
si Bayrak, adayların üretici ayağını unut
mamasını, çalışma programlarına üretici
leri de almasını istedi. Haberi syf 2’de

Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bata Ta» Yıldız Gemlik’teydi...

CİUS AVM’deki 
esnafı ziyaret 
eden Bakan 
Taner Yıldız’ın 
yanma yaklaşan 
bir genç, 
“Çözüm süreci 
sizin içinize 
siniyor mu? 
Vicdanınız rahat 
mı?” diye 
sordu.
Yıldız, Çözüm 
sürecinin polimik 
konusu yapılma
masını istedi.
Taner Yıldız, 
Siyaset 
Akademisindeki 
konuşmasında, 
çözüm sürecine

ilişkin, "Biz hiçbir 
pazarlığa girmeden 
ve bu manada 
hiçbir ödün verme
den çözüm 
sürecinin sonuçla 
na cağına inanı 
yoruz" dedi.
Haberi sayfa 4’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE,
(• ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ,

_ _ _ _ KOLONOSKOPİ) 
zTytîn t i p m Ejs KEzjy 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

0P.DR. HAŞAN GÜNER

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, Borsa adaylarına seslendi:

‘Mı mMii Mil ıtri.Gürhan ÇETİNKAYA 
Vafan haini...

Vatan haini kime derler? Tüyü bitme 
dik yetimin hakkını yiyenlere, Devletin 
ve milletin etrafında döndürülen dolap 
lan görmezden gelenlere, Devletin 
kurumlarını ona buna üç otuz paraya 
satanlara, Türk şirketlerini yatırım adı 
altında yabancılara satan ve Türk 
parasını yaban taifesine peşkeş çeken
lere,
Türkiye Cumhuriyeti’nin haberleşme 

sistemini yabancılara hediye edenlere,
Milletin bankadaki paralarını alıp 

Ürdün’e kaçanlara,
Bebek katili terörist başının özgür

lüğüne kavuşması için orada burada 
dolaşıp akıl satanlara,

Barış diye diye ülkeyi bölünmenin 
eşiğine getirenlere,

Devlete ödenecek vergiyi her harca
mada düşüren ve devletin parasıyla 
malına mal katanlara,

Egemenliği Avrupa Birliğine teslim 
etmek için kanun çıkartanlara,

Kalemini ve onurunu satan medyatik 
medya mensuplarına,

Eğitim dilini İngilizce olarak 
belirleyen zihniyet sahiplerine, 

Araştırmayan, geliştirmeyen üniver
site idarecileri ve öğretim üyelerine, 

Haddinden fazla vergi alıp ticaret 
erbabını ve üreticiyi perişan eden 
hükümetlere,

Hastalara müşteri olarak gören sağ 
lık politikalarını uygulayanlara, 

Yabancılardan aldıkları para ile 
faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri 
ne,

Borsa da manipülasyonlar yapan
lara,

Camide hükümet politikalarının ne 
kadar doğru olduğunu anlatan vaiz 
lere,

Asker Kaçaklarına, 
“Ne Mutlu Türküm diyene” diye

meyenlere,
Öğrencilere 6ır şey öğretmeden 

mezun eden öğretmenlere, 
Üretim yapmayıp parasını faize 

yatıranlara,
Ama yukarıda saydığım tanımla

maların içine girenler ellerini kollarını 
sallayarak gezerken...

Varlıklarına varlık,
Siyasal güçlerine güç katarlarken...
Gazeteciler, akademisyenler, askerler 

zindanlara hapsediliyor.
Ulusunu seven birçok memur, 

emekçi, doktor, öğretmen, mühendis 
oradan oraya sürülüyor.

Öğretim üyelerine, bilim adamlarına 
üniversite kapıları kapatılıyor.

Bu işte bir bit yeniği var ama...
Ne?
İşte bu soruya;
Doğru, net, anlaşılır bir yanıt vere

bildiğimiz zaman...
Laik, demokratik, tam bağımsız 

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacak.

1 Haziran 2013 
günü yapılacak 
olan Gemlik Ticaret 
Borsası seçimleri 
yaklaştıkça, seçim
lere katılacak grup 
ların çalışmaları 
hızlanıyor.
Bu yıl ki Borsa 
seçimlerinde ezeli 2 
rakip İlhan Acar ve 
Nazım Bayrak oy 
kullanacak üyelerin 
karşısına çalışma 
programlarıyla 
çıkıyorlar.
Borsa seçimlerine 
adaylığını koyan 
Ilhan Acar ve 
Nazım Bayrak’a 
seslenen Katırlı 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
adayların üretici 
ayağını unutma
masını, çalışma 
programlarına 
üreticileri de 
almasını istedi.
Bugüne kadar 
Ticaret Borsası’nda 
yalnız üyelere 
yönelik çalışmalar 
ilgilenildin! 
söyleyen Hulusi 
Bayrak şöyle 
konuştu: 
“Artık, Borsa’nın 
üretici ayağının da 
olması gerekiyor.

TOTO ABONEOLDUNUZMU?
«ıılrlı İli <iniı fimi «utrtıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İbrahim Babür, “Girifte Yaşanmış Olaylar” adlı kitabını, şenlikte açılan standda imzalayacak

MİMİllıHliMMIlIM!
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Derneği, Aydın 
Kuşadasında 
yapılan “Giritliler 
Şenliği”ne katıldı 
lar.
Gemlik Belediyesi 
nin tahsis ettiği 
Midibüs ile 
cumartesi gecesi 
yıla çıkan dernek 
üyeleri dün Kuşa 
dası’nda bu yıl 4.sü 
yapılan Giritliler 
Bahar Şenliği’nin 
konuğu oldular.
Şenlikte, gazetemiz 
yazarı ve dernek 
yönetim kurulu

Üretici olmadan 
borsa yaşamaz. 
Bu bakımdan, üreti
ci ile Borsa birbirini 
bütünler.
Borsa bir esnaf 
kuruluşu olmanın 
yanında, üreticinin 
de yanında olma 
hdır.Ticaret 
Borsası’nı besleyen 
üretici terdir. 
Üreticiler emekleri 
nin karşılığı olan 
haklarını alamadık
larında Gemlik zey 
tini korunamaz.
Aydın’dan, Akhisar’ 
dan, Güneydoğu’ 
dan, Mersin’den ge 
len zeytin, Borsa es 
nah tarafından alı 
nıp satılabilir.

üyesi İbrahim 
Babür’ün yazdığı 
“Giritte Yaşanmış 
Olaylar” adlı kitap 
için stand açıldı. 
Babür, burada, 
okurlarına kitap 
larını imzaladı. 
Davutlar sahilinde 
ki Sevgi Plajında 
yapılan Şenliğe 
İzmir ve ilçeleri, 
Manisa, Aydın, 
İstanbul, Antalya, 
Muğla, Mersin, 
Adana, Gemlik, 
Bursa Lübnan ve 
Girit’ten gelen 
yüzlerce Giritli, 
Kuşadası Bahar

İlhan ACAR Nazım BAYRAK

Gemlik Ticaret 
Borsası’nın amacı 
Gemlik zeytinini 
yerli yerine oturt
mak olmalıdır.
Onun için 
Borsa seçimlerinde

Şenliği’nde buluş
tular.
Şenlikte Giritli ve 
Türk sanatçılar 
konser verdi. Girit 
çe mani ve şarkılar 
seslendirildi.
Girit Halk oyun
larında örnekler 
sergilenirken, 
konuklara Girit 
mutfağından 
yemekler sunuldu. 
Etkinlik çerçevesin 
de Girit kitapları 
standı ile fotoğraf 
sergisi de açıldı. 
Gemlik Giritliler ve 
Rumeli Türkleri 
Dayanışma ve

Gemlik zeytininin 
ilerisi ile ilgili pro
jeler ortaya konul
malı, üyelerin 
karşısına bu proje 
terle çıkılmalıdır.” 
dedi.
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Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
"Bu yıl İkincisine 
katıldığımız 
Kuşadası Bahar 
Şenliği ile ataları 
Girit’ten Türkiye ye 
göç etmiş olanların 
çocukları 
buluşarak, girit 
kültürünü yaşat
tılar, dostluklar 
pekişti.
Gelecek yıllarda 
karşılıklı gidiş ve 
gidişler ile bu İliş 
kiler daha da 
geliş tir ilecek ” 
dedi.
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Hırsızı teliona liliilet in nolise hıtıtr tenli
BURSA'da hırsızlık 
için girdiği iddia 
edilen evde, ev 
sahibinin balkonda 
görüp kapıyı kil
itleyerek polise 
haber verdiği Mert 
K. (31) yakalandı. 
"Üst katta oturuyo
rum. Anahtarımı 
unuttum" diyen 
Mert K.'nın aynı 
binada oturmadığı 
ve hırsızlık suçun
dan 80 kaydının 
bulunduğu ortaya 
çıktı.
Bursa’nıp merkez 
Yıldırım İlçesi Erikli 
Mahallesi'nde otu
ran öğretmen D.Y.

TlMll(ll)tfaSTtMI)tl15İİ$İMrw'İt
Bursa'da, sağlıklı 
veya özür oranı 
yetmeyen kişileri 
sahte raporlarla 
malulen emekli 
ettikleri iddiasıyla 
gözaltına alınan 20 
kişiden 15’i adliy- 
eye sevk edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesi Mali Büro 
ekipleri, malulen 
emekli olmaları için 
özür oranı yeterli 
olmayan ve hiçbir 
özrü bulunmayan 
kişilerin para 
karşılığında 
malulen emekli 
edildiği iddiaları

Gelin arabası diiğiin konvoyumla alev aldı
Ordu'nun İlküvez 
beldesinde gerçek
leşen kına 
gecesinin ardından 
gelin alan Cemal 
Bayır, kendi mem
leketi olan 
Şenbolluk köyüne 
dönmek üzere kon
voy ile yola çıktı. 
Düğün konvoyunun 
köy merkezine yak
laştığı sıralarda, 
Cemal ve Hatice 
Bayır çiftinin 
bulundukları araç 
seyir halindeyken 
bir anda alev aldı. 
Toprak zeminde 
havalanan tozlar

(33) eşi ve 
çocuğuyla yaşadığı 
evde önceki gece 
saat 04.00 sıraların
da ses duydu. 
Yataktan kalkan 
öğretmen evin ışık
larını yakınca 

üzerine harekete 
geçti.
Düzenlenen 
operasyonda, 
aralarında bir kamu 
hastanesinin dok- 

neticesinde gelin 
aracının yandığı 
fark edilemedi. 
Çevreden geçen 
başka bir aracın 
olayı fark etmesiy 
le, Cemal ve Hatice 
Bayır çift ile şoför 
apar topar araçtan 

balkonda bir karartı 
gördü. Balkon 
kapısını arkadan 
kilitleyen ev sahibi 
polisi arayarak 
yardım istedi. Çok 
geçmeden olay ye 
rine gelen polis 

tor ve sağlık 
çalışanlarının da 
bulunduğu toplam 
20 kişi gözaltına 
aldı. Emniyette 
ifadeleri al ı nan20 

inerek, yangın tüpü 
ile aracı söndürm
eye çalıştı. Alev 
topuna dönen aracı 
söndürmek için 
kullanılan yangın 
tüpü yeterli 
olmazken, çevre 
okul ve belediye 

balkondan aşağıya 
inmek için su boru
larına tutunan Mert 
K.'yı yakaladı.
Mert K. polislere 
5'inci katta otur
duğunu, anahtarını 
unuttuğu için evine 
su borusundan tır
manarak girmek 
istediğini söyledi. 
Bunun üzerine kim
lik kontrolü yapılan 
Mert.K.’nın, hırsı
zlık suçundan 80 
ayrı kaydının 
olduğu ve aynı 
apartmanda otur
madığını belirlendi. 
Mert K. gözaltına 
alındı.

kişiden 15’i, "sahte
cilik, dolandırıcılık 
ve rüşvet" iddi
alarıyla adliyeye 
sevk edildi.

lerde bulunan 
yangın tüpleri ile 
takviye yapıldı 
ancak aradan 
geçen zaman 
içerisinde araç 
tamamen yanarak 
kullanılamaz hale 
geldi. Şaşkın hk- 
larını üzerinden 
atan gelin ve 
damat, Şenbolluk 
köyünde konakla
malarının ardından 
cumartesi günü 
yapacakları düğün 
törenlerini gerçek
leştirmek üzere 
Bursa'ya doğru tek 
rar yola koyuldu.

Facianın

Mudanya’nın en 
işlek cad
delerinden olan 
Mustafakemalpaşa 
Caddesi üzerine 
bulunan tescilli 
çınar ağaçlarından 
birinin çürüyen 
dalı büyük 
gürültüyle koptu. 
Yola düşen dev 
dal Golden 
Pastanesi’nden 
içeri girdi. 
Pastaneye giren 
dal büyük paniğe 
yol açarken, 
çalışanlar ve müş
teriler kendilerini 
son anda dışarı 
atarak yaralan
maktan kurtuldu. 
Trafiğe açık yola 
düşen dal herhan
gi bir yaralanmaya 
sebebiyet vermedi. 
Pastane işlet
mecisi Sinan 
Şentürk, Anıtlar 
Kurulu bu tür 
ağaçları 
tescillemesine rağ
men bakım ve 
kontrollerinin

fvııen ziynet 
eşyalarım çaldılar
Bursa'da bir eve 
giren hırsızlar, 3 
bin 500 TL 
değerindeki ziynet 
eşyasını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yenikararhan 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, misafirlik
ten dönen çift, 
evinin yatak odası
na girdiğinde 
ziynet eşyalarını 
koydukları kutu

yapılmadığını 
söyledi. Şentürk, 
dükkanının büyük 
hasar gördüğünü, 
çalışanlarının ise 
korkudan şokta 
olduğunu belirtti. 
O esnadan yoldan 
geçen bir vatan
daş ise saniyelerle 
kopan ağacın 
altında kalmaktan 
kurtulduğunu 
söyledi.
Halitpaşa 

Mahallesi Muhtarı 
Semra Yarar, 
cadde üzerinde bu 
tür ağaçlardan 
bulunduğunu, aynı 
akıbetin bu 
ağaçları da bek
lediğini belirterek, 
bir an önce önlem 
alınması gerektiği
ni ifade etti. 
Mudanya 
Belediyesi Park ve 
Bahçeler 
Müdürlüğü ekipler
ince parçalanan 
ağaç kaldırılarak 
kapanan yol 
trafiğe açıldı.

nun açık olduğunu 
gördü. Şok bir 
durumla karşı 
karşıya kalan E.T. 
durumu polise 
bildirdi. Olay yer
ine gelen polis 
ekipleri, evin 
içerisinde parmak 
izi çalışması yaptı. 
E.T.'nin 
ikametinden yak
laşık 3 bin 500 TL 
ziynet eşyası 
çalındığı anlaşıldı. 
Polis ekipleri, 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.
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Güne Bakış
Fnprii va Tah i Kavnaklar Rakam Taner Yıldız Gemlik’tevrii

CİUS AVM’deki esnafı ziyaret eden Bakan Taner Yıldız’ın yanına yaklaşan bir genç, “Çözüm 
süreci sizin içinize siniyor mu? Vicdanınız rahat mı?” diye sordu. Yıldız, Çözüm sürecinin 
polimik konusu yapılmamasını istedi. Taner Yıldız, Siyaset Akademisindeki konuş
masında, çözüm sürecine ilişkin, "Biz hiçbir pazarlığa girmeden ve bu manada 
hiçbir ödün vermeden çözüm sürecinin sonuçlanacağına inanıyoruz" dedi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Benim annem...
Aslında kentin ana cadelerinde bir gün 

önceden köşe başlarını tutmuştu çiçekçiler.
Bir günlüğüne para kazanmak için tez

gahları kurmuşlardı.
Normal günlerde 1-2 liradan aldığınız 

güller...
Anneler Günü’nde 5-10 liraya fırlar her yıl.
Bu yıl gül fiyatlarının kaç Hra olduğunu sor

madım.
Bahçemdeki güller açmıştı çünkü...
Kırmızısı, beyazı, sarısı, öbek öbek açanı, 

açmayı bekleyeni bahçenin güzelliği bu sıra 
güller...

Benim annem 1920 doğumlu.
Babamızı kaybedeli 32 yıl oldu..
Yunan askerleri Bursa’yı kuşatıp, Gemlik’i 

aldıklarında, yer yer direnişlerle karşılaşır.
Bilhasa sahil köylerinde bu nedenle katliam 

yaparlar.
Önce İngilizler denizden gelir Gemlik’e.
25 Haziran 1920 asker çıkarmak isterler, 

ancak, Dr. Ziya Kaya ve Kaymakam Mehmet 
Cemil İngiliz filo komutanına gidip, “Rumların 
evlerine benzin tenekelerini yerleştirdik, 
çıkarmada ısrar olursa ateşe vereceğiz.” der
ler.

İngilizler bunun üzerine çekilirler.
Ancak, 6 Temmuz da yine gelirler..
Gemlik işgal edilir.
Ardından Yunan askerleri gelir.
Annem, "Yunan geldiğinde ben kundak

taymışım. Ninem beni de alıp dağlara 
kaçmışlar” derdi.

Yani Annem 1920 doğumlu.
Doğumdan kısa süre sonra annesini kaybet

miş.
0 yıllarda, Gemlik köylerinde verem 

yaygındır.
Tedavi edecek ilaç yoktur.
Kininle verem tedavisinin yapıldığı anlatır

lar.
Savaşlarla geçen yıllar, köylünün sağlıklı 

beslenememesine neden olur.
Annem öksüz büyümüş...
Dedem yeniden evlenmiş...
Yeni annesine, "nine” derdi annem...
Annem 93 yaşında.
Kendi işini görecek kadar sağlıklı..
Aklı başında...
Önemli olan o değil mi?
Oysa küçük oğlunu 40 yıl, kocasını 32 yıl 

önce, büyük oğlunu 15 yıl önce kaybetti.
Bir anne, bir kadın olarak, 3 büyük acıyı 

yaşadı.
Bu yazımı bitirdikten sonra, o'nu ziyaret 

etmeye gideceğiz.
Beni ve çocukları gördüğünde gözlerinin 

parladığını, mutlu olduğunu görmek beni de 
sevindiriyor.

Kıymetlilerimiz...
Canımız, canımızdan da içeri canımız. 
Yaratanımız, büyütenimiz, eğitenimiz... 
Gözümüzün nuru, babamızın yadigarı anam. 
Günün kutlu olsun.
Annelerin günü kutlu olsun.

Enerji ve Tabii Kay 
naklar Bakanı Taner 
Yıldız, çözüm süreci 
ne ilişkin, "Biz hiçbir 
pazarlığa gir meden 
ve bu manada hiçbir 
ödün vermeden çö 
züm sürecinin so 
nuçlanacağma 
inanıyoruz" dedi. 
Yıldız, Cumartesi 
günü ilçemize geldi. 
Yıldız, esnaf ve 
vatandaşlarla soh
bet ederek, taksi 
durağında çay içti. 
Yanına yaklaşan 
gencin "vicdanınız 
rahat mı?" sorusu 
üzerine Yıldız, 
"Yaklaşık 11 yıldan 
beri 'bizim gibi 
insanlardan Türki 
ye'ye fayda mı, zarar 
mı geldi?' diye 
düşünüyorum.
Genelde arkadaşları
ma da soruyorum. 
Türkiye'nin geneli, 
'Sizden fayda geldi' 
diyor. Böyle bir 
konuda zararlı olma 
yız. Tam tersi kritik 
bir durum ve Türki 
ye şimdiye kadar 
kamburlarından en 
önemlisini inşallah 
atmış olacak" şek

CHFlltaiiBlaranıelenâııareieııl

Chp Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı 
Sevinç Gülcü, 
"Anneler Günü" 
nedeniyle yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Bizleri büyüten, 
yetiştiren, yarınlara 
hazırlayan anneler
imize sevgi ve 
saygının en büyüğü 
nü göstermek hep
imizin en başta 
gelen görevidir.

linde konuştu. 
SİYASET 
AKADEMİSİNDE 
KONUŞTU 
Ziyaretin ardından 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde düzenle
nen "Siyaset Akade 
misi"nde konuşan 
Yıldız, Türkiye'nin 
çözüm süreciyle 
belki de gelecek 
nesillerinin kıymetle 
yad edeceği önemli 
bir dönemeçten 
geçtiğini söyledi. 
İlçedeki esnaf 
ziyareti sırasında 
yanına gelen gençle 
arasında geçen diya 
loğu aktaran Yıldız, 
şunları kaydetti: 
"Çok iyi niyetli, 
gayretli olduğu belli 
olan bir delikanlı 
sordu. 'Sizin vic
danınız rahat mı-' 

çocukları ile birlikte 
zor bir hayatı 
göğüsleyen bu 
fedakar annelerin 
ellerini öpmek 
,onların yanlarında 
olmak hepimizin 
insanlık göreviödir” 
dedi. Gülcü ve 
yönetimi gün içinde 
engelli annelerinin, 
anneler gününü kut
layarak, armağanlar 
verdiler.

diye. Tabii ki rahat 
olmadığı takdirde 
biz bunu yapmayız. 
İnanmasak ve bu 
işin sonucunda ümit 
etmesek bu işe 
başlamayız. Biz 
şuna inanıyoruz. 
Hiçbir şey yap
mazsanız geldiği 
gibi gider ama biz 
hiçbir pazarlığa 
girmeden ve bu 
manada hiçbir ödün 
vermeden çözüm 
sürecinin sonuçlana 
cağına inanıyoruz. 
Diyorlar ki, 'Ne oldu, 
durup dururken, 
başına taş mı düştü 
de buna razı oldu-' 
O hareket de 
sürdürülebilir bir 
hareket değil.
Terör açısından bak
tığınızda da sürdürü 
lebilir bir hareket 
değil. Askerimizin, 
polisimizin, güçlü 
iradesiyle, bu ko 
nuya konacak tavır
la, biz inşallah bu 
noktayı aşacağız. 
Hep beraber göre
ceğiz." 
Çözüm sürecinin 
polemik konusu 
yapılacak bir mevzu

HNıMırMNmsı

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Kadın Kolları Anne 
ler gününü kutla
mak için şehit ailele 
rinizi ziyaret etti. 
"Annemiz, varlığı 
içimizi ısıtan, yok
luğu burnumuzu 
sızlatan kadın. Anne 
şefkattir, emektir, 
duadır. Anne olmak 
doğurmak değil.. 

'Gemlik Körfez’ www.gemlikkorlezgazetesi.com

olmadığını dile geti 
ren Yıldız, şehitler 
verildiğini, anaların 
ağladığını, babaların 
ise acılarını içine 
attığını hatırlattı, 
iyi niyetle başladık
ları, akıbetinin hayır
lı olacağına inandık
ları sürecin sonuç 
vereceğini vurgu
layan Yıldız, "Bunu 
hep beraber göre
ceğiz, şahit ola
cağız. Şehitlerimizin 
olmadığı, rahatça 
gönül huzuruyla, 
hep beraber, doğu
da, batıda, kuzeyde, 
güneyde aynm yap
maksızın dolaşa
bildiğimiz bir yapıyı 
sağlamış olacağız" 
ifadesini kullandı 
Yıldız, üç dönem 
sonunda siyasete 
ara verilmesi veya 
bırakılmasıyla ilgili 
kararın, gelecekteki 
birçok değerli kişi 
için zemin oluştura
cağına dikkati çeke 
rek, "Bu, doğru bir 
tercihtir. Bizler 
bulunmaz Bursa 
kumaşı değiliz" 
değerlendirmesinde 
bulundu. - Bursa

Büyütmek, üretmek
tir. Hiçbir fedakârlık
tan kaçınmayan 
yüreklerindeki 
sınırsız sevgi ve 
sabrı ile dünyanın 
en kutsal varlık
larıdır" diyen Kadın 
'Kolları Başkanı 
Gülşen Terzi, Şehit 
Ailelerinin de her 
zaman yanında 
olduklarını belirtti

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorlezgazetesi.com
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Çalışma ve İş 
Kurumu Bursa İl 
Müdürlüğü Gemlik 
Hizmet Merkezi 
tarafından Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 9.sınıf öğren
cilerine yönelik 
Meslek Seçimi 
hakkında bir bil
gilendirme toplantısı 
yapıldı. 
İş ve Meslek 
Danışmanlan Eda 
Köse ve H.Nisa 
Karaşabanoğlu'nun 
sunumlar eşliğinde 
gerçekleştirmiş 
olduğu toplantıda 
öğrencilere İş ve 
Meslek nedir, Mes 
lek seçimi hayatı 
mızda neleri etkiler? 
Doğru Meslek 
Seçmenin aşamaları 
nelerdir? Meslek 
seçim aşamaları, 
Meslekler hakkında 
bilgi edinebilme ve 
ders seçme konu
larında açıklamalar 
yapıldı.
İş ve Meslek

Danışman İş ve 
Meslek Danışman 
lan Eda Köse 
öğrencileri İş 
Kurumuna gelmeleri 
halinde kendilerine 
50 soruluk Genel 
Yetenek, 176 soru
luk Mesleki Eğilim 
120 soruluk Kişilik 
Testi olmak üzere 
toplam 346 soruluk 
Meslek Yönelim
Bataryası çalış
masıyla yönelebile
cek mesleği belir
lemeye çalıştıklarını 
belirterek 'İŞKUR 
Mesleki Yönelim 
Bataryasını uygu
ladıktan sonra sonu
cu İŞKUR İş ve 
meslek danışman

ivrü.plIfldİ'iM 
W imhmiO

larıyla birlikte değer
lendirerek seçe
ceğiniz meslek, 
gideceğiniz mesleki 
eğitim ve çalışa
cağınız işle ilgili 
gerçekçi kararlar 
alabilirsiniz' şek
linde konuştu. 
Meslek Seçimi 
toplantısı öğrenci
lerin uzmanlara sor
duğu soru-cevap 
bölümüyle tamam
landı.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri 
Erzincan'ın Tercan 
ilçesi Kalecik Köyü 
ilkokulu ve Sivas'ın 
Yıldızeli ilçesi 
Yusufoğlan Köyü 
ilkokuluna araların
da toplamış olduk
ları 10 kolilik kitap 
ve kırtasiye 
yardımında bulun
dular.
Yardım kampanyası 
hakkında konuşan 
9.sınıf öğrencisi 
Aleyna Alsancak 
'Okulumuzda 
düzenlemiş olduğu
muz bu yardım 
kampanyası ile 
doğudaki kardeş
lerimizin yalnız 
olmadıklarını 
onlara hissettirmek 
istedik. Kısa bir 
sürede 10 kolilik 
kitap ve kırtasiye 
yardımı toplandı. 
Yardım Kampanya 
sına katılan bütün 
arkadaşlarıma

teşekkür ediyo- 
rum'diye konuştu. 
Okul Müdürü 
Nazım Özer'de 
öğrencilerinin 
kendilerinin 
gerçekleştirmiş 
oldukları sosyal 
yardım projesinden 
dolayı tebrik 
ederek kutladı.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
önceki yıllarda da 
Diyarbakır ve Kars 
gibi illerimize yine 
kitap ve kırtasiye 
yardımında bulun
muştu. Bu yıl 
yapılan yardımlarla 
da bu gelenek 
devam etmiş oldu.

İLİJI

KURU ZEMİNDE ifi 

frenleme O

' YENİ Eff icientGrip Performance

225 55 R17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL 435.00

225 45 R17 GOODYEAR EAGLE F1ASYM 2 299.00
225 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2 550.oo ’b

245 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1 ASMY 2 530.OO
■mhmhbh____n^__i^____

C Al A l/C 11D A CI ATARA ATÎM ' Küçük Sanayi Sitesi B Blok No 13 GEMLİKJULRiVjUDHŞI VIVIVIU1IV Tel: 0 224 524 74 01 Cep: 0 533 924 18 98
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Hinartor 
MmlMı Misti

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği 
düzenlediği kahvaltıda mimarları biraraya 
getirdi.
geleneksel olarak düzenlenen bahar kah
valtısı, Dürdane’deki Doğuşlu Binicilik 
Tesislerinde yapıldı.
Mimarlar Odası üyeleri ve Gemlik 
Belediyesi İmar ve Şehircilik personeli ile 
birlikte düzenlendi, açık büfe kahvaltıdan 
sonra ata binilip ormanda dolaşılarak,g 
üzel bir gün geçirdiler.

SATMUK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mm ABONE OLDUNUZ MU?
■■«I.... I— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Şükrü Şenol Oriaokülo 
öğrencilerinden 

Bursa liselerine ziyaret

Şükrü Şenol 
Ortaokulu 8. sınıf 
öğrencileri, Bursa 
Şükrü Şenkaya 
Anadolu Lisesi ve 
Bursa Anadolu 
Lisesi’ni ziyaret 
etti.
Öğrenciler, 
"Ortaöğretim 
Kurumlarını 
Tanıma" kap
samında Bursa 
Şükrü Şenkaya 
Anadolu Lisesini 
ve Bursa Anadolu 
Lisesini ziyaret 
etti.
Oküiiarin bölüm
lerini ve sınıflarını 
gezen öğrencile 
rimize okulların 
değerli idareci ve 
öğretmenleri açık
layıcı bilgiler

verdiler.
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
Bu tanıtımda 
öğrencilerimize 
liderlik eden oku
lumuz Müdür 
Yardımcısı Ali 
Soygan ve Türkçe 
Öğretmenimiz Ali 
Özdemir'e, konuk
severlik gösteren 
Bursa Şükrü 
Şenkaya Anadolu 
Lisesi ve Bursa 
Anadolu Lisesi 
idareci ve öğret
menlerine, 
tanıtıma katılan 
öğrencilerimize 
teşekkür eder, 
bundan sonraki 
hayatlarında 
başarılar dilediğini 
söyledi

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÜZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar ver- 

G U ■_ E. itey!İlL JfLN S
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

Şiir Köşesi
Mustafa Akkan

Hemşirelerimiz
Onlar bizim gözbebeğimiz hemşirelerimiz 
Hastalara öyle yaklaşırlar kalpleri temiz 
Bir bakarsın Edirne’de, bir bakarsın Kars’ta 
Onlar canı gönülden görevinin başında

Onlar kimi gün hastalar için bir ana
Onlar oldukça damarda kanamaz yara
Bizler için koşarlar akşama kadar yorulmadan 
Korkmaz onlar tozlu topraklı yoldan şimşekten, 

yağmurdan

Kimi gün ambulansla son hızla giderler 
Taşıdığı hastayı hastanede yetiştirirler 
Ne kadar acısı olsa yine bakar güleryüzle 
Hastayı sararlar onlar gülerek şefkatle

Kimi gün onlar sınırda çadırda
Kimi gün onlar dağların zirvesinde
Kimi gün afette kimi gün şavaşta
Her zaman hazırdır hemşirelerimiz bu yarışta

Tüm hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu 
| olsun.

Tri|l A “SUYUNU BOŞA fcMA A HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama* 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

O 507 244 72 24

KİRRUK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gez/ Notları
Mümin TORLAK

Cumartesi günün
den devam...

Çanakkaleli 
olduğunu söyleyen 
sivil bir memur tari
hi yaşar gibi hiç 
sıkılmadan bize evi 
gezdirmeye başladı. 
Bir ara baktım 
hanım ağlıyor, hay
rola dediğimde çok 
duygulandığını 
söyledi. Ev bugüne 
kadar çok iyi korun
muş ve bakımı iyi 
yapılıyor. Hangi 
Türk burasını 
ziyaret etmek iste
mez ki?
Atatürk'ün sağlığın
da kullandığı 
eşyalar, giydiği sivil 
ve askeri elbiseler 
çok güzel bir kom
pozisyon içinde 
sergilenmiş.
Memurun anlattığı
na göre ilk yıllarda 
Yunanlılar bu evin 
alt katını dükkan 
olarak kullanmışlar. 
Mimarisi insanın 
beğenisini kazanı 
yor. Selanik'te nem 
oranı yüksek oldu 
ğundan, odalarda 
bulunan eşyalar yıl
lar içinde zarar 
görmesin diye, her 
odaya havanın 
nemini toplayan 
aygıt koymuşlar. 
Yoksa bu eşyalar 
uzun süre dayan
maz diyor.

MERHABA ATA DİYARI... (6)
Atamızın evini 

benliğimize sindire 
sindire gezdik, 
ağaçlarla kaplı 
bahçesinde tarihin 
nefesini çektik. 
Buradan hareketle 
Selanik şehrinin 
simgesi olan Beyaz 
Kulenin ziyaretine 
gittik. Kişi başı üç 
avro dediler. Beyaz 
Kule beş katlı bir 
apartman yüksek
liğinde. Çapı çok 
geniş silindir şek
linde kırmızı ateş 
tuğlasından 
yapılmış. Katlara 
sola doğru kıvrılan 
geniş bir merdiven
le çıkılıyor. Her 
katta ekranda 
geçmişi tanıtan 
sunumlar otomatik 
olarak devreye 
giriyor. Hele bir kat 
var ki, orada sözde 
Türklerden gördük
leri mezalimi 
anlatıyor.
Selanik havasıyla 
sahildeki kordonu 
ile İzmir'e çok ben
ziyor. Zaten Beyaz 
Kule'nin terasından 
etrafı seyrederken 
bunu çok iyi anlı 
yorsun. Selanik 
şehrini ve atamızın 
evini görmenin 
mutluluğunu yaşa
yarak, ikinci defa 
Kılkış'a gitmek 
üzere hareket edi

yoruz.

ALTINCI GÜN: 
Kılkış'a değişik 
yoldan ikinci 
gidişimiz. İlk git
tiğimizde Serez 
tarafından girdik bu 
defa Selanik tarafın
dan ilerliyoruz 
Selanik Kılkış arası 
tatlı bir yükselti ve 
duble yol ile bir
birine bağlanmış. 
Sağda solda 
tepelerin eteğine 
yerleşmiş köyleri 
görüyoruz. 
Kimisine daha 
yakın geçiyoruz. 
Dikkatli bir göz ile 
bakıldığında köy
lerin bakımlı ve 
gelişmiş olduğunu 
fark ediyoruz.
Malum yol boyunca 
kurulan tesislerin 
birçoğu atıl durum
da terk edilmiş. 
Yolda gördüğümüz 
Kılkış (Kilkis ) 
yazan tabelaların 
resimlerini çeki 
yoruz. Bugün 
Kılkış'a daha istekli 
gidiyoruz. Dün 
bulamadığımız 
Paprat Köyünü 
bugün mutlaka bul
malıyız. Yaklaştıkça 
içimdeki hasret bir 
başka hal alıyor. 
Nihayet hafif yük
sek bir tepeden 
Kılkış'ı görüyoruz.

Ovaya kurulmuş 
şirin bir Anadolu 
kasabası 
görünümünde. 
Şehir içinde yolu 
şaşırdığımızdan 
fazladan bir tur 
atarak, büyük bir 
marketin önünde 
durduk. Bir kaç 
kişiye Paprat 
Köyünün 
Yunancasını 
öğrendiğimizden 
şimdiki adıyla sor
duk.

Fakat telaffuz yan
lışlığı yaptığımızdan 
söy-lediğimizi 
kimse anlamıyordu.

Bizler aramızda 
böyle konuşurken, 
dikkatini çekmiş 
olacak ki, yanımıza 
otuz yaşlarında bir 
Yunan delikanlısı 
geldi.

İstanbul'da kalmış 
bu bakımdan az 
çok Türkçe konuşa
biliyor. Neresini 
arıyorsunuz? dedi. 
O anda çakı bulmuş 

çocuk gibi sevin
dim. Ben pantakr- 
eresia deyince 
hayır dedi yanlış 
söylüyorsun.
Doğrusu 
Pontakreresia ola
cak o köy Kilkis'e 

otuz üç kilometre 
ve yolu asfalt, eski 
adı da Paprat.

O zaman kendi 
kendime dedim ki, 
doğru adresteyiz.

Devamı yarın...

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

A SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax . (0.224) 513 35 95 |
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6EMUK BELEDIYESFOR Ü-16D» VİZEYİ KflPTl
Seyfettin Şekersöz 
U-16 B grubunda 
Gemlik 
Belediyespor rakibi 
fng. Kurtuluşspor'u 
6*0 yenerek rakip
lerinin puan kay
betmesiyle 1. 
kademe vizesini ilk 
alan takım oldu. 
Bitime bir hafta 
kala Boschspor'un 
berabere kalmasıy
la 2 puan öne ge 
çen Gemlik Beledi 
yespor Zafer 
spor'un yenilme
siyle de puan 
farkını 4*e çıkararak 
1 maç kala play off 
grubundan çıkmayı 
garantiledi.
Oynadığı 6 maçta 
bir beraberlik ve 5 
galibiyetle grubun 
zirvesinde yer alan 
Gemlik Belediye 
spor, Kurtuluşspor 
karşısında ilk 
yarısını 3-0 önde 
kapadığı maçı ikinci 
yanda attığı gollerle 
6-0 yenerek 6 maçta 
16 puan topladı ve 
bir maç kala ipi ilk 
göğüsleyen takım 
oldu.
Maça temkinli 
başlayan Gemlik 
Belediyespor 4. 
dakikada öne geçti. 
Furkan'ın sağdan 
getirip kale önüne 
kestiği topu Birkan 
vurdu üst direkten 
döndü onur güzel 
bir vuruşla topu 
ağlara göndererek 
takımını 1-0 öne 
geçirdi. 7. dakikada 
bu kez Kurtuluş 
spor atağında 
Soner'in çaprazdan 
şutu direk dibinden 
dışarı gitti. Gemlik 
Belediyespor*un 
kazandığı köşe

atışında açılan topa 
sahip olan Hakan 
sol köşede ağlarla 
buluşturarak skoru 
2-0 yaptı. 21.
dakikada Kurtuluş 
spor'da Soner yine 
uygun pozisyonda 
topu dışarı atarak 
takımını golden etti. 
39. dakikada 
Muratcan'ın şutu 
savunmaya 
çarparak ağlarla 
buluşunda Gemlik

Belediyespor ilk 
yarıyı 3-0 önde 
kapadı.lkinci yarıya 
yine üstün başla 
yan mavi beyazhlar, 
43. dakikada Hüse 
yin'in 20 metreden 
şutu üst ağlara 
giderek 4-0 oldu ve 
Gemlik Belediye 
spor iyice rahatladı. 
Bir dakika sonra 44. 
dakikada Onur 
getirdi Birkan vurdu 
skor 5-0 oldu.

Gemlik Belediye 
spor'da Mustafa 80. 
dakikada kafa ile 
attığı golle gol per 
desini kapadı 6-0 
Maçın bitiş düdü 
ğüyle birlikte 
Gemlik Belediye 
spor'lu futbolcular 
play off tan çık
manın sevincini 
sahanın ortasında 
yaşadılar.
SAHA : Demirtaş 
HAKEMLER :

Arda Kardeşler 8, 
Cengiz Korucu 8, 
Murat Al 8, 
İNG. KURTULUŞ 
SPOR : Emrecan 2, 
(Malik 2) Erkan 
Baytekin 3, Muham 
med 3, Semih 3, Şa 
mil 3, Ersin 2, (Ah 
met 1) Yücel 2, (Atil 
la 1) Soner 3, Süley 
man 2, Erkan llars 
lan 3, Göktuğ 3, 
BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 5,

Soner Şen 5, 
Muratcan 6, Ilhan 6, 
(Orhan 3) Yusuf 6, 
Hüseyin 7, Hakan 7, 
(Şinasi 2) Furkan 6, 
Birkan 6, (Mustafa 
4) Eray 6, (Umut 2) 
Onur 7, GOLLER : 
Dk. 5 Onur, Dk. 10. 
Hakan, Dk. 39. 
Muratcan, Dk. 43. 
Hüseyin, Dk. 44. 
Birkan, Dk. 80. 
Mustafa, (Gemlik 
Belediyespor)

futsal Turnuvası devam ediyor
Gemlik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürlüğünce düzenlenen 2013 Gem 
lik Kaymakamlığı Futsal Turnuvasının 
yapılan play off ikinci maçında,Vefat 
eden Bursaspor Kulübü Başkanı 
İbrahim Yazıcı için maçtan önce 1 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 
İki takım da sahaya siyah bantlarla ve 
"Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. 
Gemlik belediyesi ilk dakikalarda bul
duğu gollerle durumu 3-0 getirdi, 
Cargill kontra ataklarla durumu 3-2 
getirdi. Gemlik Belediyesi’nin bulduğu 
gollere engel olamayan Cargill ilk 
yarıyı 6-2 yenik tamamladı. İkinci yarı
da maçı Gemlik Kaymakamımız Sayın

Cahit Işık ve Gemlik Gençlik Hizmet 
leri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Adil 
Tunç 'da izledi.Oyuna başlayan Cargill 
aradki farkı 6:4 getirdi, Gemlik Bele 
diyesi bulduğu gollerle maçı 11-5 
kazanmayı bildi.
Gemlik Belediyesi: Orhan (8), 
Hüseyin (8), Ahmet.T (6),Emrah (9), 
Sait (8),Bülent (7), Hüseyin C. (7) 
Mehmet (7), 
Cargill : Fatih S. (5), Sadık (6),Cemali 
(6), Atilla (7),Baki (6), Muhittin (5) Cem 
(6) .Emre (7) 
Goller :Hüseyin 4, Ahmet 2 ,Emrah 
5,Bülent 1,(Gemlik Belediyesi) Sadık 
1,Cemal 1,Atilla 1,Cem 2 (Cargill)
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Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
tarımsal destekleme 
ödemeleri kap
samında çiftçi ve 
üreticilere bir 
milyar TL destek 
verileceğini bildirdi. 
Şimşek, tvvitter 
hesabından yaptığı 
açıklamada şunları 
kaydetti: 
"Tarımsal destek
leme ödemeleri 
kapsamında çiftçi 
ve üreticilere 
ödenmek üzere 
yaklaşık bir milyar 
TL ödeneğin

İli iMıliiıılMM si
II

Maden Mühendisleri 
Odası'nın raporuna 
göre, Maden 
Mühendisleri 
arasında işsizlik 
oranı yüzde 50'ye 
ulaştı. Oda, işsizlik 
oranının fazla 
olmasına sebep 
olarak ise, 
bünyesinde maden 
mühendisliği 
bölümü bulunduran 
üniversite sayısının 
fazla olmasını gös
terdi.
Edinilen bilgiye 
göre, TMMOB 
Maden Mühendisleri 
Odası, üyelerinin 
işsizlik sorunlarının 
çözümüne yönelik 
olarak Devlet 
Personel 
Başkanhğı'na bir 
rapor gönderdi. 
Raporda, maden 
mühendisleri 
arasında işsizlik

serbest bırakıl
masını onayladım. 
Hayvancılık, fark 
ödemesi, tarım 
sigortaları, kırsal

kalkınma ve diğer 
destekler için 
toplam 968 milyon 
TL destek ödemesi 
yapılacak."

oranının yüzde 
50'ye yükseldiği 
ifade edilerek, buna 
bünyesinde maden 
mühendisliği 
bölümü bulunduran 
üniversite sayısının 
fazla olması 
gerekçe gösterildi. 
Raporda, yeni 
mezun üyelerde 
işsizlik oranının 
daha da yüksek 
olduğuna dikkat 

çekilirken, 
"Madencilik, işsizlik 
ve yoksulluğun yük
sek olduğu kırsal 
bölgelerde, gerek 
doğrudan gerekse 
söz konusu 
faaliyetin yarattığı 
yan ekonomik 
faaliyetler sonucu 
binlerce kişiye istih
dam olanağı sağla
maktadır.
Madencilik sek
töründe giderek 
büyüyen işsizlik 
sorununun çözümü 
için acil olarak istih
dam yaratma uygu
lamaları başlatılmalı 
ve istihdama olumlu 
katkıları olacak sek
törler, projeler 
desteklenmelidir. 
Bu yapıların verimli 
çalışmasını sağlaya
cak mekanizmalar 
oluşturulmalıdır" 
denildi

RuhsatsızYapıya İnşaat 
Malzemesi Gönderilmeyecek
Ruhsatsız yapıya 
inşaat malzemesi 
sevk eden dağıtıcı 
ya da üretici kuru
luşlara para cezaları 
getirilecek 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca hazır
lanan İmar Kanunu 
ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
Taslağı, yapı 
malzemesi üreten 
kuruluşlara ilişkin 
önemli düzen 
lemeler içeriyor. 
Taslağa göre, yapı 
ruhsatı alınmadan 
inşa edilen binalara, 
inşaat malzemesi 
sevk edilemeyecek. 
Yapı malzemesi 
dağıtıcısı ya da 
üreticisi kuruluşlar, 
gönderdikleri inşaat 
malzemelerinin 
üzerine ruhsat, 
parsel ve ada 
numarasını mutlaka 
yazacak. Bu 
koşulları yerine 
getirmeyen dağıtıcı 
ya da üreticilere 
para cezaları uygu
lanacak.
İnşaatlarda kul
lanılacak beton ve 
diğer yapı 
malzemelerinin, 
standartlara ve 
teknik şartnamelere 
uygun olması, üre
tim ve piyasaya 
arzı, Bakanlıkça 
belirlenen esaslar 
kapsamındaki kalite 
güvence sistemi 
içinde gerçekleşe
cek.
Hazır beton kullanıl
ması zorunlu

olmayan inşaatlar, 
ulaşım koşulları ve 
ilgili standartlar da

ürün güvenliği 
kuruluşuyla hizmet 
sözleşmesi imza

dikkate alınarak, 
valilikler veya 
büyükşehir 
belediyelerince 
tespit edilecek. 
Yapı malzemelerinin 
üretimi ve piyasaya 
arzına ilişkin idari 
yaptırım kararları, 
Bakanlık taşra teşk
ilatınca verilecek. 
-Güvenli ürün bel- 
gesi-
Uretici ve dağıtıcı 
kuruluşlar, güvenli 
ürün belgesine haiz 
olmayan yapı 
malzemelerini 
bulunduramayacak 
ve inşaatlara sevk 
edemeyecek ayrıca 
ürünün mevzuata 
aykırılığından kay
naklanan zararların 
giderilmesinde de 
sorumlu tutulacak. 
Bu kuruluşlar, 
güvenli ürün belge
si düzenleme, üre
tim ve sevkiyatına 
ilişkin konularda 
sorumluluk üstlen
mek üzere 
bünyelerinde ürün 
güvenliği denetçisi 
bulunduracak veya 

layacak. 
inşaatlarda kul
lanılan malzemelere 
ilişkin güvenli ürün 
belgeleri, yapı şan
tiyelerinde sak
lanacak. Belgelerin, 
Ulusal Yapı Denetim 
Sistemine işlenmesi 
de zorunlu tutula
cak.
Denetimlerde mutla
ka belge gösterile
cek. Belgenin 
bulundurul- 
madığının tespiti 
halinde müteahhit 
ve malı sevk eden 
sorumlu olacak.
-Yapı 
malzemelerinde 
dünyayla yarışıla- 
cak- 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, yapı 
malzemelerinde 
kaliteyi artırmak ve 
standardizasyonu 
geliştirmek için çok 
ciddi düzenlemeler 
yapacaklarını 
belirterek, bu alan
da dünyayla yarış
mayı amaçladık
larını ifade etmişti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Essdaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (282) 655 60 31

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s-13 -to 79
MAR-PET 513 3Q 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 913 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4572 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GENIlKSlNEHlGONlÜâtl

ıttn 
EL CİN: 11:45- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

KORKUNÇ BİR 
FİLM 5: 12:00- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

SICAK KALPLER: 
13:30-15:30-20:15 
CESUR BALIK 2:

11:30-17:30

■IID



•KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
•SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA'DAYÜZME HÂ’SftLU -

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPlLlRf-4

•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUKİÇ



• İŞYERİ HEKİMLİĞİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
hiçbir kazanç ve iş
hayatınızdan daha 
önemli değildir...

• İŞE GİRİŞ RAPORU
• ASIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

osab • ^GÜVENLİĞİ UZ/YVAhLIĞI 
y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSKANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

gMdbaMNtaB
• İŞYERİ HEkiM-İĞİ PORTÖR MUAYENELERİ

Kuruluş:-! 973|

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 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

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

14 Mayıs 2013 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

KEY Sahibine 
Ödeme Yaııılacalı

Konut Edindirme Yardımı (KEY) 
hak sahiplerinin listesi açıklan 
dı. KEY hak sahipleri listesine, 
"http: //www.keyodemeleri. com 
adresinden ulaşılabilir. 9’da

YENİ BİNAYA ODA SEÇİMLERİNDEN SONRA TAŞINILACAK...

ISOinşaaiınasonıııiııslaııapılııor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Suriye bataklığı ...
Suriye’deki Esat rejimini devirmek için düğmeye- 

basılalı 2 yıl oldu.
Ne var ki, Türkiye hükümetinin bu rejimi yıkmak 

için canı gönülden başlattığı desteğe karşın, Esat 
rejimi yıkılmadı.

Kimi ne derse desin, Suriye’ye karşı başlatılan 
politikalar ABD’nin Büyük Ortadoğu projesinin bir 
parçasıdır.

Türkiye hükümeti, bu oyunun gönüllü bir oyun
cusudur.

ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu'yu yeniden 
biçimlendirmek için, Irak’ta başlattıkları yıkım, 
şimdi Suriye için uygulamaya kondu.

Türkiye bu yıkımın neresinde? Devamı 4’de

Dış çevre düzenleme çalışmalarının ta 
mamlanmasıyla, binanın iç döşeme çalış 
maları ve mobilyalarının yerleştirileceği 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın açılışı, 
18-25 Mayıs günleri yapılacak seçimlerden 
sonra yapılacak. Haberi sayfa 4’de

Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik,
“Türkiye ziraatı bizsiz kurtulmaz”

14 Mayıs Çiftçiler 
Günü kullanıyor

Dünya Çifçiler 
Günü bugün kut
lanacak.
Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, gazetemize 
yaptığı açıklama
da, bütün dünya
da üye ülke ler 14 
Mayıs tarihinde 
televizyonlarda, 
radyolarda 
tarımın sorunları 
özel programlar
da, tarımda ver
imlilik! sulama, 
gübreleme, ilaçla
ma, iyi tarım, 
toprağı daha iyi 
işleme, ekim- 
dikim, bakım, 
hasat işlemlerinin 
verimli şekil de

kullanılması, kul
lanılan alet ve 
makinelerin ve 
yeni teknolojilerin 
tanıtımı bir 
bayram havası 
içerisinde üretici 
mutluluklarının 
paylaşıldığı söyle
di. Haberi 2’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 
KOIONOSKOPİ)

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.keyodemeleri
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
BUSEB Genel kurulu yapıldı

Gürhan ÇETİNKAYA
Savaş tamtamcısı...

Yazıya başlamadan önce klasik bir 
girizgahla tüm annelerin gününü kut
layalım ardına da o beylik sözü iliştire
lim “aslında her gün annenindir” di 
yerek... Yazmasam da gönlüm razı 
olmaz...

Bir yanda anaların ağlamasını dur
durmak niyetiyle yola çıkarak PKK ile 
birlikte atılan adımları barış süreci 
diye adlandıracaksın...

Sonra da Ortadoğu’nun kan gölüne 
dönmesi için özel bir uğraş vere
ceksin...
Türkçesi çelişki...
Gavurcası paradoks...
Bir ABD televizyonuna “Suriye’ye 

ABD müdahalesine destek verecekleri
ni” söyleyen

İlkesi Yurtta Barış Dünyada Barış 
olan bir ülkenin başbakanı

Yurtta da...
Dünyada da savaşı körüklüyor.
Nasıl bir anlayış...
Yorumlamak olanaksız.
Bırakın Cumhuriyeti bizim dinimiz; 

temelinde kardeşlik, iyi niyet, hoşgörü, 
sevgi taşıyor.

Canlıların birbirini kırmasına, üzme
sine hele hele öldürmesine zinhar 
cevaz vermiyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye’yle 
savaşa girmesi kime ne yarar sağlar?

Bence;
Ortada nöro psikolojik ciddi bir sorun 

var.
Hani “gemi azıttı”, “dizginlerden 

boşaldı “ diye bir deyiş vardır halk 
arasında gerekli durumlarda söylenir 
ya...

Kendinden başka kimseyi dinlemi 
yor...

Dediğim dedik çaldığım düdük tarzın
da bir yönetim anlayışı benimsenmiş...

Bu tarz sadece kendi çevresine, ülke
sine değil dünyaya da zarar veriyor.

Hem dışarıdan...
Hem içeriden...
Kendisine sağlanan krediler bir bir 

tükeniyor.
Bu durumda...
Bugünden yarına değil ama orta vad

ede yalnızlaşacağız...
Atılan adımlar...
Gösterilen davranışlar çok önemli...
Öncelikle de kişisel geleceği belirli 

yor.
Sonra uluslara zarar veriyor...
Kaldı ki;
Yurttaşın karnı açken...
Üstü açıkken...
Rızkını çöplüklerden temin ederken...
Silahını yurt dışından almak için mil 

yonlarca dolar öderken...
Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta 

kademesinin önemli bir bölümünü zin
danlara tıkmışken...

Savaş bizim neyimize...
Yoksa?....

Bursa Serbest 
Bölge A.Ş. genel 
kurulunda Celal 
Sönmez, BUSEB 
yönetim Kurulu 
Başkanlığına, 
Kemal Akıt’ta yöne
tim kurulu üyelik
lerine yeniden 
seçildiler.
Nisan ayı sonların
da yapılan genel 
kurul toplantısında, 
çalışma raporu ve 
hesap raporlarının 
okunarak aklan
masından sonra 
yapılan seçimlerde 
Bursa Sersest 
Bölge A.Ş. yönetimi 
Kurulu şu isimler
den oluştu:
Celal Sönmez- 
Yönetim Kurulu 
Başkanı
Mahmut Yılmaz- 
Yönetim Kurulu

HM ABONEOLDUNUZMU?
ıtııii'iı iıı «iııüı ılıtıl ımmi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, “Türkiye ziraatı bizsiz kurtulmaz”

14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlanıyor
Dünya Çifçiler 
Günü bugün kut
lanacak.
Dünya Tarım Üreti
cileri Federasyonu’ 
nun Kuruluş günü 
olan 14 Mayıs 1946 
tarihinde, dünya 
üretici birlikleri 
Türkiye Ziraat 
Odaları da bu kuru
luşun üyesidir. 
Uluslararası Tarım 
Üreticileri Federas 
yonu’ nun kuruluş 
yılı olan 14 Mayıs 
yalnız bizde değil 
kuruluşa üye bütün 
ülkelerde Dünya 
Çiftçiler Günü 
olarak kutlanmak
tadır.
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bütün 
dünyada üye ülke 
ler 14 Mayıs tari
hinde televizyonlar
da, radyolarda 
tarımın sorunları 
özel programlarda, 
tarımda verimlilik, 
sulama, gübreleme, 
ilaçlama, iyi tarım, 
toprağı daha iyi 
işleme, ekim-dikim, 
bakım, hasat işlem
lerinin verimli şekil

Kemal AKIT Celal SÖNMEZ

Başkanvekili, 
Yürütme Kurul 
üyesi, 
Tahir Yılmaz- 
Yürütme Kurulu 

de kullanılması, 
kullanılan alet ve 
makinelerin ve yeni 
teknolojilerin 
tanıtımı bir bayram 
havası içerisinde 
üretici mutluluk
larının paylaşıldığı 
söyledi.
Ali Çelik,Türk 
tarımın konusunda 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
“50 milyon koyun 
22 milyona, büyük 
baş hayvan sayısı 
20 milyondan 12 
milyona,16 milyon 
keçi 6 milyona , 1 
milyon manda 80 
bine düşmüş ise, 
hala et ithal edil! 
yorsa, et fiyatları 
düşmüyor ise, girdi 
fiyatları %18, artı 
yor ise, bir önceki 
yılın fiyatlarından 

üyesi, 
Mustafa Taşdelen- 
Yürütme Kurulu 
üyesi, 
Kemal Akıt, İrfan

% 12 düşüyorsa, 
elimizde mevcut 8,5 
milyar metre küp 
suyun 6,5 milyar 
metre küpünü kul
lanıyorsak, hala 
veraset kanunu çık
mamışsa, havza 
bazlı ekime geçilme 
mişse, teşvik tedbir 
leri bu türlü üreti 
me yöneltilmemiş 
se , zeytin ve zey 
tinyağı üreticisi 
desteklenmiyorsa, 
hala 2 milyon dolar 
ham yağ ithal edili 
yorsa, 450 daneli 
zeytin 80 kuruşa 
alıcı bulamıyorsa, 
parçalı araziler bir- 
leştirilemiyorsa, kır
sal alandaki üre tici 
toprağa bağlanamı 
yor, bir nevi şehre 
göçe zorlanıyorsa, 
Tarımsal amaçlı 
Kooperatifler 
gereği gibi destek
lenmiyorsa, Tarım 
daki destek ve 
teşvikler, üreticinin 
mazota ödediği 
ÖTV, KDV kadarsa, 
Tarım sektöründen 
mecliste en az 50 
milletvekili yoksa, 
bize kimse Üretici 
mizin ve tarımımı

Acar, Turhan 
Gençoğlu, Özkan 
Özipekler, Haşan 
Kırcı, Celal Gökçen, 
Sami Bilge 

zın iyi olduğunu 
söyleyemez." dedi. 
Ali Çelik, 
Soframıza gelen 
ürünleri yetiştiren 
üreticimizin sorunu 
bütün vatandaşları 
mızın sorunu olarak 
gördüklerini, 
üreticilerin sorun
larına bütün 
ülkenin sahip çık
masını istedi. 
Çelik şöyle konuş
tu: “Üreticilerimiz 
70 milyon insanı 
mızı doyurduğu 
gibi, 30 milyon tu 
risti de doyurmak
ta, ayrıca 15,5 mil
yar dolarlık ihracat 
yapmaktadır. 
Sorunlara doğru 
dürüst eğilmeyen 
yöneticilere, sorun
ların böyle gün
lerde tartışılmasına 
katkı koymayan 
görsel basınımıza 
sitemimiz var. ” 
Çifçilere seslenen 
Çelik, "Bu kadar 
olumsuzluklara rağ
men ümitsizliğe 
gerek yok, Çünkü 
biz biliyoruz ki biz
siz olmaz, bizsiz 
Türkiye Ziraatı kur
tulmaz. ” dedi
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Bursa'da, bin 500 
lira yüzünden 
patronunu hunhar
ca öldürdüğü iddia 
edilen genç ve iki 
arkadaşı hakkında, 
toplam iki ayrı ağır
laştırılmış müebbet 
ve 76 yıla kadar 
hapis talebiyle 
dava açıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, geçen ay 
merkez Osmangazi 
ilçesi Yunuseli 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
yalıtımlı çift cam 
imalatı yapan 2 
çocuk babası 
Savaş Aygün, 
dükkanını açtıktan 
sonra kimliği belir
siz 3 kişinin 
saldırısına uğradı. 
Karnına sokulan 
bıçağın kırılması 
üzerine başına 
levye ile vurularak 
öldürülen Aygün'ün 
cesedi kafasına 
poşet geçirilmiş 
halde bulundu.
Şüpheliler 
kaçarken, polis 
tüyler ürperten 
cinayeti aydınlat
mak için alarma 
geçti. Olayla alakalı 
çevredeki güvenlik 
kameralarını 
inceleyen ekipler 
zanlıları kısa 
sürede yakaladı. 
Aygün'ün yanında

çalışan M.A.'nın 
(18), 'Benim 
patronumda çok 
para var" diyerek 
çağırdığı 
arkadaşları M.D. 
(17) ve M.Y. (18) ile 
birlikte tüyler 
ürperten bir plan 
yaptıkları iddia edil
di. İşyerinin arka 
kapısını kırarak 
giren 3 zanlının, 
gece boyu cinayet 
için Aygün'ün 
gelmesini beklediği 
ortaya çıktı. Bu 
süre zarfında esrar 
içtikleri belirlenen 
zanlıların, 
Aygün'ün işyerine 
gelmesi üzerine 
önce bıçaklayarak, 
ardından da levye 
ile başına vurup 
öldürdükleri belir
lendi.
Aygün'ün arabasın
daki çantadan 
içinde bin 500 lira 

para, çek koçanı ve 
cep telefonünu 
alan şüpheliler, 
olayın ardından 
kaçarak, saklandık
ları Görükle 
semtindeki boş bir 
inşaatta gözaltına 
alındı.
Şüphelilerden 
M.D.'nin sorgusu 
yaşı küçük olduğu 
için Çocuk Şubesi 
ekipleri tarafından 
yapıldı. Sevk 
edildikleri adli 
makamlarca tutuk
lanan zanlılar 
hakkındaki soruş
turma tamamlandı. 
Savcı, tutuklu 
sanıklar M.A. ve 
M.Y. hakkında, "bir 
suçu gizlemek, 
delilleri ortadan 
kaldırmak mak
sadıyla tasarla
yarak adam 
öldürmek, silahla 
gece vakti yağma, 

konut dokunulma
zlığını ihlal ve mala 
zarar vermek" 
suçlarından ağır
laştırılmış müebbet 
ve toplam 24'er yıla 
kadar hapis talep 
etti
Bu arada, yaşı 
küçük şüpheli 
M.D.'nin soruştur
ması ise çocuk 
savcılığı tarafından 
yürütüldü. Aynı 
suçlardan ceza
landırılması istenen 
sanık M.D.’nin yaşı 
küçük olduğu için 
azami 28 yıla kadar 
hapsi istendi. Yaşı 
küçük zanlının 
dosyası hakkında 
verilecek bir
leştirme kararının 
ardından 3 şüpheli 
önümüzdeki gün
lerde Bursa 4. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si’nde hakim 
karşısına çıkacak

Motosikleıle Otomobil
Carmsti: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, otomo
bille motosikletin 
çarpışüığı kazada 
3 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 16.00 
sıralarında 
Mahmut Esatbey 
Caddesi'nde mey
dana geldi. 22 
yaşındaki Zeynep 
Demirtok yöneti
mindeki 16 PY 880 
plakalı özel otomo
bil, kavşakta aynı 
istikamete giden 
23 yaşındaki 
sürücü Bülent 
Dinçer yönetimin
deki 16 PM 684 
plakalı motosikle
tle çarpıştı.

Bursa Polisi Bir 
Haftada Aranan 184 

Kişiyi Yakaladı

Otomobilin ön sol 
kapısına çarpan 
motosikletin 
sürücüsü ile 
arkasında bulunan 
arkadaşı 19 yaşın
daki Kemal 
Dağdibi yaralandı. 
Otomobil 
sürücüsü Zeynep 
Demirtok da hafif 
biçimde yaralandı. 
İnegöl Devlet 
Hasta nesi'ne 
kaldırılan 
yaralıların hayati 
tehlikelerinin 
bulunmadığı 
bildirildi.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

UluılaB Tom'nda ölümden aömliilCT
Bursa’da 
geçtiğimiz yıl 
yapılan Yeşil Bursa 
Rallisi’nde mey
dana gelen 
korkunç kaza ka 
meralara yansıdı. 
Otomobil şoförü 
Engin Apaydın ve 
yardımcısı Ahmet 
Kaan, Yeşil Bursa 
Rallisi etabının 
yapıldığı Uludağ’ın 
zorlu virajlarını 
rahatlıkla geçti. 
Ancak son viraja 
gelindiğinde 
Apaydın’ın kul
landığı otomobil 
kontrolden çıkarak 
takla attı. Yaşanan 
kaza anı kamer
alara yansırken,

sürücü ve yardım
cısının yaşadığı 
korku dolu anlar 
aracın içindeki 
kameralara yansıdı. 
Kaza sonrasında 

araçtaki sürücü ve 
yardımcısı kendi 
imkanlarıyla araç
tan çıktı.
Aracını daha sonda 
tamir eden

Apaydın, “Yeşil 
Bursa Rallisi’nde 
talihsiz bir kaza 
yaşadık. 
Antrenman turların
da oldukça temkinli 
ve sakin geçtiğim 
parkurda tempoyu 
yükseltsem de 
geçen sene çok 
zorlanmadan 
yakaladığım 5.38 
derecesine yaklaş
mam mümkün 
değildi, içerisinde 
birden çok asfalt 
karakteri barındıran 
ıslak parkur, mıcırlı 
zemin ile bir
leştiğinde bir çok 
yarışmacı için kaza 
kaçınılmaz hale 
geldi” dedi.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, 1 
hafta içinde 
hakkında arama 
kararı..çıkartılan 
184 kişiyi yakaladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Aranan 
Şahıslar Büro 
Amirliği ekipleri, 
son 6 gün içinde, 
vatandaşların 
huzuru için birçok 
operasyon gerçek

» ABONE OLDUNUZ MU?
ttnli'lı lıı ılııiı ilmi ııııml

leştirdi. Çeşitli 
suçlardan aranan 
184 kişi gözaltına 
alındı. Haklarında 
kesinleşmiş hapis 
cezası bulunan 
zanlılar adli mer
cilere sevk edildi. 
Aralarında gasp 
suçundan aranan 
F.Ç., kasten 
öldürme ve suç 
eşyasının satın 
alınması suçundan 
aranan M.A.K.'nın 
da bulunduğu 34 
kişi tutuklandı

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

OoiiBBBc. Körfez www.gemllkliorfezgazetesl.com

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

Suriye Bataklığı...
Bu sorunun cevabı verilmelidir.
ABD, Irak’a demokrasi getireceğiz diye 

yola çıktı.
Saddam’ın kimyasal silah ürettiğini iddia 

ediyordu.
Bunlar bahane edilerek, Irak’ı işgal etti.
Irak işgalinin nedeni, yeraltı kaynaklarını, 

ele geçirmek içindi.
Irak, bölgenin en önemli petrol kuyuları

na sahipti çünkü.
ABD, Irak üzerinden uzakdoğuya 

geçmek için stratejik noktaları ele geçire
cekti.

Buna da “Irak’a özgürlük operasyonu’’ 
adını verdi.

Bunun için Türkiye’yi kullanmak istedi.
Erdoğan hükümeti, müslüman Irak’ın 

işgali için bugün nasıl Suriye’de Esat reji
minin yıkılmasını istiyorsa, o gün de 
Irak’ın işgalini ve Saddam rejiminin yıkıl
masını istiyordu.

ABD’nin Mersin ve İskenderun üzerin 
den Irak’a girmek istemine, TBMM’de 
AKP’li milletvekilleri de geçit vermedi.

ABD, Irak’ı böldü.
Saddam yıkıldı ama Irak’a ne özgürlük 

geldi, ne de barış.
Kuzeyde Kürt yönetimi kurdurdu.
İçte kurulan uydu hükümet, istikrarı 

sağlayamıyor.
Irak’tan beklediğini alan ABD, bu batak

tan çıktı.
Geriye birbirine düşman müslümanları 

bıraktı.
Şimdi aynı oyunlar, Suriye de oynanıyor.
ABD’nin, Irak’taki gibi alacağı birşey yok 

Suriye’den.
Onun için taşeron kullanıyor.
Türkiye’nin 3 yıl önce Suriye diye bir 

soru nu yoktu.
Erdoğan hükümeti, ilk kez Essat karde 

şinin ülkesinde, Suriye’nin başkentinde, 
bakanlar kurul toplantısı yaptı.

Su, mayın temizleme anlaşmaları imza
landı.

İki ülke halkı madem kardeşti, vize de 
kalkmalıydı.

Ama bir yerlerde ‘Arap Bahan’ esince, bi 
zim ülkenin liderinin ayranı kabardı.

Arap Baharı ülkelerinin demokrasi 
havarisi kesildi.

Hani bir tabir vardır.
Gaza geldi.
O gazla ABD’nin Büyük Ortadoğu proje 

sinde kendini ‘Eş başkan’ ilan etti.
ABD, Suriye ye müdale etmiyor.
O batağa girmek istemiyor.
Türkiye’yi yönetenler Esat kardeşini yık

mak için gönüllü olarak Suriye’yi karıştır 
dı, karıştırmaya devam ediyor.

Türkiye’nin bunda çıkarı ne?
Hiçbir çıkan yok.

Erdoğan hükümeti, 2 yıldır Suriye’deki 
rejimi yıkmak için elinden gelen herşeyi 
yapıyor.

Suriye içinden çıkılmaz bir batakalık 
haline geldi.

Muhalifler silahlandırıldı, eğitim verildi, 
lojistik üsler kuruldu, terörist islamı 
radikal gruplar işin içine sokuldu.

Bu ateşin yalnız Suriye’yi değil, bir gün 
Türkiye’yi de yakacağı belliydi.

Reyhanlı olayı budur.
Türkiye’yi Suriye batağına sokmak 

hatadır.
Bu hatanın faturasını şimdi masum 

insanlar çekiyor.

YENİ BİNAYA ODA SEÇİMLERİNDEN SONRA TAŞINILACAK...

Ticaret ve Sanayi Odası 
inşaatına son rutuslar yapılıyor

Dış çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla, 
binanın iç döşeme çalışmaları ve mobilyalarının yerleştirileceği 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın açılışı, 
18-25 Mayıs günleri yapılacak seçimlerden sonra yapılacak.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapımı
na başlanan 
yeni hizmet binasın
da son rütuşlar 
yapılıyor.
Projesi, GTSO 
Meclis Başkanı 
Haşan Sözüneri’ne 
ait Sözüneri 
Mimarlık firmasınca 
çizilen, yapım ihale
si 1 milyon 450 bin 
liraya Umut İnşaat 
firması tarafından 
alınan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası inşaatı 
tamamlandı.
Çevre düzenleme 
çalışmalarının biti 
rilmesiyle, yapımı 
üstlenen firmanın 
çalışmalarının bite
ceğini belirten 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
önümüzdeki gün
lerde binanın iç 
donanımları ve 
mobilyalarının yer
leştirileceğini 
söyledi.
Gemlik’e bölgenin 
en güzel Ticaret ve

Sanayi Odası’m yap- Akıt, “Önümüzdeki 
tırdıklarını hatırlatan hafta sonunda Oda

mız seçimleri yapıla
cak. 18 Mayıs 
Cumartesi günü, 
Oda Meslek 
Komiteleri seçimleri, 
bir hafta sonra da 
Başkan ve Yönetim 
kurulu üyeleri ile 
TOBB genel kurul 
delege seçimleri ger 
çekleşecek.
Seçilecek yeni yöne
tim, yeni binada 
hizmet yapacak. 
Gemlik’e ve üyeleri 
mize böyle güzel bir 
bina kazandırdığı 
mız için mutluyuz." 
dedi.

İMİ MİM llMl IİIMİIIMili
inşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilciliği 
Yönetimi değişti. 
Yeni yönetimde yer 
alan Erbil Doğru 
Temsilciliğinde 
Murat Aslan, Gülşen 
Uslu, İbrahim Sivri, 
M.Şamil Yiğit yöne
tim kurulu oluşturul
du.

Yeni atanan yönetim 
kurulu üyeleri, daha 
önce yöretim kuru
lunda hizmet etmiş 
meslektaşlarına 
teşekkür ederek 
yeni görevlerini 
devradılar.
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilciliği 
Erbil Doğru, yaptığı

açıklamada, “İnşaat 
Mühendislerini 
Odasını sorumluluk 
bilinciyle hareket 
ettiğini geçmiş 
dönemde hizmet 
etmiş meslektaşları
na teşekkür ettiğini 
amaçlarının bugün
den sonrada bu 
mevcut yapıyı daha 
üst seviyeye ulaştır

mak olduğu 
ben ve ekip 
arkadaşlarım üstlen
miş olduğumuz 
sorumluluğun bil
incinde olarak çalış
malarımızın devam
lılığını sağla 
yacağız. Bütün 
camiamıza hayırlı 
olmasını temenni 
ederiz’’ dedi.

MM abone oldunuz mu?
«Illl'll kı ılıttı ıluıl utıtııl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA A “SU«I»A
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama* 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İİB'IİIIMIIİIİIIIİIİSM'
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve Yönetim 
kurulu üyeleri 
Orhangazi Caddesi 
esnaflarına ziyarette 
bulundular. Esnaflar 
tarafından karşıla 
nan Saadet heyeti, 
"Bu ziyaretlerimizde 
hem ilçemiz esnaf 
lanna hayırlı işler 
diliyoruz hem de 
mutlu ve müreffeh 
olarak yaşamaları 
tek gayemizdir” 
dedi. Her gün 
esnafla iç içe olan 
ve onların derdine 
ortak olan Özmen, 
esnafın son yıllarda 
alçak sürünmeye 
geçtiğini söyledi. 
İktidarın izlemiş 
olduğu yanlış poli
tikalar yüzünden 
esnafın yaşama 
şansı bulamadığını 
söyleyen Özmen; 
"Her esnaf gününü 
kurtarma, iş yerini 
açık tutma, kısaca 
yaşama

gayretindedir. Ne 
yazık ki esnafımız 
gününü dahi kur- 
taramamaktadır. 
Bu şartlarda ne 
yapacağını şaşıran 
esnaf,iş yerlerini bir 
bir kapatmaktadır. 
İşyerlerini kapat
mayan esnaflarımız 
da işlerini yürütmek 
için kredi batağına 
düşmüş durum- 
dadır.Kredi borcunu 
ödeyemenlere de 
icra yolu gözükmek
tedir. Esnafın halinin 
perişan olması 
piyasada çok büyük 
yaralar açmaktadır. 
Birbirine halka gibi 
bağlı olan esnaf 
piyasası hareket 

ivmesi iyice 
zayıflamıştır. 
İktidarın bu poli
tikaları ile yaşama 
şansı bulamayan 
esnafı mız, 
derdimize derman 
olacak siyasi 
partide birleşeceğiz, 
demektedirler.” 
dedi.
İnsanların arayış 
içerisinde olduğunu 
fakat insanlara gös
terilen 3 partinin de 
sıkıntıları gidere
meyeceğini 
dile getiren Özmen; 
"Bizler insanlara 
sadece yanlışları 
göstermiyoruz, doğ 
ruyu da anlatıyoruz” 
dedi.

Meteoroloji ülke 
genelinde ve özel
likle kıyı Ege'de 
gök gürültülü 
sağanak yağış 
uyarısı yaptı. 
İzmir’i etkisi altına 
alan yağmur, hayatı 
olumsuz yönde et 
kiliyor. İzmirliler 
yoğun yağışla 
karşılaştı..
Yağmur, İstanbullu
lara da trafikte 
zorlu anlar yaşattı. 
Hava sıcaklığında 
ise hissedilir 
derece azalma oldu 
Yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun genelinde 
aralıklarla görüle
cek sağanak ve 
gök gürültülü sağa 
nak yağışların; Kıyı 
Ege (İzmir, Aydın, 
Muğla ve Balıke 
sir'in batı ilçeleri) 
Çanakkale, Tunceli 
ve Bingöl çevrele 
rinde yerel olarak 
kuvvetli (20-50 
mm), Antalya, 
Adana, Osmaniye 
ve Hatay çevrelerin 
de kuvvetli (20- 
50mm) ve yer yer 
çok kuvvetli (50-75

mm) olması bek
leniyor.
HAVA SICAKLIĞI: 
Kıyı Ege'de 1 ila 3 
derece azalacağı, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacağı, 
mevsim normalleri 
civarında, iç kesim
lerde yer yer altın
da seyredeceği tah
min ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ 
UYARISI: Sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağışların; 
Kıyı Ege (İzmir, 
Aydın, Muğla ve 
Balıkesir'in batı 
ilçeleri) Çanakkale, 
Tunceli ve Bingöl 
çevrelerinde yerel 
olarak kuvvetli(20- 
50 mm), Antalya, 
Adana, Osmaniye 
ve Hatay 

çevrelerinde 
kuvvetli (20-50mm) 
ve yer yer çok 
kuvvetli(50-75 mm) 
olması beklendiğin
den yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı (Ani sel, su 
baskını, taşkın, 
yıldırım, yerel dolu 
yağışı, yağış anın
da kuvvetli rüzgar, 
vb.) ilgililerin ve 
vatandaşların ted
birli ve dikkatli ol 
maları gerekmekte
dir.
MARMARA: 

Parçalı ve yer yer 
çok bulutlu, güney 
ve batısı ile Yalova, 
Kocaeli ve Sakarya 
çevreleri aralıklı 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

VEKİLLERİMİZİN ACINACAK HALİ
Türkiye 75 milyon 

nüfusu olan bir 
ülke. Bu ülkede 
milyonlarca köylü, 
emekli, esnaf ve 
memur büyük bir 
lüks içinde yaşa
maktadır. Ancak 
bu millete hizmet 
etmek için gecesi
ni gündüzüne 
katan, bin bir 
sıkıntıya katla
narak halkın mut
luluğu için çalışan 
vekillerimiz 
gerçekten geçim 
zorluğu çekmekte
dir.

Geçtiğimiz gün
lerde mecliste 
vekil maaşları gün
deme getirilerek 
önergeye küçük 
bir ekleme 
yapılarak aylıkları
na 2250 lira gibi 

küçük bir zam 
gerçekleştirilmiş. 
Yer yerinden 
oynadı. Basın 
bütün vekillere 
sert eleştiriler 
yöneltti. Yok 
efendim, 11 bin 
lira maaş alıyorlar
mış, yok efendim 
büyük bir kısmı 
emekli olup ayrıca 
7 bin lira da ordan 
alıyormuş. Sayın 
Çiçek Cemil, ne 
diyor: " Polisin 
bile sosyal 
güvencesi var; 
ama milletvekil- 
lerin yok." Haklı 
söze ne denir? Bu 
75 milyonluk ülke 
550 vekili rahat 
ettirip mutlu ede
mezse yazıklar 
olsun bize.
Vekillerimizin 

masrafları çok, 
aldıkları para 
yeterli değil, mil
letin işleriyle 
uğraşmaktan, kav
gadan, gürültüden 
kendilerine baka- 
maz duruma 
geldiler. Üç 
kuruşluk kıyak 
emeklilik 
çıkardılar, millet 
yine ayağa kalktı. 
Bu kişiler vekillik 
yapmak istemiyor, 
biz onları meclise 
zorla götürüp 
koltuklara oturtu 
yoruz. Sonra da 
kendi maaşlarınıza 
çok zam yaptınız 
diye tepki gös
teriyoruz. Bize 
yakışan bu değil? 
Az bile yap
mışsınız, siz daha 
fazlasına layık

sınız. Çünkü çok 
çalışıyor, parmak 
kaldırıp indirirken 
kollarınız derman
sız kalıyor. Sonra 
uykusuzluktan 
meclis sıralarında 
kestirmek zorunda 
kalıyorsunuz. 
Bazen diğer 
arkadaşlarınızla 
yumruklaşırken 
ağzınız burnunuz 
yamuluyor. 
Cansiperane 
mücadele ediyor
sunuz. Allah için 
hakkınızı yemeye
lim. Allah sizin 
gibileri başımızdan 
eksik etmesin.

Mecliste 
çalışırken yükleri 
hafiflesin diye bir 
sekreter, danışman 
verildi; ama yine 
yeterli olmadı bir 
de şoför verilsin 
dendi şimdi oda 
veriliyor.

Vekillerimizin 
konuştuğu o kadar 
çok vatandaş var 
ki buna kontör mü 
dayanır? Bu mas
rafı da bütçeden 
karşılansın denildi.

Muhteremlerin 

hem kendilerinin 
hem de yakın
larının sağlık 
sorunları var. Fazla 
zorluk çekmeden 
sağlık kurum- 
larının en iyisinden 
yararlansın diye 
yasa çıkarıldı.

Bir ülkeyi temsil 
eden vekillerimiz 
yurtdışına çok sık 
gittikleri için 
vizeyle mizeyle 
uğraşamazlar. 
Onlar ve yakınları 
için kırmızı diplo
matik pasaport 
gerekli, oda uygun 
görüldü.
Yollarda sıkışan 

trafiğe takıldı mı 
hiç beklememeli 
geçiş üstünlüğü 
olmalı saygı değer 
vekillerimizin. Ne 
de olsa 75 mil 
yonun temsilcisi 
konumundalar.

Vekillerimiz 
mecliste aldıkları 
kararlardan, 
çıkardıkları halk 
yararına 
yasalardan dolayı 
tehdit ve şantaja 
uğrayabilirler. 
Onun için taşıdık

ları silahlar için 
ruhsat ve harç 
parası vermeleri 
uygun düşmez. 
Bundan da muaf 
tutulması uygun 
görülmüştür.
Törenlerde geri 

planda kalıyorlardı, 
bu yüzden saygın
lıkları azalıyor, 
değer yitiriyorlardı. 
Bunun da önüne 
geçilerek pro
tokolde yerleri 9 
sıra yükseltilerek 
generallerin önüne 
geçirildi. Bütün 
bunlar yetmez; 
ama dünyada 
hangi ülkenin 
vekillerine bu 
imtiyazlar sağlan
mıştır?

Sayın Çiçek 
Cemil, elini vic
danına koyarak 
hâlâ vekillerimizin 
sosyal güvencesi 
yok diyebilir mi? 
Lütfen halkın 
yaşantısına bir 
dönüp bakın! 
Utanmanız mı 
yoksa gururlan
manız mı gerekli? 
Ona da siz karar 
verin!

SATIUK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ WT»İ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

GEMLİK NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 

NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. 
YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN 
ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR.

MÜNİR TURAN

tliM
MATBAACILIK-YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Presti]yanıNo:3/B GEMLİK 

Tel:(0.224)513 96 83

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

0 507 244 72 24

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90
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Gezi Notlan ,
Mümin TORLAK

Dünden devam...
Zamanın da 

kıymetini 
düşünerek, tarif 
edilen güzergaha 
doğru hareket ettik. 
Bütün köylerin 
yazılı olduğu kirli 
paslanmış 
tabelaları okuyarak 
yanlış yapmamaya 
çalışıyoruz. Her 
taraf yeşil ve verim
li topraklar olduğu 
üzerindeki ürünün
den belli oluyor. 
Hem etrafı 
seyrediyoruz, hem 
de katettiğimiz kilo
metreye bakıyoruz. 
Kılkış'tan Paprat 
Köyüne doğru hep 
belli bir rakım yük
selerek ilerliyoruz. 
Kılkış'a en uzak 
Bulgar sınırına 
yakın bir köy.

Hep görme heye
canıyla ilerliyoruz. 
Etrafa baktıkça 
kendi kendime ta 
rihle konuşuyorum. 
Atalarımı hayal 
ediyorum.

Bu yoldan gittiler,

MERHABA ATA DİYARI... (7)
bu çeşmeden su 
içtiler diyorum. 
Paprat arkasını 
Bulgar Dağına 
dayamış, tek tek 
evler görünmeye 
başladı.

Köye iki viraj kate 
derek girdik.

Ceviz vişne ve 
kiraz bahçeleri 
köyün içini ve 
etrafını çevirmiş. 
Köyün kilisesi 
dikkatimizi çekti. O 
köye göre çok 
büyük, üstelik en 
güzel yere inşa 
edilmiş. Orası 
emeklilerin tatil 
köyü olmuş. Zaten 
tarlalar terk 
edildiğinden, 
ormana dönmeye 
başlamış. Gayet 
güzel yazlık evler 
yapılmış, önlerinde 
bahçeler tanzim 
edilmiş. Yanımızda 
soydaş bir aile var. 
ûniar bize, hisieri 
mize tercüman 
oluyorlar.

Emekli oldukları 
belli olan karı koca 

evlerinin önünde 
oturuyor, durduk. 
Yaşlı olduklarından 
geçmişe dönük bir 
şeyler öğreniriz 
diye selam verip 
yanlarına oturduk. 
Kalimera deyip 
konuşmaya 
başladık.

Mübadele döne
minde Trabzon'dan 
geldiklerini, köyde 
Türkçe bilen 
olmadığını, Paprat 
ve Derbent'i hiç 
duymadıklarını 
söylediler.

Bizler, bu aileyle 
konuşurken, 
domates sulayan 
bakımsız yaşlı bir 
kadın yanımıza ge 
lerek sohbetimize 
ortak oldu. Benim 
Rumca konuş
madığıma çok kızdı. 
Türklerin tarihte 
Rumlara çok eziyet 
ettiklerini, ailesinin 
Ordu'dan geldiğini, 
Türklerin çok cani 
olduklarını söyle 
yerek canımızı sıktı. 
Benim Rumca 
bilmediğime kızıyor.

Tercümana dedim 
ki, bu kadın benim
le neden Türkçe 
konuş muyor?
Kadına sorduğunda 
bilmiyorum ki nasıl 
konuşayım deyince, 
ben de işte 
bilmediğimden 
konuşmuyorum 
dedim.

O zaman biraz 
rahatladı 
Değerli okurlar şu 
açıkça görülüyor ki, 
Yunanlılardaki 
kuyruk acısı yıllar 
geçse de, unutul
mayacak.

O kin dolu kadın
dan ziyade, evlerine 
konuk olduğumuz 
son derece misafir
perver emeklilere 
teşekkür ederek

veda ettik.
Ben şahsen ata

larımın senelerce 
yurt tutup, acıları 
ve sevinçleri 
yaşadıkları, 
geçindikleri bu 
köyü çok be
ğendim. 
Duygulandım, 
hüzünlendim. 
Ezanlar susmuş, 
geçmişe inat der 
gibi devasa kilise 
yapılmış.

Ninemin ölene 
kadar geçmişinden 
bahsederken, 
neden hep mem
leket dediğini çok 
iyi anladım.

Sanki boynumda 
buraları gidip 
görmek tarihi bir 
borçmuş ve ben o 

borcumu ödemişçe- 
sine mutlu oldum.
Üzüldüğüm taraf 
geçmişi hatırlatan 
hiçbir kalıntının 
olmayışı.

Atalarım burada 
yaşadı.

Burada sevindi, 
burada üzüldü. 
İdealleri korkuları 
oldu, duyguları 
oldu.

Yaşadılar, yaşaya- 
madılar ama ömür
lerini burada tüket
tiler.

Bu duygu yoğun
luğu içinde akşam 
güneşinin Kılkış'ın 
üzerine çöktüğün 
de, bir gün tekrar 
gelme ümidiyle 
Paprat'a veda ettik.

Devamı yarın...

ÎİİİIİİ|İIIİII!Iİ!İİİ1IİIIİIİİWİIİI BlâMıiHMIıııııltıllı

Sağlık için hareket 
etkinliği yapıldı. 
Okullarda düzenle
nen etkinlikte, 
amaç modern 
yaşamın getirdiği 
hareketsizlik, 
sağlıklı beslene- 
meme, yeterince 
su içmeme ve bun
ların yol açtığı 
obezite ve diğer 
rahatsızlıkların yok 
edilmesi hedefle 
niyor. Şükrü Şenol

Ortaokulu’nda 
yapılan sağlık için 
hareket etkinliği 
kapsamında, okulu 
Beden Eğitimi 
Ayhan Boğuş, 
modern yaşamın 
getirdiği hareket 
sizliğin, sağlıklı 
beslenememe ve 
bunların neden 
olduğu obezite 
hakkında bilgiler 
verdi.
Daha sonra müzik 

eşliğinde sportif 
etkinlikler yapıldı. 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
personel ve öğret
menlerin de 
katıldığı sportif 
etkinliklere katılan- 
lara teşekkür 
ederek, sağlıklı 
yaşamanın ne kdar 
önemli olduğunun 
bir kez daha öğren
cilere hatrlattık- 
larını söyledi.

MEB Türkçe (1-8), 
matematik (1-4), 
hayat bilgisi (1-3), 
sosyal bilgiler (4-7) 
ile ortaöğretim dil 
ve anlatım, Türk 
edebiyatı, tarih ve 
coğrafya dersleri 
nin öğretim prog 
ramları güncelle 
me çalışmalarının 
devam ettiği bildir
di. Talim Terbiye 
Kurulu 
Başkanlığının 
internet sitesinde 
yer alan açıklama
da, bilim ve 
teknolojideki 
gelişmeler, birey
lerin, toplumun ve 
ekonominin ihtiyaç 
larındaki değişme 
ler ile zorunlu 
eğitimin liseleri de 
kapsayacak şekil 
de yeniden düzen 
lenmesinin, ilkokul, 
ortaokul ve liseler 
için öğretim pro
gramlarının 12 yıl
lık zorunlu eğitimin

hedefleri kap
samında gözden 
geçirilmesi ihtiy
acını doğurduğu 
belirtildi.
Lise eğitiminin 
zorunlu hale 
gelmesiyle, lise 
çağındaki nüfusun 
tamamının bu eğiti
mi alacak olması 
nın, ortaöğretimde 
öğrencilerin ilgi, 
ihtiyaç, yetenek ve 
potansiyelleri bakı 
mından çeşitlen
mesi anldmına 
geldiği vurgulanan 
açıklamada, öğre
tim programlarının 
da bu çeşitliliği 
karşılayacak şek

ilde yeniden 
düzenlenmesi için 
çalışmaların devam 
ettiği ifade edildi. 
Öğretim program
larının ve haftalık 
ders çizelgelerinin 
güncellenmesine 
geçen yıl baş
landığı hatırlatılan 
açıklamada, 
İngilizce (2-8), fen 
bilimleri (3-8), 
matematik (5-8), 
ortaöğretim 
matematik (9-12), 
fizik (9-12), kimya 
(9-12) ve biyoloji 
(9-12), derslerinin 
öğretim program
larının güncel- 
lendiği anımsatıldı.
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BrtaBkullar arası imini müsahakaları başladı
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Gençlik Hizmetleri 
Spor ilçe 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa organize 
ettiği ve BP nin 
Sponsorluğunu 
yaptığı ortaokullar 
arası futbol müsa 
bakalarının ilk startı 
verildi.
3 Haziran’a kadar 
sürecek müsaba 
kalara 15 Ortaokul 
dan 240 öğrenci 
katılacak.
Suni Çim sahada 
başlayan müsa 
bakaların açılış 
maçında Şehit 
Etem Yaşar 
Ortaokulu, Lale 
Kemal Kılç Orta 
okulunu 3-1 yendi. 
Günün ikinci 
maçında Çınar 
Ortaokulu, Özel 
Aykent Ortaokulu 
aynı skorla 3-1

yenmeyi başardı. 
Günün son maçın
da Cumhuriyet 
Ortaokulu, 11 Eylül 
Ortaokulunu 1-0 
yenerek galibiyetle 
tanıştı.
BP tarafından 
katılan tüm okullara 
forma, şort, Futbol 
Topu ve Çeşitli 
hediyeler sunula

cak.

21 Mayıs Salı günü 
devam edecek 
müsabakaların 
programı şöyle ;
21 MAYIS 2013 
SAAT : 10:00 
KURŞUNLU N. 
ÇAĞLAR O. - 100. 
YIL O. SUNİ ÇİM 
SAHA

21 MAYIS 2013 
SAAT : 10:00 
ENGÜRÜCÜK O. 
- KURTUL O. SUNİ 
ÇİM SAHA
21 MAYIS 2013 
SAAT : 11:00 
UMURBEY A. 
FEHMİ O. - ŞÜKRÜ 
ŞENOL O. SUNİ 
ÇİM SAHA
21 MAYIS 2013

SAAT : 11:00 
Ş. ETEM YAŞAR O. 
-TSOGAZİ O. 
SUNİ ÇİM SAHA 
21 MAYIS 2013 
SAAT : 12:00 LALE 
KEMAL KILIÇ O. - 
BORUSAN O. SUNİ 
ÇİM SAHA 
21 MAYIS 2013 
SAAT : 12:00 
ÇINAR O. -

CUMHURİYET O. 
SUNİ ÇİM SAHA 
21 MAYIS 2013 
SAAT : 13:00 11 
EYLÜL O.
ÖZEL AYKENT O 
SUNİ ÇİM SAHA 
21 MAYIS 2013 
SAAT : 13:00 
TSO Gazi O.
Borusan O. 
SUNİ ÇİM SAHA

Masa tenisi müsahakaları nefes kesti
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
ve Gençlik 
Hizmetleri Spor ilçe 
Müdürlüğ’nün ortak
laşa düzenlediği 
etkinliklerin Masa 
Tenisi branşında 
Kız- Erkek Takım 
birinciliği ve aynı 
zamanda Kız - Erkek 
Ferdi Birincilik mü 
sabakaları yapıldı. 
19 Mayıs Okul Spor 
Şenlikleri çerçeve 
sinde 7 ortaöğretim 
okulumuzun 
katıldığı Masa Tenisi 
müsabakaları nefes 
kesti.
ilçemizde görevli 
Beden Eğitimi 
öğretmenlerinin 
gönüllü olarak 
hakemlik görevini 
üstlendiği mü 
sabakalarda, Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
tüm katılan genç 
sporculara madalya 
ve katılım belgesi 
yaptırdı.
Müsabakalar sonun
da Genç Erkek 
Takım Birinciliğinde, 
Hisar Anadolu 
Lisesi ve Celal

Bayar Anadolu 
Lisesi final mü 
sabakası yaptılar. 
Hisar Anadolu 
Lisesi, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'ni 
yenerek 1. olurken, 
2.ligi CBAL ve 
üçünlüğü ise ATL 
ve EM Lisesi aldı. 
Genç Kızlar 
Kategorisi Takım 
Birinciliğinde ise, 
Gemlik Lisesi 1. 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 2. ve Celal 
Bayar Anadolu

Lisesi 3. oldular. 
Ferdi 
Müsabakalarda 
Kızlarda Gemlik 
Lisesinden Buse 
BEKÇE 1. Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesinden 
Rümeysa ÖZDEN 2. 
ve Celal Bayar 
Anadolu Lisesinden 
Göksunur KASAP 3. 
oldu.
Genç Erkekler Ferdi 
müsabakalarında, 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesin den Burak

BAYRAK 1. olurken 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesinden 
Serkan BAŞARAN 
2. ve Hisar Anadolu 
Lisesinden Burak 
ATIŞ 3. oldu. 
Müsabakaların

ardından ödül töre
nine geçildi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen,

İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige, Gençlik 
Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdür 
Ahmet Adil Tunç, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan ve 

.okul müdürleri ile 
öğretmenlerinde 
izlediği 
Final müsabakası 
sonunda protokol 
öğrencilere madalya 
ve katılım belgesi 
dağıttı.
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Şahitline Oiem t TıtılKik
Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) hak 
sahiplerinin listesi 
açıklandı.
5939 sayılı Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına 
Dair Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun ve Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına 
Dair Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin

Mflatsız kartlar atliınr
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı, "Bütün 
bankalar kredi kart
larıyla tüketicilere 
hitap ederken 
sadece alışveriş için 
tüketicinin kullan
abileceği ücretsiz 
bir kredi kartı 
hizmete sunmakta 
yükümlü olacak" 
dedi.
Yazıcı, kredi kartları
na ilişkin büyük bir 
hassasiyet bulun
duğunu belirterek, 
"Bu alanda da 
çözüm formülü şu; 
bütün bankalar hiç 
ücret almadıkları, 
sadece alışveriş için 
tüketicinin kullan
abileceği ücretsiz 
bir kredi kartı 
hizmete sunmakta 
yükümlü olacak" 
diye konuştu.
Yazıcı, "Ücretsiz 
isteyen tüketici o 
kartı alacak.

Yönetmelik ile 5664 
sayılı Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına 
Dair Kanun'a, 662 
sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararname'nin 73. 
maddesiyle eklenen 
hükme göre tespit 
edilen hak sahip
lerinin listesi, Resmi 
Gazete'nin mükerrer 
sayısında yayım
landı. Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı'ndan alı

BDDK'ya vereceğiz" 
diye konuştu.

'Niye benden ücret 
alınıyor' gibi yakın
malar ortadan 
kalkacak" dedi. 
Bankaların faiz dışı 
gelirlerini değer
lendiren Yazıcı, 
"Faiz dışı gelir 
kalemleri itibariyle 
tarife belirleme 
anlamında değil 
ama gelir kalem
lerinde tavan belir
leme yetkisini 

nan bilgiye göre 5 
bine yakın bir hak 
sahibine ödeme 
yapılacak. 
Ödemelerde, TC 
kimlik numarasının 
ibrazı zorunlu ola
cak.
Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Anonim 
Şirketinin hazır
ladığı KEY hak 
sahipleri listesine, 
"http: //www.keyo- 
demeleri.com" 
adresinden ulaşıla
bilir

KART AİDATI 
NEDİR?
Bankaların yıllık 
olarak kestikleri kart 
aidatları bedelsiz
den 200 liraya kadar 
bir aralıkta değişi 
yor. Yeni düzenleme 
ile aidatsız kredi 
kartı da seçenek 
olarak sunulacak.

Sağlık hizmetlerine 
ulaşmak Nisan 
ayında ortalama 
yüzde 0 Sağlık 
hizmetlerine ulaş
mak Nisan ayında 
ortalama yüzde 0.2 
oranında zamlandı. 
Nisan'da röntgen, 
ultrason ve diş 
tedavi ücretlerinde 
artış gözlendi. 
Röntgen ücreti 
Nisan ayında yüzde 
3.3 artışla 38.4 
TL'ye yükseldi. 
Türk Sağhk-Sen 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
sağlık hizmetlerine 
ulaşmak Nisan'da 
ortalama yüzde 0.2 
zamlandı. Röntgen, 
ultrason ve diş 
tedavi ücretleri yük
selirken; emar, 
sezaryen ve normal 
doğum ücretlerinde 
düşüş yaşandı.
-EN FAZLA ARTIŞ 
RÖNTGEN 
ÜCRETLERİNDE- 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
leri baz alınarak 
yapılan araştırmaya 
göre, sağlık madde 
fiyatlarında en 
dikkat çeken 
artışlar yüzde 3.3 
artışla röntgen 
ücretlerinde oldu. 
Mart ayında 37.2 TL 
olan röntgen ücret
leri Nisan'da 38.4 
TL'ye çıktı. Yüzde 
1.3 artışla diş 
çekme ücreti 
oransal değer
lendirmede ikinci 
en fazla artan sağlık 
madde fiyatı oldu. 
-DİŞ TEDAVİ 
ÜCRETLERİ 
YÜKSELMEYE 
DEVAM EDİYOR- 
Diş çekme ücreti 
2013 yılı Mart ayın

da 49.6 TL iken bu 
rakam 2013 yılı 
Nisan ayında 50.2 
TL'ye yükselerek 
yüzde 1.3 arttı. Diş 
dolgu ücreti Mart 
ayında 80.3 TL iken 
bu rakam Nisan 
ayında 81.1 TL'ye 
yükselerek yüzde 
1.01 arttı.
-DOĞUM 
ÜCRETLERİ 
DÜŞÜYOR- 
Türk Sağhk-Sen 
tarafından yapılan 
araştırmada dikkat 
çekici bir artışın da 
normal doğum 
ücretlerinde 
yaşandığı görüldü. 
Normal doğum 
ücreti 2013 yılı Mart 
ayında 763.3 TL 
iken bu rakam 2013 
yılı Nisan ayında 
755.5 TL’ye geriley
erek yüzde 1.02 
düştü. Sezaryen, 
doğum ücreti 2013 
yılı Mart ayında 
940.4 TL iken bu 
ücret Nisan'da 
928.2 TL'ye gerile 
yerek yüzde 1.3 
düştü.
-İLAÇ 
FİYATLARINDA 
DÜŞÜŞ YAŞANDI- 
Türk Sağlık-Sen'in 
araştırmasına göre 

sağlıkta fiyatların 
arttığı bu dönemde 
ilaç fiyatlarında ise 
düşüş yaşandı, ilaç 
fiyatları Mart'ta 
11.01 TL iken bu 
rakam Nisan ayında 
10.98 TL'ye geriledi. 
Yani ilaç fiyatların
da yüzde 0.25'lik bir 
düşüş gözlendi.
-"FİYAT ARTIŞININ 
ÖNÜNE GEÇMEK 
GEREKLİ"- 
Araştırma ile ilgili 
bir açıklama yapan 
Türk Sağlık-Sen 
Genel Başkanı 
Önder Kahveci, 
"Sağlıkta Ocak 
ayında yüzde 57'İİk 
yüksek bir artışın 
ardından azda olsa 
sürekli bir artış her 
ay devam ediyor. 
Her ne kadar sosyal 
güvenlik kapsamın
da vatandaşlarımız 
kamudan ücretsiz 
sağlık hizmetinden 
yararlanıyorlarsa da 
sağlıkta fiyat 
artışlarının önüne 
geçmek gerekiyor. 
Fakat özellere 
yüzde 200 fark 
getirilmesi ile birlik
te önümüzdeki 
süreçte vatandaşın 
cebi çok yanacak" 
dedi. -

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

_________ ULAŞIM_________
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmi* Seyahat 514 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaç 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 917 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mor. S ağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 544 gğ gg

TAKSİLER

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

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

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

OTOBÜS

DAĞITICILAR

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK SÜHLOK SİYASİ SAISTISİ

■■■

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET SIS 30 33
Tuncay Otogaz 513 1S 43
Boyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI: 4573 
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)

İBS 
EL CİN: 11:45- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

KORKUNÇ BİR 
FİLM 5:12:00- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

SICAK KALPLER: 
13:30-15:30-20:15 
CESUR BALIK 2: 

11:30-17:30

Ufflffl

http://www.keyo-demeleri.com
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Kumla Sb.: 0224 5® 95 27 
Kurşunlu Sb.: 0535 4^66 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 .
• GEMLİj® ATILIR LÜKS DAİRELER J
• ARSALARINIZA KATİ**
. KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUNÇ

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Sf M

, YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F ■■
EN GÜZEL ANLARINIZI J \ M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. «M

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canlı Kıyın
O'. Sahne - Işıkyösterisi

Servis ve ekjptnan/ar 
Siirpriz yösteri/er



9 PORTÖR MUAYENELERİ
• İSE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU

• PERİ YOPİK KONTROLLER
• TEMEL İS SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

• İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
OSGb e ^GÜVENLİĞİ UZ/MMIĞI 
’ W • İLKYARDIM EĞİTİMİ

• RİSKANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

Kurulu«:197:

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA 
Tel O 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

hiçbir tenç w? $ 
hayatınızdan daha 
önemli değildir...

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

15 Mayıs 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

BTSO'nunYeni 
Başkanı İbrahim 

BurkavOldu
BTSO’da seçim maratonu 
sona erdi. 128 Meclis üyesinin 
oy kullandığı seçimde İbrahim 
Burkay, BTSO'nun yeni baş 
kanı oldu. Haberi sayfa 4’de

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Gülerin gazetemizde çıkan açıklamaları soruşturma dosyasına eklendi

Sm M M allı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
İş dünyasının seçim haftası

18 Mayıs ve 1 Haziran Gemlik iş dünyası için 
seçim günü.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis seçimleri 
18 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.

Bir hafta sonra, 25 Mayıs günü ise, Oda Yönetim 
Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Birlik delege 
seçimleri yapılacak.

Gemlik Ticaret Borsası Meclis ve yönetim kurulu 
ile yönetim kurulu Başkanı ve Birlik delege seçim
leri ise 1 Haziran Cumartesi günü Borsa 
Salonu’nda yapılacak.

Gemlik dışında, Ticaret ve Sanayi Odası ile Tica 
ret Borsası’nın seçimlerini yapmayan ilçe kalmadı.

Devamı sayfa 4’de

Belediye, Başkanlık makam aracının Sosyal 
Yaşam Merkezi altındaki Kaplı Otoparkta 
kurşunlayan Atilla C.’nin kendisi ile yaptığı 
görüşme konusunda gazetemizde çıkan röpor
taj üzerine, Cumhuriyet Savcılığı Fatih Mehmet 
Güler’in ifadesini aldı. Haberi sayfa 4’de

Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki 
Belediye birimleri yağmura yenildi

Gemlik 1 saatlik
yağmura esir oldu

İlçemizde dün sabah saatlerinde başlayan 
sağanak yağış, baskınlara neden olurken, 
birçok işyeri su altında kaldı. Belediyenin 
yeni hizmet binası olan Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki İmar İşleri, Emlak ve İcra 
İşlerinin bulunduğu binayı su basınca 
çalışmalara ara verildi. Haberi sayfa 2’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 

_ _ _ _ KOLONOSKOPİ) 
zeVtîn t i p m EjKeziy 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

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

“Dünyada her ulus yönetimine 
tahammül ettiği iktidarın sorumluluğu
na ortak sayılır...” demiş Mustafa 
Kemal ATATÜRK. Anlayan algılayan 
için çok derin anlamlar taşıyor.

Ne ki;
Ülke yönetimini ellerine geçirenler 

nelerle uğraşıyorlar.
intikam duygusuyla hata üzerine hata 

yapıyorlar.
Oysa;
Türkiye’nin geleceğine dönük derin 

senaryolar yazılıyor.
Ulus devleti yok etmek için ciddi 

anlamda kafa yoruluyor, eylemler 
yapılıyor.
Aymazlık... Gaflet ve dalalet; hem 

ulusa hem de bireylere zarar veriyor 
verecek de...

Başbakan...
Bakanlar...
Siyasal partiler... 
Sivil toplum Örgütleri... 
Asker-sivil Anayasal Kurumlar... 
Laik demokratik hukuk devletinin 

çevresinde toplanmalılar.
Tehlike büyük...
Göstere göstere geliyor...
Olay AKP’yi aşıyor... 
Kök dışarılarda...
AKP sadece dönen devranda bir 

garip yolcudur.
Bugün vardır yarın yoktur.
Akil olarak ortaya çıkarılanlar da 

öyle...
Onun için...
Ulusunu seven herkesin...
Temiz olmak için, temizlemek için 

tehlikenin farkına varması gerekiyor.
Ne bulurlarsa...
İster elektrikli...
İster çalı süpürgesi olsun.
Kiri mikrobu süpürmek ardından 

da...
Cumhuriyet’in ana ilkelerini yol gös

terici olarak kabul edip ulusu rnik 
roplardan arındırması şart.

Bu pislik kolay bertaraf edilecek gibi 
değil...

Ama olanaksız da değil...
Hukukun üstünlüğüne inanarak... 
Hukuk kuralları ve yurttaşlık haık- 

ları’ndan ayrılmadan sabırla azimle 
çabayla çalışarak

Türkiye Cumhuriyeti ‘nin tam bağım
sızlığından asla geri adım atmadan...

İyi düşünüp doğru karar vererek... 
Akıl süzgecinden geçirdikten sonra 

mutlaka tepki göstererek...

Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki Belediye birimleri yağmura yenildi 

Mit 1 Mil wıra ıslı * 
İlçemizde dün saban saatlerinde başlayan sağanak yağış, baskınlara 
neden olurken, birçok işyeri su altında kaldı. Belediyenin yeni hizmet 
binası olan Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki İmar İşleri, Emlak ve İcra 
İşlerinin bulunduğu binayı su basınca çalışmalara ara verildi

MİMİ ABONE OLDUNUZ MU?
■IIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TiM 1 A “SUYUNU BOŞA IfcHlA a HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

Dün sabah 
başlayan sağanak 
yağış, ilçemizi 
saatlerce felç etti. 
Bardaktan boşanır
casına yağan yağ
mur nedeniyle, su 
giderleri tıkandı, 
bazı işyerilerini su 
bastı.
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ne taşınan 
Gemlik Belediye 
si’nin İmar ve

Emlak Müdürjüğü’ 
nün bulunduğu 
eski Nikah 
Saîonu’nun bulun
duğu kesimlerde su 
akıntısı nedeniyle 
işler aksadı ye 
görevlilerin iş 
bıraktırıldığı öğre
nildi.
Sosyal Yaşam 
Merkezi daha önde 
de,yağanak 
yağışlarda Düğün

Salonunda ve 
Tomokay Tıp 
Merkezinin bulun
duğu binada yağ
mur suları taşması 
nedeniyle asma

Çökmüştü. 
nedînak yağ'§lar 

öenıy|e tıkanan 
İM^ğarları 
ae . Kl’yi alarma 9eçırd|

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Benzin tlöltüıı kenılmi
yakmak istedi

Bursa'da yabancı 
dil kursu veren bir 
eğitim kurumunun 
giriş kapısının 
camını kırarak 
içeriye giren hırsız, 
iki adet LDC tele
vizyon çaldı 
içeriye girmeye 
çalışırken ellerini 
kesen ve aşırı kan 
kaybeden şahıs, 
televizyonları 200 
metre ileride 
bırakarak kaçtı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Haşim İşcan 
Caddesi'ndeki 
otopark 
görevlisinin ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
yabancı dil dersi 
veren bir eğitim 
kurumunun giriş 
kapı camının kırık 
olduğunu ve yerde

Feci kaza: 2 si çocuk 5 yaralı
BURSA’nın İnegöl 
İlçesi’nde, otomo
bille kamyonun 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
kazada 2’si çocuk 5 
kişi yaralandı. 
Kazada eşi Fadime 
Cingöz ile çocuk
ları Zeynep ile 
Dilek’in yara
landığını duyan 
İbrahim Cingöz 
panikle hastaneye 
koştu. İbrahim 
Cingöz, kucağına 
aldığı çocuklarına 
sarılarak, gözyaşı 
döktü.Kaza saat 
15.00 sıralarında 
İnegöl- Domaniç 
karayolunda mey
dana geldi. 
Domaniç’ten İne 
göl’e gelen Metin 
Levent (35) yöneti
mindeki 16 PE 909 
plakalı otomobil,

2.5 yaşındaki çocuk balkonılan ıliistü
İnegöl ilçesinde, ikinci katın balkonun
dan düşen çocuk yaralandı 
Edinilen bilgiye göre, Mesudiye 
Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa ve 
Döndü K. çiftinin 2,5 yaşındaki çocukları 
Yusuf balkona oynamaya çıktı.
Annesi temizlik yaptığı sırada balkonun 
korkuluklarına tırmanan bebek, 
6 metre yükseklikten beton zemine 
düşerek yaralandı. Küçük çocuğun

çığlığını duyup balkondan aşağı bakan 
anne, Yusuf'un yerde ağladığını görünce 
şaşkına döndü.
Bebek, olay yerine gelen 112 ekibinin ilk 
müdahalesinin ardından İnegöl Devlet 
Hasta nesi'ne kaldırıldı. Anne Döndü K. 
oğlunun başında göz yaşları döktü. Minik 
Yusuf, acil servisteki tetkiklerin ar'dından 
beyin kanaması şüphesiyle müşahede 
altına alındı.

aşırı derecede kan 
olduğunu fark etti. 
Ekipler, yaptıkları 
incelemede iki adet 
LCD televizyonun 
çalındığını fark etti. 
Kan izlerini takip 
eden polis ekipleri, 

kontrolsüz girdiği 
virajda karşı yön
den gelen Hüseyin 
Buroğlu’nun (35) 
kullandığı 42 CZV 
69 plaklı kamyona 
yandan çarptı. 
Kazada, otomobil 
sürücüsü Metin 
Levent ile Birsen 
Pehlivan (33),

çalınan televizyon
ları olay yerine 
yaklaşık 200 metre 
ileride, Reyhan 
Camii'nin 
duvarının yanında 
buldu. Eğitim 
kurumunun

Fadime Cingöz 
(30), Dilek Cingöz 
(4) ve Zeynep 
Cingöz (2) yarala 
nırken, kamyon 
şoförü Hüseyin 
Buroğlu ise kazayı 
yara almadan atlat- 
tı.Yaralılar, yolda 
geçen diğer 
sürücülerin haber 

girişinde ve 
içeride bulunan 
güvenlik karne 
ralarının yönünün 
de değiştirildiği 
belirlenirken, 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı 

verilmesi üzerine 
olay yerine gelen 
ambulanslar 
yaralılara ilk müda
haleyi olay yerinde 
yaptı. Yaralılar da 
ha sonra,, ambu
lanslarla İnegöl 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Kazada 
eşi Fadime Cingöz 
ile çocukları Zey 
nep ile Dilek’in yara 
landığını duyarak 
hastaneye koşan 
İbrahim Cingöz, 
ambulansla gelen 
çocuklarını kuca 
ğında hastaneye 
taşıdı. İbrahim Cin 
göz, ağlayan çocuk 
larını teselli etmek 
için çaba harcadı. 
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken 
kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

işsizlik nedeniyle 
borçlarını ödeye 
mediğini belirten 
29 yaşındaki 
Şaban T. şehrin 
merkezinde bir 
bidon benzini 
üzerine döküp 
kendisini yakmak 
istedi. Elinde bulu
nan ekmek 
bıçağıyla kendisini 
ikna etmek isteyen 
polislere direnip 
yola benzin döküp 
yakan genç eylem
ini yaklaşık bir 
saat devam ettirdi. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Atatürk 
Caddesi üzerinde 
saat 22.00 
sıralarında elinde 
bir bidon benzin 
ve ekmek bıçağı 
olan 29 yaşındaki 
Şaban T. yolu 
trafiğe kapatarak 
“işsizim borçlarımı 
ödeyemiyorum iki 
çocuk babasıyım 
hırsızlık mı 
yapayım” diye 
bağırmaya başladı. 
Yoldan geçmek 
isteyen araçların 
üzerine de benzin 
döken Şaban T. 
araçların geçme 
mesi için yola da 
boydan boya ben

Misiz" OM BıMraıı
amılarftMı

Bursa'da, telefonla 
aradıkları vatan
daşları kendilerini 
'cumhuriyet 
savcısı' ve 'polis' 
olarak tanıtarak 
dolandırdıkları 
iddia edilen 5 kişi, 
polisin düzenlediği 
operasyonla yaka
landı.
Nilüfer ilçesi 
Küçük Sanayi 
Bankalar 
Bölgesi'nde mey
dana gelen olayda, 
müşteki İlknur 
Dipçi'yi arayan 
H.C. isimli şahıs, 
kendisin polis 
olarak tanıttı.
Sahte polisin para 
istemesi üzerine, 
müşteki İlknur 
Dipçi şahıs ile 
buluşarak elden 20 
bin TL'yi verdi.
H.C. (33), yine aynı 
yöntemle 
04.04.2013 tari
hinde Gürsu 

zin döküp ateşe 
verdi. Vatandaş 
ların haber verme
si üzerine olay ye 
rine çok sayıda 
polis ekibi sevk 
edildi. Elindeki 
bidondaki benzini 
üzerine döküp 
bıçakla kendisini 
ikna etmek isteyen 
polisleri uzak
laştırmaya çalışan 
Şaban T. yaklaşık 
bir saat eylemini 
devam ettirdi.
Polis Şaban T.’nin 
kendisini yakma 
ihtimali üzerine 
112 Acil Sağlık ve 
İtfaiye çağırdı. 
İtfaiye ekipleri 
ellerinde hortum
larla bazı polis 
memurları ise 
ellerinde yangın 
söndürücü tüp
leriyle beklediler. 
Polis memuru 
kendi canını hiçe 
sayma pahasına 
Şaban T.’yi eyle
minden vazgeçirdi. 
Şaban T. ifadesi 
alınmak üzere 
polis merkezine 
götürülürken 
vatandaşlar 
alkışlarla polis 
memurunu tebrik 
ettiler

ilçesinde müşteki 
Turhan Durmuş'un 
bankadan çektiği 
17 bin TL'yi aldığı 
sırada polis ekip
leri tarafından 
suçüstü yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri, H.C. (33) isimli 
zanlının ifadesi 
doğrultusunda 
soruşturmayı 
genişletti. Zanlı ile 
birlikte hareket 
eden başka kişi
lerin de bulunduğu 
bilgisini alan 
ekipler, Tokat 
ilinde ikamet eden 
İbrahim Polat'ın 
sahte polislerin 
yalanına inanarak 
Osmangazi Heykel 
PTT Şubesi'ne 
gönderdiği 19 bin 
TL'yi çekmeye 
gelen M.G. (35), 
A.B. (31) ve V.A. 
(33) ekiplerce 
suçüstü yakalandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.  com

İş dünyasının seçim haftası
Hafta sonunda yapılacak olan Ticaret ve 

Sanayi Odası Meslek Komiteleri seçimleri 
için yoğun kulis çalışması yapılıyor.

Meslek Komiteleri listesine girenler Oda 
Meclisi oluşturacaklar.

Müteahhitlerin, zeytincilerin ve sanayi 
bankacı ve sigortacıların bulunduğu 
meslek komitelerinde çift listeler hazır
landığı için, yoğun çekişmeler bu grup 
larda yaşanacağa benziyor.

Ticaret ve Sanayi Odaları seçimlerinde 
bu nedenle meslek komiteleri önemli.

Oda meclisini, meslek komiteleri oluş
turduğundan, bu hafta sonundaki seçim
ler için nefesler tutuldu.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimle 
rin demokratik bir ortamda, yasalara 
uygun bir şekilde yapılması için hazırlık
larını tamamladı.

Sanırım Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
seçimler için üyeler 7 sandıkta oy kul
lanacaklar.

Ticaret Borsası’nda ise meslek komi 
teleri olmadığı için, 4 sandık konacak.

Dün, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 
Ticaret Borsası’nda sandık yerlerinin 
konacağı yerleri belirledi.

Gemlik Ticaret Borsası’nın meslek 
komite seçimleri meclisi ve mecliste 
yönetimi belirleyeceği için önemli.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim 
Kurulu ve başkanlık için iki liste çekişi 
yor.

GTSO’nun Yönetim Kurulu Başkanh ğı’nı 
yürüten Kemal Akıt, eski arkadaşlarıyla 
yola devam için adaylığını son Meclis 
toplantısında açıklamıştı.

Karşısında ise Mahmut Solaksubaşı’nın 
yürüttüğü muhalif grup var.

Ticaret Borsası’nda ise Ilhan Acar’ın 
başkanlığında yeni meclis üyeleri çalış
malar yürütüyor.
Acar’ın karşısında, geçen dönem rakibi 

olan Nazım Bayrak var.
Borsadaki iki grubun listeleri belli oldu.
Bugün, Nazım Bayrak’ın “Zeytinde Umut 

Grubu’’ geniş bir seçmen üye kitlesine 
Bursa’da yemek verecek.

Gazeteyi erken bitirebilirsem, bu yeme 
ğe katılıp kulisleri dinleme imkanım ola
cak.

Ticaret Borsası’ndaki Zeytinciler Meslek 
Komitesi’nin sonuçları, bu iki ezeli rakibin 
durumunu da ortaya koyacak gibi.

Çünkü, İlhan Acar grubu, Solaksubaşı 
ekibiyle birlikte hareket ederken, Nazım 
Bayrak ise Kemal Akıt’ı destekliyor.

Sizin anlayacağınız, Gemlik’te iş dün 
yası Ticaret Borsası ve Ticaret Odası 
seçimlerine endekslenmiş durumda.

Meslek komitelerindeki gruplar, oy kul
lanacak üyeleri arayarak, kendilerine 
destek vermelerini istiyorlar. Sandığa 
kadar sıkı takip var.

Gemlik hafta sonunda demokratik bir 
seçim yaşayacak.

Belediye bakanvekilliği için yaşanan kirli 
ilişkili seçimlerden sonra, bu seçimlerin 
işin kurallarına göre Gemlik’i yarala
madan yapılacağını sanıyorum.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in gazetemizde çıkan 
açıklamaları soruşturma dosyasına eklendi

Savcı, Ciilıı'in Hailesini allı
Belediye Başkanlık makam aracının Sosyal Yaşam Merkezi altın
daki Kaplı Otoparkta kurşunlayan Atilla C.’nin kendisi ile yaptığı 

görüşme konusunda gazetemizde çıkan ropörtaj üzerine, 
Cumhuriyet Savcılığı Fatih Mehmet Güler’in ifadesini aldı.

Nisan ayında Sosyal 
Yaşam Merkezi altın
da park halinde 
bulunan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın hizmet 
eden makam aracını 
kurşunladığı polisçe 
saptanan Atilla 
C.’nin olaydan bir 
süre önce kendisini 
aradığını ve 19 Ocak 
2013 günü yapılan 
Belediye Başkanve 
killiği seçimlerinde, 
AKP adayı Refik 
Yılmaz’a menfaat 
sağlayarak oy kul
lanacak olan Bülent 
Dalkılıç adlı CHP’li 
meclis üyesini ikna 
etmek ve korumak 
için kendisinin de 
içinde bulunduğu 
bazı kişilerin 
Belediye Başkan 
vekili Mehmet Çelik 
tarafından tutuldu 
ğunu iddia eden 
Atilla C. ile Umurbey 
Kayalar Cafe’de, 
telefonla çağrısı 
üzerine buluştuk
larını söyleyen 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
dün Cumhuriyet 
Savcılığına çağrıldı.

llil'mHIiilaııhıiiııliMılıı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'ndaki 
(BTSO) seçim mara 
tonu sona erdi. 128 
Meclis üyesinin oy 
kullandığı seçimde 
İbrahim Burkay, 
BTSO'nun yeni 
başkanı oldu. 
"Kazanan Bursa” 
oldu diyen Burkay'ı 
ilk kutlayanlar ara 
sında bulunan rak
ibi Ilhan Parseker, 
iş dünyasını önün
deki engellerin 
kaldırılması konu 
sunda destek ver
meye hazır 
olduğunu söyledi. 
BTSO Meclis

Fatih Mehmet Güler

Gazetemizde çıkan 
ropörtaj konusunda 
olayı soruşturan 
Cumhuriyet Savcısı 
Osman Kıhçaslan’ın 
konuyla ilgili soru
larını yanıtlayan 
Güler’in, başından 
geçen olayları ve 
görüşmenin kanıtları 
nı Cumhuriyet 
Savcısı’na bildirdiği 
öğrenildi.

Başkanlığı'na ise 
Remzi Topuk seçil
di. Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
bugün kurulan 
sandıklarda 128 
meclis üyesinin 
tamamı oy kullandı. 
Oy verme işleminin 
ardından saat

BASIN TOPLANTISI 
ERTELENDİ

Öte yandan 2. 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin 
yapıldığı gün, seçim 
sonuçlarının alın
masından 1 dakika 
sonra, seçimi 1 oyla 
kazanan Refik 
Yılmaz’ın kulağına 
birşeyler fısıldayan

17.00'de, sandıklar 
açılarak oy tas
nifine geçildi.
Yapılan oylama 
sonucu İbrahim 
Burkay 71 oyla 
BTSO'nun yeni 
başkanı olurken, 
rakibi Ilhan 
Parseker 

kişinin kim 
olduğunu soran 
CHP İlçe Başkam 
Mehmet Sertaslan, 
fotoğrafla ilgili 
olarak açıklamanın 
yapılması üzerine 
yarın Bursa da 
yapacakları basın 
toplantısının 
Cumhuriyet 
Savcıhğı’nın konuy 
la ilgili yeni bilgiler 
konusunda soruş
turma başlatması 
üzerine, basın açık
lamasının başka bir 
tarihe ertelendiği 
öğrenildi.
Basın toplantısında 
Başkanvekilliği 
seçimlerine karışan 
kirli ilişkilerle ilgili 
önemli açıklamaların 
yapılması bekleni 
yordu.

KİM YAZDIRDI?
Öte yandan, kurşun
lama olayının ortaya 
çıkan yeni gelişme 
leri üzerine, bir yerel 
gazetede iki gündür 
çıkan haberlerin 
kimin tarafından 
yaptırıldığı Gemlik’te 
konuşulmaya 
başladı.

55 oy aldı. Seçimde 
kullanılan iki oy ise 
geçersiz sayıldı. 
BTSO Meclis 
Başkanlığı Mehmet 
Erhan ile Remzi 
Topuk yarıştı.
Remzi Topuk 73 
oyla meclisin yeni 
başkanı olurken, 
rakibi Mehmet 
Erhan ise 54 oyda 
kaldı.
Bir oy da geçersiz 
sayıldı. Tebrikleri 
kabul ettikten 
sonuçları değer
lendiren İbrahim 
Burkay, meclis 
üyelerine teşekkür 
etti.
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tsıat Tiietici Hatları
hı landa lıiı ilendm Iccet

Ticaret Borsası’nda seçim 
çalışmaları hızlandı

Bursa Tüketiciler 
Derneği Gemlik 
Şubesi ve Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası işbirliği ile 
“Esnafların Tüketici 
Hakları Konusunda 
Bilgilendirme” 
toplantısı düzen 
lendi.
Yann saat 14.oo de 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Lokali’nde 
düzenlenecek olan 
toplantıya, Tüketici 
Demekleri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Sıtkı Yılmaz 
konuşmacı olarak 
katılacak.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
meslek içi eğitim 
çalışmalarına devam 
ettiklerini, bu kez

Oda üyesi esnaf ve 
sanatkarlara ‘Tüke 
tici Hakları’ konu 
sunda bilgilendirme 
yapılacağını söyledi. 
Talan, 23 Mayıs 2013 
perşembe günü saat 
10.oo da, yine Oda 
lokalinde 1 işçi bile 
çalıştıran esnaf ve 
sanatkarlar için 
“Risk Analizi, Sağlık 
Eğitim ve Sağlık

Kontrolü” konulu 
eğitim çalışması 
yapacaklarını da 
hatırlattı. 
Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’nda daha ön 
ce de, Müşteri İlişki 
leri, İş Geliştirme 
Teknikleri konu 
sunda Oda da 
eğitim çalışması 
yapılmıştı.

1 Haziran 2013 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis 
seçimleri 
nedeniyle, yöne
time talip olan 
adaylar arasında 
çalışmalar hızlandı. 
Ticaret Borsası 
Başkanı Ilhan Acar 
ile bu yıl da çekişe
cek olan Nazım 
Bayrak arasındaki 
yarışı kazanmak 
için kıyasıya kulis 
çalışmaları başla 
dı.
Borsa üyelerine 
yönelik broşür 
hazırlayan Nazım 
Bayrak, Borsa 
Meclisi’ni oluştura
cak 14 kişiyi 
broşürde tanıttı. 
Bu akşam, Bursa 
da Tavacı Recep 
Usta’nın yerinde, 
Borsa üyelerine 
tanıtım yemeği 
düzenleyen Bayrak, 
"Gemlik Ticaret 
Borsasını daha

ilhan ACAR Nazım BAYRAK

ileriye götürmek 
için yola çıktık. 
Mevcut yönetimin 
yapamadıklarını 
yapmak için 
seçildiğimizde 
yapacaklarımızı 
belirten bir broşür 
hazırlayarak göreve 
talip olduk.
Bu bir hizmet 
yarışıdır.
Üyelerimiz 
demokratik bir 
ortamada oy 
kullanarak kendi
lerini yönetecek 

ve hizmet verecek 
kişileri seçecektir. 
Seçimlere katılan 
gruplara başarılar 
diliyorum.” dedi. 
Öte yandan, 
İlhan Acar da 
yeni listesini 
oluşturan 
Meclis üyeleri ile 
dün akşam 
biraraya 
gelerek, program 
çalışması yaptılar. 
Acar ve ekibi 
çalışmalarını göz
den geçirdi.

KURU ZEMİNDE 
FRENLEME gj■MM

225 55 R 17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL
225 45 R 17 GOODYEAR EAGLE F1ASYM 2
225 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2
245 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1ASMY 2

435.00
299.00

530.oo

C Al AKÇI İD ACI ATARA ATI V Küçük SanayiSitesiB Blok No 13 GEMLİK İULArOUdAŞI U I UMU 11V Tel:O 224 524 74 01 Cep: 0 533 92418 98
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Serbest Kürsü
Hilal TEZCAN

Anneler Günü...
Merhaba.
Ben Özel Aykent 

İlköğretim Okulu 1/A 
sınıfı öğrencisi İnanç 
Tezcan'ın annesi Hilal 
Tezcan.

Babamı çok küçük 
bir yaşta kaybettim. 
Anneliği de annemle 
öğrendim.

İlk olarak, ne çok 
fedakarlık gerektirdiği
ni, nasıl haya ta 
bağladığını gördüm 
insanın...

Bir çok ebeveyn ne 
yazık ki yalnız olarak 
büyütmek zorunda 
kalıyor çocuklarını. 
Ama, annesiz çocuk 
büyüte bilen babaların 
sayısı çok azken, pek 
çok anne, belki de 
babaları da hayattay 
ken yalnız büyüte- 
bilmeyi başarı yortar 
çocuklarını.

Bu da kadınların ne 
denli güçlü varlıklar 
olduğunun en büyük 
kanıtı bizlere.

Özellikle de anne 
olduktan sonra. 
Yaradanın en büyük 
isimlerinden biri olan 
'Rahim* sıfatını biz 
kadınlara neden layık 
gördüğünü, anneliğin

bizlerin gücünü kat be 
kat nasıl arttırdığını 
anne olunca anladım 
ben de.

Hz. Mevlana’yı 
okuduğumda, manevi 
şahsiyetine birkez 
daha hayran bırakan 
bir sözünü paylaşmak 
istiyorum sîzlerle. 
Mevlana diyor ki: 
“Kadın öyle bir nurdur 
ki, sevgili değil, sanki 
yara tandır. Yaratılan 
değil.”

Anneliği ve kadınlığı 
böylesine engin ve 
güzel özetleyen bir 
cümlenin üzerine 
söylenecek söz 
bulamıyorum. Bence 

^.annelik, ömür boyu 
aradığımız pek çok 
soruya yanıt bulduğu
muz andır. Neden var 
oldum sorusunun 
yanıtıdır.

Sevgi hayattaki en 
kıymetli duygu ve 
annelikte sevginin en 
somut, en elle tutula
bilir halidir.

Sevgi hiçbir bedeli 
olmayan, satın ahna- 

« mayan, hayatın var 
oluş, dünyaya geliş 
şebebimizdir fikrimce. 
İşte sevgi denilen bu 

sihirli kelimenin 
anlamını anne olunca 
anlıyor insan.
Hayattaki herşey 
anlamlı hale geliyor. 
Bir çok cevapsız soru 
bir anda yanıt buluyor. 
Artık ne için var oldu 
ğumu biliyorum, dün 
yaya niye geldiğimi, 
yaradanın bizleri niye 
var ettiğini, dünya 
düzeninin niye kurul
duğunu anne olunca 
anlıyor insan.

Kilit kelimeler aşk ve 
sevgi, annelikle birlikte 
kilitleri de kırılıyor ha 
yatın, daha iyi anlıyor 
insan.

Yaradanının da onu 
ne çok sevdiğini, her 
canlının bir yaşam hak 
kı olduğunu, çok daha 
değerli oluyor yaşam 
şansı ve bir insanın ne 
denli kıymetli olduğu 
nu anlıyor insan. Onu 
da dünyaya getirip 
emek veren, yetiştiren 
bir annesi olduğunu 
düşününce.

Anne olunca, pek çok 
duygu dokunulabilir 
bir hal alıyor, resmi 
çizilebiliyor mutlu
luğun, huzurun resmi 
evladını uyurken seyre 
debilmek bir anne için, 
en lezzetli yemek 
ufacık eliyle size uzat
tığı bir parça ekmek, 
mutluluk en saf haliyle 
anne demesi size, 
güven, elinizi sımsıkı 
tutuşu.

İşte tüm buniaria 
anlam buluyor hayat.

Bazen soruyorum 
kendime, oğlum 
yokken, ben kimdim 
diye...

Ben anne olunca anla 
dım karşılıksız sevgiyi, 
birini olduğu gibi ka 
bullenebilmeyi, alma 
dan vermeyi, en çokta 
sabretmeyi öğrendim 
anne olunca.

Bizler de bir zaman
lar çocuktuk, hatta 
belki de kendi çocukla 
rımızdan çok daha zor 
birer çocuk.

Çok üzdük anneleri 
mizi ve kim bilir kaç 
kez işittik onlardan 
'anne olunca sende 
anlarsın' sözünü.

O zamanlar bizler 
için hiçbir anlam ifade 
etmeyen bu söz anne 
olunca bir tokat gibi 
çarptı herbirimizin yü 
züne,şimdi anlıyoruz 
hepimiz annelerimizi. 
Ben anneliğe ateşten 
gömlek diyorum, 
fedakarlıklar yapıyoruz 
belki, belki çok yoru 
yoruz ama tüm bun
ların yanında birde 
yerli yersiz kaygılar, 
tuhaf senaryolar diki 
liyor karşımıza 
Herhalde en çok güç 
gerektiren, en çok 
yıpratıcı olanda bu, 
anneliğin getirdiği, 
sonsuz sevgimizin 
yarattığı kaygılar. İşte 
bu son derece doğal 
olan kaygılarla 
başedebildiğimiz için, 
bu düşünceler her 
daim yanımızda olsada 

hayata tutuna bildiği 
miz için anneyiz ve 
çok güçlüyüz ve şimdi 
gün geliyor bizlerinde 
dudaklarından 
dökülüyor aynı cümle. 
O, oğlum henüz 7 
yaşında ve ben kim 
bilir şimdiden kaç kez 
demişimdir ona 'yavru
ların olunca sen de 
anlayacaksın' diye. 
Hayat bir döngü sev 
giyle ve aşkla bizlerde 
tamamlayacağız yolu
muzu vakti gelince. 
Ben bugün farklı olsun 
istedim, bunu bir fırsat 
olarak düşündüm, 
objektifin diğer tarafın
dan bakmayı yeğledim, 
anneler günü vesile
siyle biz lere annelik 
duygusunu tattıran 
çocuklarımıza teşekkür 
etmeyi istedim.

Bu çoktandır oğlum 
için yapmak istediğim 
bir konuşmaydı. Bu 
gün bunu sizlerle pay
laşabilmek, benim için 
büyük bir şans oldu ve 
çok daha değerli bir 
hale getirdi.

Eminim sözlerimin 
içinden hepiniz kendi
nize uyan bir şey bula
caktır.

Sözlerim oğlum nez 
dinde tüm çocuklarımı 
za. Bana anneliği yaşat 
tığın için, dünyanın en 
güzel kokusunu duyur
duğun, en tatlı yanak 
larından tattırdığın, 
istediğini yaptırmak 
için dahi olsa anneci 
ğim dediğin, acaba 

önce anne mi diyecek 
baba mı diye düşünür 
ken çorap deyip şaşırt
tığın, hiç sevmediğin 
kerevizi hatırım için, 
yediğin, gözlerimin ta 
içine baktığın, yolda 
yürürken elimden tut
tuğun, hiç bıkmadan 
usanmadan 'bu gece 
uyuyana kadar yanım
da bekliyeceksin değil 
mi?' diye sorduğun, 
her gece en az birkez 
seslenip uyuyup uyu
madığımı kontrol 
ettiğin, düştüğünde 
canın çok acıdığında 
bile üzüldüğümü 
görünce hemen sus
tuğun, bana beni 
tekrar anlattığın, 
evimizi yuva yaptığın, 
en umutsuz olduğum 
anlarda bile hayata 
bağladığın ve aşka 3 
ay 3 yıl gibi ömürler 
biçilen günümüzde 
sonsuz aşkım olduğu 
için sana çok teşekkür 
ediyorum.

Oğlum nezdinde tüm 
çocuklarımıza teşekkür 
ediyorum, onlarında 
anne baba oldukların
da sevgimizin büyük
lüğünü anlayacakların
dan hiç şüphem yok. 
Her anneler günümüz 
çocuklarımızla geçsin 
diyorum, onların var
lığı bizler için en 
büyük hediye.

Herkesin anneler 
gününü tüm kalbimle 
kutluyorum.

İyi kİ kadınız, iyi ki 
anneyiz diyorum!

SATIUK VİİLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ OLMÖİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

TM A a “SUYUNU BOŞA HIA ® HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

İtlBBİBBİ

GİİltBftlMS
MATBAACILIK - YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK

Tel :(0.224) 513 96 83

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

O 507 244 72 24

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90
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Gezi Notlan
Mümin TORLAK

MERHABA ATA DİYARI... (8)
Dünden devam... 
YEDİNCİ GÜN: 
Görmek iste

diğimiz ikinci köy 
Kılkış'a bağlı olan 
Muryez Köyü. 1923 
Lozan 
Antlaşmasından 
sonra, İznik 
Derbent Köyünde 
yaşayan Rumların 
bir kısmı Muryez 
Köyüne göç 
etmişler. Kılkış'a 35 
km. mesafededir. 
Muryez Kılkış 
Ovasında Doiran 
Gölü kıyısında 
sulak ve verimli bir 
araziye sahiptir.

Köye girdiğimizde 
nedense herkesin 
Türkçe bildiği his
sine kapıldım.

Son derece 
gelişmiş, sosyal 
imkanları olan 
bakımlı ve modern 
bir köy. Köyün 
merkezinde bir tur 
attıktan sonra genç
lerin oturdukları 
kahvenin önünde 
durduk. Merhaba 
dediğimde Türkçe 
bilmediklerini 
yüzüme anlamsız 
bakışlarından

anladım. İçeriye 
girdiğimde genç bir 
bayanın burasının 
işleticisi olduğunu 
fark ettim.

Merhaba 
dediğimde O'da bir 
şey anlamadığını 
ama bir dakika 
bekle der gibi işaret 
etti. Arka tarafa 
geçti, az sonra yaşlı 
fakat dinç bir 
bayanla geldiler. 
Annesi imiş gayet 
güzel Türkçe 
konuşuyor. 
Selâmlaştık. Bizi 
masaya davet etti. 
Sonradan adının 
Maria Pattaku 
olduğunu 
öğrendiğimiz yaşlı 
hanımefendi bizleri 
kalbinin bütün 
sıcaklığı ile 
karşıladı. 
Kahvelerinde çay 
olmadığından, bize 
sallama çay yap
tırdı. Çayınıza limon 
istiyor musunuz? 
diye de sordu. 
Baktığımızda 
davranışlarında 
hiçbir yapaylığın 
olmadığını görüyor
duk.

Maria Pattaku adlı 
kadın bize 
Anadolu'dan, göç 
eden Rumlarla ilgili 
birçok soru sordu. 
Kardeşlikten, 
dostluktan bahsetti. 
Bizler Maria 
Hanımefendi ile 
konuşurken, 
yanımıza bizlere oj 
geldiniz diyerek, 
yaşlı bir adam otur
du. Yaşının yetmiş 
altı olduğunu, 
adının Lefter 
olduğunu öğren 
diğimiz bu adam, 
evde koyunlarına 
yem verirken O'na 
demişler ki, köye 
Türkçe konuşanlar 
geldi. O da büyük 
bir neşe ile yanımı 
za selam vererek 
oturdu.
Yunanistan'a 
Edirne'den göç 
etmiş. Çocuklarına 
da Türkçeyi öğret
miş. Bunlarla 
karşılaşmak bizi 
mutlu ediyor. Hatta 
bir ara Lefter adlı 
Rum yan masada 
bira içen gençleri 
göstererek,

"Bak diyor sîzler

böyle köyünüzde 
içmez siniz, ama 
bunlar eşkare içi 
yorlar."

Adam aradan yıl
lar geçmesine rağ
men az kullanılan 
eşkare kelimesini 
bile unutmamış. 
Kahvede onlarla 
sohbet ederken yaz 
yağmuru başladı. 
Bana; bak hocam 
bereketli geldiniz 
dediler. Lefter 
denen şahsın biz
den bir ricası oldu. 
Dedi ki, madem gel
diniz hep beraber 
"İzmir'in Kavakları, 
dökülür yapraklan" 
türküsünü birlikte 
söyleyelim. Lefter'i 
kırmak olmazdı. 
Madem istiyorsun 
hadi söyleyelim 
deyip, türkünün

tamamını söyledik. 
Hiç unutmamış, 
mutlu olduğunu 
yüzünden fark edi 
yorduk.

Onlar yanımıza 
soğuk su içelim 
diye poşet dolusu 
su koydular. 
Muryez Köylülerinin 
şaşkın bakışları 
arasında tekrar 
ziyaret etmeye söz 
vererek mutlu bir 
şekilde köyden 
ayrıldık. İskeçe'ye 
Serez ve Drama 
üzerinden gitmek 
üzere hareket ettik. 
Yollar bazen 
iyileşiyor bazen de 
bakımsızlıktan 
sıkıntı veriyordu. 
Trafik yok denecek 
kadar tenha idi. 
Ülkenin çökmüş 
ekonomisi oto yol

ların tenhalığı ile 
belli oluyordu. 
İnanın ülke içinde 
dolaştığımız sürece 
hiçbir trafik polisi 
ile karşılaşmadık. O 
gün çok 
dolaştığımızdan 
olsa gerek çok 
yorgun düştük. 
Iskeçe’de misafir 
olduğumuz ailenin 
yakınlarıyla bol 
kahve içerek uyku
muzu savuştur
maya çalıştık. 
Oturduğumuz 
balkondan ovaya 
yaslanmış İskeçe 
şehrinin gece ışıl 
ışıl görüntüsünün 
seyrine doyum 
olmuyordu. Hedef 
yarın Kavala ve 
Taşoz Adasına 
gidilecek.

Devamı yarın

II Milli [iffim MilliiiiiM lıı M Mm M ıliiiai

Bu yıl KALDER 
(Kalite Derneği) 
tarafından düzenlen 
Kalite ödülüne 
başvuran Gemlik 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 
yapılan değer
lendirmeler sonu
cunda ilçemizde ilk, 
Bursa genelinde 
Başarı ödülü olan 
okul olma 

başarısını göster
mişti. Bu başarısın
dan dolayı İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Attilla Gülsar, okula 
tebrik ziyaretinde 
bulundu.
Okulu dolaşan 
Gülsar ve ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
şube müdürleri 
daha sonra

okuldaki tüm 
çalışanları başarıla 
rından dolayı kut
ladı.
Gülsar, okulu 
gezdikten sonra 
başarının tesadüf 
olmadığını, kuru
mun tüm 
birimleriyle ve 
çalışanlarıyla başarı 
ödülünü fazlasıyla 
hakettiğini söyledi
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Öğretmenlilt sistemi sil başlan değişiyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı, ‘öğret
menlik* sistemini 
yenileyen taslağı 
tamamladı. Bûna 
göre öğretmenlik 
daha kaliteli olacak 
ama zorlaşacak, 
işte ayrıntılar... 
Eski Milli Eğitim 
Bakanı Ömer 
Dinçer döneminde 
başlatılan ve şimdi
ki Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı 
döneminde tamam
lanan Öğretmen 
Stratejisi Taslağı 
onaya sunuldu. 
Star'ın ulaştığı yeni 
planın detayları 
şöyle:
-Uygulama dersleri: 
Fakültelerde öğret

men adaylarının 
uygulama dersleri 
arttırılacak.
-Alan soruları: 
KPSS'de öğretmen' 
ler sadece alan
larıyla ilgili 
soruları yanıtlaya
caklar.

-Kariyer planlama 
sistemi: 
Öğretmenlerin 
tümü aynı 
basamaktan 
mesleğe başlaya
caklar ve basamak 
atlamak için 
dönemsel sınavlara

girecekler.
-Başöğretmen: 
Başarılı öğretmen
ler öğretmen aday
larına formasyon 
eğitimi verecek.
-Başarılı öğrenciler: 
Ortaokullarda 
başarılı öğrencil- 

ertespit edilerek 
öğretmen olmaları 
için yönlendirile
cek.
-Öğretmen liseleri: 
Öğretmen liseleri 
şehir merkezlerine 
taşınacak. SBS 
dışında öğretmen 
liselerine girişler 
için ek bir sınav 
daha uygulanacak.
-Pedagojik for
masyon: Pedagojik 
formasyon yerine 
"Teknolojik 
Pedagojik Alan 
Bilgisi" kavramı 
geliştirecek.
-İhtiyaç fazlası 
öğretmen: 
Adayların atımların
da uzun vadede 
ihtiyaçlar hesa

planacak 
-Yükseklisans: 
Doktora ve araştır
ma bursları artacak. 
-Ortaöğretim öğret
menliği: Öğretmen
ler alan fakülteleri 
mezunlarından 
atanacak.
-Öğretmenin yer 
değiştirmesi: Bir 
öğretmenin yıllarca 
aynı okulda kalma
ması için Bakanlık 
yeni model 
geliştirecek.
Öğretmenlerin 
zorunlu hizmet böl
gelerine gitmeleri 
de özendirilecek.
-Özelden kamuya 
geçiş: 
Kıdemleri kaybol
mayacak.

Yazıcı’va vefa örneği
Atatürk Stadı'ndaki 
herkes merhum 
Başkan İbrahim 
Yazıcı'ya büyük vefa 
örneği gösterdi.. 
Sezonun son iç 
saha maçında mer
hum başkan için 
görkemli bir anma 
gerçekleşti.
Yaşamını yitiren 
İbrahim Yazıcı'nın 
ardından 
Bursaspor'da 
hüzünlü bir hava 
hakimdi.
Eskişehirspor maçı 
için tribüne gelen 
taraftarlar merhum 
başkanlarını unut
madı. Sadece 
taraftarlar değil, 
saha içindeki fut
bolculardan maçta 
görevli tüm person
el de İbrahim 
Yazıcı'nın anısını 
yaşatmaya çalıştı. 
Görevli tüm person
el üzerlerinde 
İbrahim Yazıcı'nın 
resminin bulunduğu 
tişörtlerle mesai 
yaptı. Bursasporlu 
futbolcular sahaya 
siyah formayla 
çıkarken, 
Eskişehirsporlu 
oyuncular da ısın
ma hareketlerini 
üzerinde 'unutmay
acağız' yazılı tişört

leriyle yaptı. 
Protokol tribününde 
İbrahim Yazıcı'nın 
koltuğuna çiçekler 
içindeki resmi yer
leştirildi. Resmin 
yanındaki koltuklar
da Eskişehirspor 
Başkanı Halil Ünal 
ve Bursa 
Büyükşehir Başkanı 
Recep Altepe otur
du.

GÖZYAŞLARINI 
TUTAMADILAR

Maç öncesinde sko- 
rboarddan merhum 
Yazıcı'nın hayatını 
anlatan bir belgesel 
yayınlandı. Bu sıra
da birçok taraftarın 
gözyaşlarına hakim 
olamadığı 

gözlenirken tribün
ler Yazıcı'yı “Büyük 
Başkan”teza
hüratıyla andı. 
Bursasporlu 
taraftarlar maçın 16. 
dakikasına kadar 
tezahürat yapmadı. 
Takımlar sahaya 
'Başımız sağ olsun' 
yazılı pankartla 
çıktı. Maç öncesin
deki seremonide de 
İbrahim Yazıcı 
anısını bir dakikalık 
saygı duruşunda 
bulunuldu. 16. 
dakikaya kadar 
tezahürat yapıl
mazken, sadece 
alkışlandı.
Sonrasındaysa 
tribünler “Tertemiz 
Şampiyon İbrahim 
Yazıcı” sözleriyle 

tempo tuttu. 
Bursaspor camiası 
2012-2013 sezo
nunun son iç saha 
maçında efsane 
başkanlarını adına 
yaraşır şekilde andı. 
Eskişehirspor 
taraftarı, vefat eden 
Bursaspor Başkanı 
İbrahim Yazıcı için; 
“İstanbul'a değil 
kalbine yenik 
düştü” yazılı 
pankart açtı.
Bursa'da, 7 Mayıs'ta 
vefat eden 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı için yarın Ulu 
Cami'de mevlit oku
tulacak.

Bursaspor'un inter
net sitesinde 
yapılan açıklamada, 
Yazıcı'nın geçen 
hafta ebediyete 
uğurlandığı hatır
latılarak, "Değerli 
başkanımız, mer
hum İbrahim 
Yazıcı'nın ruhuna 
ithafen 15 Mayıs 
Çarşamba günü 
akşam namazını 
müteakip Ulu 
Cami'de yönetim 
kurulumuz tarafın
dan mevlit okutula
caktır" denildi.

Bıırsala amatör 
spora Dir tesis daiıa
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
Hürriyet-Adalet 
Spor Tesisleri 
tamamlanma aşa
masına geldi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
gençlerin daha 
sağlıklı, sporcu ve 
disiplinli olması 
amacıyla yaptıkları 
spor tesisinin 
Hürriyet ve Altınok 
başta olmak üzere 
bölgedeki bütün 
spor kulüplerine 
hizmet vereceğini 
söyledi.
Bursa'nın spor 
kenti kimliğinin 
öne çıkarılması 
için Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu dönem 
hayata geçirilen 
102 spor tesisi 
arasında yer alan 
Hürriyet - Adalet 
Spor Tesisleri, 
tamamlanma aşa
masına geldi.
Normal standart
lardaki saha 
ve tribünler 
tamamlanırken, 
çevre düzenlemesi 
ile soyunda 
odaları ve 
kafeteryaların 

bulunduğu binada 
da son hazırlıklar 
yapılıyor. Açılış 
için gün sayan 
tesislerde 
incelemelerde 
bulunan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
çalışmalar hakkın
da Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram 
Vardar'dan bilgi 
aldı. Altepe, 
amatör spor kulü
plerine profesy
onel bir saha 
kazandırmanın 
mutluluğunu 
yaşadıklarını 
söyledi.
Sağlıklı kentlerin 
ancak sağlıklı 
bireylerden oluşa
cağına dikkat 
çeken Başkan 
Altepe, Büyük 
şehir Belediyesi 
olarak 7'den 70'e 
herkesin rahatlıkla 
spor yapabileceği 
tesisleri her semte 
.kazandırmaya 
çalıştıklarını söyle
di. Altepe, Ziraat 
Okulu alanında 
kalan bölgenin 
spora kazandırıl
ması için 8 yıldır 
uğraştıklarını da 
hatırlattı.



tiilıs Btmıa ırenıi tasfcacı!
Maliye, lüks aracı 
ekonomi sınıfı fiy
atından satanlara 
savaş açtı. Yüzde 
20 kaçak tespit 
edilen lüks araç için 
ÖTV tutarı, KDV 
matrahından az 
olmayacak.
Maliye Bakanlığı, 
lüks araçlardaki 
vergi kaçağına el 
koydu. Bakanlık, 
vergi ambarındaki 
ÖTV beyan
namelerindeki 
bedelleri piyasadaki 
baz değerlerle 
karşılaştırdı. Lüks 
araçların ekonomi 
sınıfındaki araçlara 
yakın fiyattan 
satıldığı ortaya çıktı. 
Maliye çareyi lüks 
araçlara vergi 
düzenlemesinde 
buldu. Yeni düzen
leme ile motorlu 
taşıtlardan alınacak 
ÖTV tutarı, KDV 
matrahı üzerinden 
hesaplanacak vergi
den az olmayacak.

Altın fiyatları ilaha ila düşecek
Altın fonlarından 
büyük çıkışların 
yaşanmasının ardın
dan fiyatların daha 
da düşeceği tahmin 
ediliyor 
Yatırımcıların altın 
fonlarından yaklaşık 
20.8 milyar dolar 
çekmesinin ardın
dan yatırım fonları 
fiyatların daha da 
düşeceğini iddia 
ederken, dünyanın 
en büyük para 
yöneticisi 
BlackRock İne.

Maliye, son 5 yılda 
ithal edilen yaklaşık 
350 bin lüks aracı 
mercek altına aldı. 
Yapılan inceleme 
lerde, trafikte 
dolaşan 5 lüks araç
tan birinin ver
gisinde kaçak 
olduğu ortaya çıktı. 
Bu otomobiller için 
ödenen vergiler, 
bakanlığın vergi 
ambarındaki bilgiler 
ve piyasa değerleri 
ile karşılaştırıldı.

ORGANİZE İŞLER 
BUNLAR

altının hâlâ boğa 
piyasasında 
olduğunu savundu. 
ABD Emtia 
Vadelileri İşlem 
Komisyonu veriler
ine göre spekülatör
ler 7 Mayıs itibariyle 
67,374 açık pozisy
on kontratı elinde 
tutarken, bu rakam 
bir hafta öncesine 
göre yüzde 6.4 fazla 
oldu. Net uzun 
pozisyonlar yüzde 
10 gerileyerek 
49,260'a indi.

Denetmenler, 
organize bir 
şekilde, gerçeğe 
aykırı bir şekilde 
lüks sınıftaki araç 
satışlarını kendiler
ine yapılmış gibi 
gösterip sonra da 
piyasaya satan 
mükellefleri bir bir 
ortaya çıkardıklarını 
belirtti. Uyanık 
satıcılar, aracın 
üzerinde ekstra 
donanımları gizle 
yerek değeri aşağı 
çekiyor. Böylece 
hem KDV hem de 
ÖTV düşüyor

ABD'de işlem gören 
ham maddelerde 
yükseliş olacağı 
beklentisiyle 
pozisyon alanların 
oranı ise yüzde 5.8 
yükselerek 582,265 
olurken, kakao ve 
pamuk değer 
kazandı.
Altın, Nisan ayında 
yüzde 15 düşerek 
ayı piyasasına geril
erken, 1982 yılından 
bu yana en kötü yıl 
başlangıcının altına 
da imzasını âtıyor.

Nüfus artışım teşvik 
için yapılan çalış
malarda sona yak
laşıldı 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan başkan
lığında Aile ve 
Sosyal Politikalar, 
Maliye, Kalkınma ve 
Çalışma bakanlık
larının üzerinde 
çalıştığı düzen
lemede, özellikle 3. 
çocuğa astronomik 
ücret verilmesi 
üzerinde duruluyor. 
Habere göre, 
bakanların yaptığı 
toplantılarda telaf
fuz edilen rakam ise 
5 bin lira.
Düzenlemeden, ev 
hanımlarının da 
yararlanması 
hedefleniyor.

BAŞBAKAN 
ERDOĞAN'A 
SUNULACAK 
Ayrıca çalışan 
anneler için doğu
mun ardından ver
ilen resmî izin bit
ince esnek çalışma 
modeli getiriliyor. 
Bu süreçte devlet, 
işverene özellikle 
maaş ve prim 
desteği sağlayacak. 
Çalışan anne adayı 
günün belli kısmını 
evinde çocuğu ile 
geçirecek, bu süre 
yarım güne kadar 
çıkabilecek. 
Hazırlanan çalış
manın yakında 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan’a sunul
ması bekleniyor.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
• EILİK'İR İLK RORLOR SİYASİ «KZETEİİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Türkiye’de nüfus 
alanında yapılan 
araştırmalar ise 
ülkede bir an önce 
nüfus teşvikini 
artırıcı önlemlerin 
hayata geçirilmesini 
önemli hale getiriy
or. Bakanların yap
tığı ortak toplan
tılarda bu konu sık
lıkla gündeme 
geliyor.

YILLIK 1 MİLYON 
250 BİN DOĞUM 
Türkiye’de kabaca 
yıllık bir milyon 250 
bin doğumun yüzde 
6O’ı yani 750 bini ilk 
doğum ve sonra 
gelen 500 bin 
doğum ise sırasıyla 
ikinci, üçüncü ve 
dördüncü çocukları 
kapsaması üzerinde 
duruluyor. Özellikle 
ikinci çocuktan 

sonraki düşüşlerin 
ciddi tehlike olduğu 
vurgulanıyor. TÜİK 
2011 verilerine göre 
Türkiye’de doğur
ganlık hızı 2,02 
olurken, bu rakam 
2012’de belli bir 
oranda artarak 
2,08’e çıksa bile 
yeterli görülmüyor.

Çünkü yapılan diğer 
çalışmalar 
tehlikenin devam 
ettiğini gösteriyor. 
2012 yılında Sağlık 
Bakanlığı’nın 121 
bin kadınla birebir 
görüşerek yap
tırdığı araştırma 
sonucunda Türkiye 
için toplam doğur
ganlık hızı ikinin de 
altına düşerek 
1.90’a geriledi. Yani 
nüfusun yenilenme 
oranı olan 2,1’in 
çok çok altı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Psgasus Akmi» Seyahat 514 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 0163

HASTANELER

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

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

I
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat. 513 23 29
Mer.SaÇ.OcaÇı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tip Mrk. 514 80 88

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

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

Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 48
Boyza Petrol 513 O1 03

GemlikKurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4574 

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)

GENİİKSİHGİUİİ

riüin
EL CİN: 11:45- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

KORKUNÇ BİR 
FİLM 5: 12:00- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

SICAK KALPLER: 
13:30-15:30-20:15 
CESUR BALIK 2: 

11:30-17:30

■M!l



• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA Wl)ZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEM’HK.’TE'SATILIK LÜKS DAİRELER.
< ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPI t

•TAKAS VE VADE SEÇEN EKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin 7UKİÇ

MİLTON
L. düğün salonu

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA ¥' 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE ■ "
EN GÜZEL ANLARINIZI i 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. -

Pasta Piyanist
Me^nbat Saten Sandalye Giydinne
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canlı )hy/n 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar

Sürpriz yösferi/er

Merkez:4)22|5.1385\53 
üM 6904

Ma Sb.: 0 224 5^95 27
Kurşunlu Şb.: 0 535 49^6 04



İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

• İŞYERİ HHdfflLİâ • PORTÖR «IMYENELERİ
Ilosgb • l5G(Wılâuauuâ islermporu

• İLKYARDIMI EĞİTİNİ • PERİYODİK KONTROLLER
• RİSK ANALİZİ e TEMEL l$ 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

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
hiçbir kannçn /j 
huyutıniAhın ıhılın

|Kunıluş:1973|

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

16 Mayıs 2013 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bu akşam 
Banalli Kandili

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi 
üç ayların ilk habercisi ve Kur'an ayı 
Ramazan'ın müjdecisi olarak idrak 
edilecek mübarek Regaib Kandili bu 
akşam kutlanacak. Müslümanlar, bu 
mübarek geceyi dua ederek, kuran 
okuyarak geçirecek.

Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi Başkanı Kemal Durmaz, mücadelelerin 
MESS patronlarının evet demesine kadar devam edeceğini söyledi.

Türü Melal Seoflitası grenle iararlı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Beklenen cevap verileli mi?

Belediye Başkanvekilinin makam aracına sıkılan 
kurşun ardından beklenmedik olaylar çıktı.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, basına gön
derdiği bir fotoğrafla Belediye Başkanvekiline bu 
kişinin kimliğini sordu.

Fotğraftaki şahıs, gönderdiği fotoğrafta, Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz’ın kulağına birşeyler 
fısıldayan bir kişinin 19 Ocak 2012 günü yapılan 
Belediye Başkanvekili seçimlerinden 1 dakika 
sonra kaydedildiğini açıkladı.

Bu sorunun cevabını Refik Yılmaz dün verdi.
Bizi sevmedikleri için, açıklamayı ilçemizdeki 2 

yayın kuruluşuna göndermiş.
Devamı sayfa 4’de

MESS ile toplu sözleşme görüşmelerinde 
anlaşma sağlayamayan Türk Metal Sendika 
sı, Genel Merkezi, 6 Mayıs günü aldığı grev 
kararında ısrarlı. Türk Metal Sendikası Gem 
lik Şube Başkanı Kemal Durmaz, mücade
lenin MESS patronlarının, insanca yaşa
maya, insanca çalışmaya ‘evet’ diyene kadar 
dalganacağını söyledi. Haberi sayfa 4’de

İlknur, Çağlayan^ Belde Sitesi sakinleri, park 
alanındaki yabanı hayvanlardan korkuyorlar 

CHfflhuriııeiMahallesi'Milelıi 
BeledhiePartalanımn 

lıalıoııisi»

Cumhuriyet Mahallesi İlknur, Belde, 
Çağlayan Site sakinleri ile Meriç Apart 
manı ve Bulut Evleri sakinleri, oturduk 
lan evlerin yakınlarında bulunan Gem 
lik Belediyesi’ne ait parkın bakımı nın 
yapılmasını istiyorlar. Sayfa 2’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 
KOLONOSKOPİ)

zeVtÎn t i p m EBKEZİy ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 
' HİZMETİNİZDEDİR

TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR 
RANDEVU HATTI O 224 572 46 00

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No: 104 ORHANGAZİ / BURSA

m

GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP.DR. ÖZGÜR YAZAR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GÜNER

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İlknur, Çağlayan, Belde Sitesi sakinleri, park alanındaki yabani hayvanlardan korkuyorlar

MIlMMMİllMllMlİlllllllliMll

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
Açıköğretim 
Ortaokulu yeni 
kayıt ve kayıt 
yenileme işyem- 
lerinin başladığı 
bildirildi.
13 Mayıs 2013 tari

hinde başlayan 
kayıtların Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 28 
Mayıs 2013 günü 
sona ereceği belir
tildi. Yeni kayıt yap
tıracaklar için kayıt 
evrakları ve dekon
tunun istendiği 
hatırlatıldı.

Cumhuriyet 
Mahallesi İlknur, 
Belde, Çağlayan Site 
sakinleri ile Meriç 
Apartmanı ve Bulut 
Evleri sakinleri, 
oturdukları evlerin 
yakınlarında bulu
nan Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
parkın bakımının 
yapılmasını istiyor
lar.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
döneminde, Park 
Alanı olarak plan
lanan ve ihalesi 
yapılan alan, 
belediyede yöne
timin değişmesin
den sonra park 
alanı, Cami alanına 
değiştirildi. 
Mahallelinin ve 
Mecliste grubu bulu
nan muhalefet parti
lerinin konuya itiraz 
lan üzerine, Büyük 
şehir Belediye 
Meclisi’nde cami 
alanı başka yere 
konduğunu 
söyleyen site sakin
leri, bu süreden

|lıflİBw
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sonra Gemlik 
Belediyesi’nin park 
alanını bakımsız 
bırakmasından 
şikayetçiler.
Park alanının yanına 
yapılan bölüme spor 
aletleri konduğunu, 
çocuk oyun grupları 
monte edilerek 
çocuk parkı yapıldı 
ğım söyleyen sakin
ler, yan taraftaki 
belediye alanlarının 
olduğu gibi bırakıldı 
ğını, bakımının 
yapılmadığını 
söytedîfer.
Bakımsız bölümde 

köpeklerin barındı 
ğını ve yoldan 
geçen halka saldır 
dığını iddia eden 
mahalle sakinleri, 
bakımsız alanda 
yılan gibi yabani 
hayvanlarının barın
masına müsait 
olduğundan, korku 
yarattığını, bir an 
önce bu alanın te 
mizlenmesini istedi 
ler.
BELEDİYE 
MECLİSİNE 
BAŞVURDULAR 
Site yöneticileri, 
konuyu Gemlik

Belediyesi’ne çeşitli 
defalarca bildirdik
lerini, ayrıca Beledi 
ye meclis Başkanlı 
ğı’na da yazılı 
başvuruda bulun
duklarını, mecliste 
grubu bulunan par
tilere durumu anlat
tıklarını, bu alandaki 
çocuk parkının yan
mayan elektrik
lerinin onarılmasını, 
bozuk olan spor 
aletlerinin yapıl
masını ve noksanlık
larının giderilmesini 
istediklerini 
söylediler.

1904’den günümüze

Erenoğlu
SÜT MAMÜLLERt A.Ş.

MRNDfi YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ BULUNUR

GÜNLÖKSÜTSATIŞIMIZ VARDIR
İmalat: Hamidiye Mah. Papatya Sok. No: 4/A GEMLİK

Sipariş Tel : 513 12 27
Şube 1:1. Akıt Cad. Şirin naza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt. 222/A KUMLA 538 0313 

İşçi Partisi Gemlik Şube Başkanı Muharrem Çelik 
19 Mayıs günü Ankaraya gideceklerini söyledi.

HilMhMıılııııiMf
Türkiye işçi Partisi 
Gemlik Şube 
Başkanı Muharrem 
Çelik, İstiklal Cad 
desi’nde açtıkları 
stantta “T.C. yi 
Kaldırtmayacağız ” 
imza kampanyası 
başlattı.
AKP Hükümetinin 
çıkarmak istediği 
bölücü, gerici, 
emek düşmanı 
Anayasa’ya geçit 
vermeyeceklerini 
söyleyen İşçi Par 
tisi Gemlik Şube 
Başkan/ Muharrem 
Çelik, “AKP 
hükümeti Tük iye 
Cumhuriyeti 
yazılarının kısalt
ması olan T.C. iba 
relerini resmi 
kurum tabelaların
dan kaldırıyor.
T.C. yi kaldırtmaya- 
cağız. 19 Mayıs’ta 
Anka ra'ya gidi 
yoruz. Ankara’da 
T.C.’yl kaİdirtmaya
cağımızı, bölücü, 
gerici, emek düş
manı Anayasa’ya

geçit vermeyece 
ğimizi, bölünme 
açılımını kapata
cağımızı ilan ede
ceğiz.” dedi.
Çelik, 19 Mayıs 
günü Ankara da 
yapılacak olan 
"T.C. Kaldırtmaya 
cağız” toplantısına 
Gemlik'ten de 
katılacaklarını, 
bunun için 19

Mayıs Pazar günü 
saat 00.30 da İskele 
Meydam’ndan oto
büs kaldırılacağını 
söyledi.
Muharrem Çelik, 
“Gemlik’ten 
Ankara’ya gelmek 
isteyen yurtsever, 
devrimci, halçı, mil
liyetçi ve vatanse 
verleri bekliyoruz. ” 
dedi.
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Kaimin gasp nalanmnolis oriava cıianlı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, bilez
iğinin gasp 
edildiğini öne 
süren kadının 
yalanını polis 
ortaya çıkardı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Hamidiye 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. Y.K. 
isimli kadın bilez
iğinin gasp

150 aılet toyunu çalıp, sırra kadem hastılar
Bursa’nın merkez 
Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa 
ilçelerinde onlarca 
koyun yetiştiricisi 
hırsızların mağduru 
oldu. Şebeke 
halinde gezdikleri 
tahmin edilen ve ilk 
önce köye gelerek 
keşif yaptıkları 
Öğrenilen hırsızlar, 
gece vakti ağılların 
önündeki köpekleri 
etkisiz hale getiri 
yor. İlk önce zehirli 
tavuk etlerini kö 
peklere vererek 
öldüren zanlılar, et 
yemeyen köpekleri 
ise ses dalgasıyla 
etkisiz hale getiri 
yor.
Türkiye’de çeşitli 
internet sitelerinde 
50 TL’ye satılan 
köpek kovucu ciha
zları, ultrasonik ses 
dalgası çıkardığı 
için insanlar 
tarafından duyul
muyor. Hırsızların 
kolayca temin ettiği 
bu cihazlar sadece 
köpekler tarafından 
algılanıyor ve 
rahatsız eden güçlü 
ses dalgası sonucu 
köpeklerin kulak

II II

15 Ton Gümrük Kaçağı Toz Seker Ele Geçirildi

ederek poliseedildiğini iddia

zarları da patlaya
biliyor. 10 metre 
uzaktaki köpekleri 
etkileme gücüne 
sahip olan cihaz 27 
bin seviyesinde 
yüksek frekans 
sesi gönderiyor.
150 ADET KOYUNU 
ÇALDILAR 
Bursa’nın 
Karacabey ilçesi 
Canbaz köyünde 
ikamet eden 75 
yaşındaki Mümine 
Çavuş’un 150 adet 
koyununu da ses 
dalgası kullanılarak 
çalındı. Bir süre 
önce 70 koyun ve 
80 kuzusu çalınan 
Çavuş, “Koyunların 
bulunduğu ağılın 
önünde 3 köpek 
var. Bunun yanında 
çocuklarımdan biri 
ağılın içinde, diğeri 
ise ağılın önündeki 

V

traktör römorkunun 
içinde uyuyor.
Buna rağmen hırsı
zlar köpekleri etki
siz hale getirerek 
koyunları çalmış. 
Koyunlar çalınırken 
biz bile duymadık. 
Köpekleri uyut
muşlar” dedi. 
Daha önce köy
lerinde 4 defa 
koyun hırsızlığı 
olduğunu anlatan 
köy sakinlerinden 
Cankut Keloğlu, 
köpekleri özel bir 
yöntemle uyutan 
hırsızların ağıllar
daki koyunları 
çaldıklarını söyledi.
Karacabey ilçesi 

Çatalağıl köyünde 
2 defa koyunları 
çalınan İlyas Ayan, 
hırsızların 
köpeklerine zehirli 
tavuk eti verdikleri- 

müracaatta bulun- 
< du. Emniyette 
ifadesi alınan 
kadın, 
daha sonra eşiyle 
arasında problem
ler olduğu için 
böyle bir yalanda 
bulunduğunu ifade 
etti. Polis yalan 
beyanda bulun
duğu için kadın 
hakkında işlem 
yaptı.

ni ve köpekler 
öldükten sonra 
koyunların 
çalındığını ifade 
etti.
Köpekleri uyuttuk
tan sonra ağıldaki 
koyunlar) çıkaran 
hırsızlar, koyunları 
köy dışına getirdik
leri kamyonlara 
yükledikten sonra 
kayıplara karışıyor. 
Köylerde herhangi 
bir güvenlik kam
erası ya da güven
lik sisteminin 
bulunmaması ise 
hırsızların işini 
daha da kolay
laştırıyor.
1.5 yılda köylerde 

14’ün üzerinde 
koyun hırsızlığı 
vakası olduğunu 
ifade eden Bursa İli 
Koyun ve Keçi 
Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Yıldırım 
Oran, “Koyun hır 
sizliğinin kırsalda 
yapılması hırsı
zların işlerini kolay
laştırıyor. Ağıllar 
evlere çok yakın 
ancak hırsızlar 
köpekleri etkisiz 
hale getirerek sanki 
kendi koyun- 
larıymış gibi alıp 
götürüyorlar.” dedi

Bursa'ılalıi vahşi cinaveiin 
zanlısıvafcalanılı

BURSA’da 36 
yaşındaki İsmail 
Yaman’ı tabancay
la öldürdüğü iddia 
edilen H.D., 
İzmir'de polisin 
düzenlediği 
operasyonla yaka
landı. Olaydan 
kısa süre önce 
'yaralama' suçun
dan girdiği ceza
evinden çıktığı 
belirlenen H.D.'nin 
üzerinde de 2 ta 
banca ele geçirildi. 
Olay, geçen 28 
Nisan’da saat 
23.30 sıralarında 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi, Bursa 
Caddesi üzerinde
ki restoranda mey
dana geldi. Oto 
park işletmeciliği 
yapan İsmail Ya 
man, restoranda 
hesap ödemek 
istediği sırada 
kasada duran ve 
aralarında daha ön 
ceden husumet bu 
lunan 33 yaşındaki 
H.D. ile tartışmaya

KAŞEDE 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

başladı. Tartışma 
sırasında H.D.’nin 
tabancayla açtığı 
ateş sonucu 
vücuduna 2 kur 
şun isabet eden 
Yaman, kaldırıldığı 
hastanede 
yaşamını yitirdi. 
Olaydan kısa süre 
önce 'yaralama' 
suçundan girdiği 
cezaevinden çık
tığı öğrenilen 
cinayet şüphelisi " 
H.D.'yi yakalamak 
için polis çalışma 
başlattı. H.D.’nin 
İzmir’de bulun
duğu bilgisi üzer
ine Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri 
harekete geçti. 
Ekipler, arkada 
şının yanında sak
lanan H.D.’yi, 
yakalayıp gözaltı
na aldı. Üzerinde 
iki tabanca ele 
geçirilen H.D.’nin, 
işlemlerin ardın
dan Bursa polisine 
teslim edildiği 
bildirildi.

İnegöl ilçesinde, yaklaşık 15 ton gümrük 
kaçağı toz şeker ele geçirildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekip
leri, sürücüsünden şüphelendikleri 
kamyonu, Bursa-Ankara karayolunda 
durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, yaklaşık 15 
ton gümrük kaçağı toz şeker ele geçirildi. 
Sürücü ise gözaltına alındı

MK^ta
«lUrlı lu Mıılı iJtuI umnl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABOlEUOKgnilOKUl
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi Başkanı Kemal Durmaz, mücadelelerin 
MESS patronlarının evet demesine kadar devam edeceğini söyledi.

Beklenen cevap verildi mi?
Gemlik kamuoyunun bildiği gibi, Bele 

diye başkanlık makam aracının kurşun
lanmasının ardından kirli ilişkiler çıktı.

Bu konuda, CHP ilçe başkanına giden 
kişi, daha sonra Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’e giderek, Bülent Dalkılıç’ın 
Belediye Başkanvekili seçimlerinde Refik 
Yılmaz’a oy vermesi için döndürülen 
dolapları anlatmış.

Bunları Gemlik kamuoyunu duyurmuş
tuk.

Bu yazılar üzerine, merhum Yüksel Çe 
tin’in babasının ve kurşunlama olayını 
gerçekleştiren Atilla C.nin amca oğlu bir 
yere! gazeteye açıklamalar yapmış!

Bu açıklamaları dikkatli oyun.
Her iki açıklamanın uslübu aynı.
Malum kişinin kaleminden çıktığı belli.
Kirli ilişkileri örtmek için, başkalarını kul 

landıkları ortada.
Güneş balçıkla sıvanmaz.
Gemlik kamuoyu, makam aracına atılan 

kurşunla, koltuk uğruna nelerin yaşandığı 
nı öğrendi.

Gemlik’in siyasal tarihinde bir ilktir bu.
Malum kişinin yaptırdığı açıklamalar için 

birşey söylemek gereksiz.
Tamamı inkardır, başka ne yapacaklardı. 

“Biz bu işleri organize ettik mi” diyecek 
terdi.

Aynı, 2 ay süreyle Brütüs Bülent’e yap
tırdıkları gibi.

“Sus, konuşma” dediler.
“Senin oy verdiğini bulamazlar” dediler. 
Ama yanıldılar.
Savcılık’ta, oy kullanan CHP’li meclis 

üyelerinin tümü “Ben Refik Yılmaz’a oy 
kullanmadım” açıklamasından iki gün 
sonra, Belediyenin Avukatı aracılığıyla, 
Bülent Dalkılıç’ın ifadesini geri alma dilek 
çesi verdiler.

Suçüstü yakalandılar.
Siyasete ‘kir’ bulaştırdılar.
Şimdi diyor ki: “Hizmetlerimiz binlerini 

rahatsız ediyor. ”, “Hukuk dışı hiçbir giri 
şimimiz olmamıştır” diyor. “Hiçbir kimseyi 
başkasını ikna etmek ya da korumak için 
görevlendirmiş değiliz. ” diyor. 
“Seçimlerde bize oy verenler, hizmetleri 
mizi görerek, bizzat yaşayarak, devamı ve 
daha fazlası için oy vermişlerdir.” diyor.

Mesela ne diyor: “Kurşunlu’ya CHP 
döneminde çivi çakılmamıştı” diyor.

Bize de gönderme yapıyor aklı sıra. 
“Basın ahlakından yoksun, bir kısım 
sözüm ona basın erbabını rahatsız etmek
tedir.” bizi ne rahatsız ediyor muş?

Beylerin hizmetleri.
Biz sîzlerden ahlak dersi alacak değiliz. 

Ahlaklı olmuş olsaydınız, halkın oyuna 
saygı gösterirdiniz.

Hem etrafınızdaki ahlaklı basın erbabına 
bakın. İsterseniz o’nun facebooklarda yaz 
dıklannı veya gazete sayfalarında yazdık
larını göndereyim..

Ahlaklı kişiler, başka partilerden oy satın 
alarak, koltuk sevdasına kapılmaz, o kişile 
ri de koltuk sahibi yapmaz.

Milletin malını satarken meclisi dışla
maz, 800- 1000 lira değerindeki 60 dönüm 
arsayı “artık parsel diyerek” satmaz.

Gemlik’in buradaki kaybı en 15 milyon 
lira.

Sağlam belediye binasını yıkmaz.
Burnumuzun dibinde Bursa Uludağ Üni 

versitesi dururken, şaibeli Sakarya Üni 
versitesinden rapor almaz, 10 milyon lira 
hk kamu malını yıktırmazdı. Bunların güna 
hı sizlerin peşini bırakmaz.

Başkalarına suçlarken, aynaya bakın ne 
neler göreceksiniz neler.

MESS ile toplu söz 
leşme görüşmele 
rinde anlaşma 
sağlayamayan Türk 
Metal Sendikası, 
Genel Merkezi, 6 Ma 
yıs günü aldığı grev 
kararında ısrarlı.
Dün, 16.30 
vardiyasından çıkan 
Türk Metal 
Sendikası üyeleri 
İskele Meydam’nda 
biraraya gelerek, 
MESS’in kararını 
protesto ederek, 
grevde kararlı olduk
larını haykırdılar. 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, Festival 
Alam’nda yaptığı 
konuşmada Türk 
Metal Sendikası 
olarak ciddi bir 
süreçten geçtiklerini 
belirterek, “Bu süreç 
bizim için önemli, 
metal işçileri için 
önemli, geleceğimiz 
için önemli, Sendika 
mız için Türkiye için 
önemli” dedi.
Metal işçilerini mağ
dur etmek isteyen 
lerin olduğunu 
söyeleyen Kemal 
Durmaz, “Emek için, 
ekmek için başlattı 
ğımız mücadeleyi 
anlamayanlar var. 
Karşımızda inat var, 
dayatma var.
Ama böyle de olsa

BîlSMilı Mim > W hiımelt jH
Gemlik’te tatlı ve 
börek sevenler için 
yeni bir mağaza 
daha hizmete açıldı. 
Ahmet Dural 
Meydanı Akmanlar 
Pasajı yanında dün- 
hizmete giren Gülse 
venoğlu Baklava & 
Börek tatlı ve börek 
çeşitleriyle Gemlik 
lilere hizmet edecek. 
Nurten Tunç tarafın
dan işletilen Bursa 
Yıldırım ve 
Dikkaldırım da da 
şubeleri bulunan 
Gülsevenoğlu 
Baklava & Börek’in 
Gemlik Şubesi ile 3

böyle de olsa, bu 
süreci biz zafere 
taşıyacağız.
Biz, bu süreci cid
diye aldığımız için 
120 gündür meydan
lardayız. Biz, bu 
süreci ciddiye aldığı 
mız için haykınyo 
ruz. Haykırmaya 
devam edeceğiz, 
Çünkü, biz haklıyız, 
Çünkü, biz insanca 
yaşamak ve insanca 
çalışmak istiyoruz. 
dedi.
Sürecin mücadele 
ve onur süreci 
olduğunu söyleyen 
Durmaz, “Bu müca 
dele bizi köle gibi 
çalıştırmak isteyen
lere karşıdır.
Bu mücadele metal 
işçisinin insanca 
yaşama ve çalışma 
hakkına hayır diyen
lere karşıdır.

noktada tatlı ve 
börek sevenlere 
hizmet verdiklerini 
söyleyen işyeri 
sahibi Tunç, 
“Amacımız Gemlik

Katilara karşıdır, 
dayatmalara 
karşıdır.
Bu mücadele bizimi 
mücadelemizdir, 
hayat mücadelemiz 
dir.” dedi.
Durmaz, mücade
lenin MESS 
patronlarının, 

halkına ağız tadıyla 
yiyebileceği kaliteli 
tatlı çeşitleri ve 
börek çeşitleri sun
mak.
Gemlik’te yeni bir 

insanca yaşamaya, 
insanca çalışmaya 
‘evet’ diyene kadar 
dalganacağını 
söyledi.
Basın açıklamasının 
okunmasının 
ardından işçiler, 
ıslıklarla meydandan 
dağıldılar.

şube açmaktan 
dolayı mutluyuz. 
Gemliklilerin ürün
lerimizden memnun 
kalacağını umuyo 
ruz. ” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Eemlilı'te tfejreme tarsı güç blıliâi
Gemlik Mahalle Afet 
Gönüllüleri (MAG) 
ve MHP ilçe 
Teşkilatı, Deprem'de 
kaybedilen hayat
ların %40'ının sebebi 
olan, ev içinde bulu
nan eşyaların 
sabitlenmesi ile ilgili 
görüştüler.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Gemlik'in bi 
rinci derece deprem 
bölgesi olduğunu 
hatırlatarak, 
"Evlerde bulunan 
eşyaları yerlerine 
monte etmek hayati 
bir konu. Her insan 
bunu kendisi yapa
maz, ayrıca ihtiyaç 
sahibi yaşlılar ve 
bakıma muhtaç 
insanlarımız da var. 
Bunun için Gemlik 
Belediye meclisine 
vereceğimiz bir 
önerge ile bu çok 
basit önlemin alın
masını sağlayacağız. 
Gönüllü kuruluşlar
dan da bu konuda 
destek almak gerek
tiğini düşünüyoruz"

şeklinde konuştu. 
Gemlik Belediye 
Meclisi bünyesinde 
kurulan Deprem 
Komisyonunun da 
çalışmak bir yana 
üye seçimlerinin bile 
yapılmadığına dikkat 
çeken Durdu, 
"Mevcut yönetimin 
depremi önemseme
di ğinin göstergesi, 
bu komisyonun işle
mem esidir" dedi. 
MAG Bölge sorum
lusu Yusuf Yumru 
ise, Gemlik'ten fazla 
destek görmeme
sine rağmen MAG'ın 
Gemlik'e yaptığı 
yatırımın 150bin 
TL'yi bulduğunu dile 
getirdi. Konunun 
siyaset üzeri bir 
konu olduğuna 
dikkat çeken Yumru 

"Üç ayrı ekiple 
Gemlik'te gönüllü 
hizmet veriyoruz. 
Her ekipte 50 kişi 
var. 150 mevcudu
muzun tamamının 
ekipmanları da hazır 
halde. Gemlik 
içerisinde 3 adet 
konternırımız 
bulunuyor. 4. İçin 
Manastır'ı istiyoruz 
fakat Gemlik 
içerisinden bu 
desteği alamıyoruz. 
Bizim amacımız 
halkı bilinçlendir 
mek. Arama - kurtar
ma ise sonraki 
işimiz. Erken alınan 
önlemlerle çok sayı
da yaşam kurtarma 
şansımız var.
Gemlik'te 1064 yıldır 
büyük deprem mey
dana gelmiyor.

Bu da deprem olma 
riskinin çok yüksek 
olduğunu gösteri 
yor. Biz 2 yıldır 
çalışıyoruz, bu yıl ilk 
defa ilçe afet kurulu
na davet edildik. 
Belediyeye 17 tane 
cankurtaran 
yetiştirdik fakat 
sonra Belediye 
devamını getirmedi. 
Bizim siyasi 
ayrımımız yok. 
Seçim bildirileri 
önümüze gelince 
deprem ile alakalı 
yapılacak çalış
maları inceleyecek, 
ona göre karar vere
ceğiz" dedi.
Kentsel dönüşüm 
konusuna da dikkat 
çeken Yumru, 
Kentsel dönüşümün 
uzun süreçli bir 
proje olduğunu, 
bugün başla, yarın 
bitsin gibi algılan
masına rağmen 20 
ile 30 yıl arasında 
süreceğini belirterek 
önceliğin mevcut 
binaların güvenliği 
olduğunu belirtti.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat Özmen 
ve Yönetim kurulu üyeleri, köy ziyaret
lerinde bu seferki durakları Haydariye ve 
Katırlı köyleri oldu.
Özmen; "Haydariye’nin Orman köyü 
olması münasebetiyle geçimlerini 
Orman'dan sağlamaktadır ve maalesef 
büyük uğraşlarla ve zorluklarla kestikleri 
odunlar 30 liradan alınırken tüccara 120 
lira gibi bir fiyata satılmakta piyasada da 
250-300 lira arasında gitmektedir. Bu 
aradaki uçurum neyin nesi diyerek tepkisi
ni ortaya koydu. Orman işletmeleri bu 
şekilde davranmak suretiyle Köylüyü hiç 
düşünmemektedir" dedi. Bu iktidar döne
minde millete hizmet için kurulan devlet 
kuruluşları maalesef tüccar gibi davran
maktadır diyerek Orman köylüsünün tüm 
köylüler gibi perişan olduğunu ve borç 
batağında olduğunu söyledi.
Katırlı köyü ziyaretinde köylülerin sıkın
tılarını dinleyen Özmen, “Samanı ithal 
eden, şekeri ithal eden, hayvancılığı bitirip 
angus ithal eden ve tarımda ihraç eden 
ülke konumundan ithal eden ülke konu
muna bizleri düşüren parti için ne yapa 
hm başkası mı var diyenlere. Ne demek 
başkasımı var? Onlar yokken Milli Görüş 
vardı dedi ve artık miladınız doldu. Bu 
sefer anketler sizi kurtaramayacak" dedi.
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Gemlik halkının 
Regaib Kandilini kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dileriz.

ÖzHiVelc
dimjimIc biı'' adend^

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol Ayrımı 
Tel : O 224 513 68 00 -513 32 46 GEMLİK

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ HlM
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİ YE BASILIR
ifama® 
slifmıms

Trill Â “SUYUNU BOŞA MBF* EİHA || HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" ■K'l 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın pjj

MATBAACILIK -YAYINCILIK • 
REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak , 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel:{0.224)513 96 83

gg FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ

S5 O 507 244 72 24

KİBBHK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90
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Gezi Notları
Mümin TORLAK

MERHABA ATA DİYARI... (9)
Dünden devam 
SEKİZİNCİ GÜN: 
Gezdiğimiz ve 

gezeceğimiz yerler* 
den birde Kavala'yı 
çok merak ediyo 
ruz. OsmanlI Tarihi 
ile bütünleşmiş 
inişli çıkışlı bir ha 
yatı olan Kavala'lı 
Mehmet Ali 
Paşa'nın doğduğu 
ve hayat verdiği 
şehir. 1796 yılında 
Kavala'nın Kondava 
Köyünde doğan 
Kavala'lı Mehmet 
Ali Paşa İyi bir 
eğitim aldıktan 
sonra kazandığı 
başarılarla 1805 
yılında Mısır valisi 
olur. Yıllar içinde 
egosuna yenilerek 
bir ara OsmanlIlara 
baş kaldırarak, 
Kütahya'ya kadar 
ordularıyla seferler 
düzenle-miştir. 
Ancak 1845 yılında 
İstanbul'a gelip 
padişaha bağlığını 
bildiren paşa 1849 
yılında Kahire'de 
ölmüştür. Kavala'lı 
OsmanlIlara karşı 
geldiğinden 
Yunanistan'da ayrı 

bir değer görmekte
dir. Bunlar da 
vefalarını O'nun 
adına yaptırdıkları 
heykeliyle ödemeye 
çalışmışlar.

Kavala Gem 
lik'ten 653 km. uza
klıkta olup, Ege 
Deniz'inin serin su 
larına bakan sırtını 
Penaje Dağına 
dayamış olan şehir, 
OsmanlI'ların 
hakimiyetine 1387 
yılında girer ve 
1912 yılına kadar 
tam 525 yıl OsmanlI 
şehri olarak kalır. 
Yine bir sabah er 
kenden İskeçe'den 
hareket ettik. Zaten 
Iskeçe Avrupa'nın 
içlerine kadar giden 
otobana çok yakın. 
İskeçe yakınında 
Taşoz Adasına git
mek için otobana 
girdik. Biz kaldığı 
mız Köyde yarın 
Taşoz Adasına 
gideceğiz dediğimiz 
de bize "Eğer 
Kavala'dan önce 
adaya gidecekseniz 
Keramoti'ye giden 
dönüş yolunu kaçır
mamalısınız.

Bunu neden 
söylüyoruz, Kera 
moti'den adaya 
kalkan gemiler 
mesafe kısa oldu 
ğundan sizi ara
banızla daha ucuza 
götürürler. Eğer bu 
dönüş yolunu 
kaçırırsanız kısa 
mesafeden geri 
dönme şansınız 
olmaz. O zaman 
Kavala'ya gidin 
daha iyi" dediler, 
öyle de oldu. 
Keramoti'ye 
dönemediğimiz için 
Kavala'ya devam 
ettik. Meraklı 
bakışlarla etrafı 
inceleyerek Kava 
la'ya doğru ilerli 
yoruz. Yol gayet 
düzgün ama mev
cut olan ekonomik 
kriz her haliyle ken
dini hissettiriyor. 
Otoban trafiği son 
derece tenha. 
Ülkemizden 
Avrupa'ya giden fır
larımız olmasa yol 
iyice tenha olacak.

Kavala Şehri de 
İskeçe, Gümülçine, 
Dedeağaç şehirleri 
gibi Türk izleri

taşıyor. Şehir 
merkezi epey hare 
ketli. Ege Denizi'n 
den esen serin rüz
gar yaz gününde 
insanı epey rahat
latıyor. Arabamızı 
sahilde ücretli bir 
otoparka koyduk, 
ilk gideceğimiz yer 
şehre hakim bir 
tepede bulunan 
Kavala'lı Mehmet 
Ali Paşa'nın adına 
yaptırılan cami ve 
külliyesi oldu. 
Tepeye doğru 
yürüdükçe, arkamız 
daki manzaranın 
büyüsüne kapılma
mak mümkün değil. 
Gidecek olduğumuz 
Taşoz Adası'm 
bütün netliğiyle 
görüyoruz. Tepeye 
çıkarken, işlek bir 
caddenin kenarında 
bulunan OsmanlI 
Camisinin ayakları 
üzerine Aziz Nikola 
Kilisesini,

minarenin kaidesi 
üzerine de kilisenin 
çan kulesini inşa 
etmişler.

Bu cami 1530 
yılında İbrahim 
Paşa adına Kanuni 
tarafından yap
tırılmış. Adı geçen 
cami 1936 yılından 
bu yana kilise 
olarak kullanılmak
taymış. Burasını 
görmezden evvel 
ülkemizde kilisenin 
camiye değiştiril 
meşini kabullene- 
miyordum. Fakat 
buralarını görünce 
fikrimin değişme 
mesi mümkün 
değil.

Tepeye yaklaşın
ca Mehmet Ali Paşa 
Sokağı tabelasını 
gördüğümde, içimiz 
ifade etmekte zor
landığımız tuhaf bir 
duygu ile altüst 
oldu.

Kendi kendimize 

tarihi yorumlar yap
mağa başladık.
Kavala'lı Mehmet 
Ali Paşa'nın doğ
duğu ev hala ayak
ta günümüze kadar 
korunmuştur. 
Ancak restarasyon 
çalışmalarından 
dolayı içeriye 
giremedik.

Kavala'da en çok 
şuna üzüldük.

Çıktığımız tepede 
bulunan ve bütün 
sağlamlığıyla ayak
ta kalan caminin 
kapısına zincirle 
kocaman bir kilit 
vurmuşlar. 
Mihrabını Kur'an 
yazılarını boz
mamışlar ama, 
caminin orta yerini 
ayin yapacak şe 
kilde tanzim 
etmişler. Belli ki, 
zaman zaman ayin 
yapıyorlar.

Devamı yarın...

Bursa'da en akıllı 2.okul GCBAL oldu

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Bursa'da düzenle
nen matematik 
soruları ağırlıklı akıl 
oyunlarında 34 
takım arasından il 
ikinci oldu.
9/D sınıfı öğrencisi 
Rojda Fırat,10/B 
sınıfı öğrencisi 
Yusuf Onal ve 11/B 
sınıfı öğrencisi

Gürcan Canbay'dan 
oluşan ekiple yarış
maya katılan 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 17 
Lise ve 34 takım 
arasında ikinci 
olma başarısını 
gösterdiler.
Bursa'da akıl oyun
larına ilgi duyan ve 
şimdiye kadar bunu 
ortaya çıkaramamış 

öğrencilere fırsat 
sunmak, grup içi 
dayanışmanın öne
mini vurgulamak 
için özel Bursa 
Anadolu- Fen 
Lisesi tarafından 
Bursa'da ilk kez 
düzenlenen ve 
geleneksel hale 
getirilmesi 
düşünülen Akıl 
Oyunları'nın final 

karşılaşması 
tamamlandı.
34 gruptan oluşan 
17 okulun katıldığı 
yarışma, iki aşa
madan oluştu. 1. 
Aşamaya 34 grup 
katıldı ve her bir 
grubu altı soru 
yöneltildi:
Bu aşama sonunda 
başarılı 10 grup 
belirlendi.

Kısa bir aradan 
sonra ikinci aşa
maya geçildi ve 
başarılı gruplar 
belirlenmiş oldu, 
özel Bursa Sınav 
Anadolu ve Fen 
Lisesi'nin organize 
ettiği aynı zamanda 
ev sahipliği yaptı 
yarışmada Gazi 
Anadolu Fen 
Lisesi birinci,

Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ikinci, Sami 
Evkuran Anadolu 
Lisesi üçüncü 
oldu.
Ödül alan gruplarda 
her öğrenciye, 
yarım çeyrek ve 
tam altın takdim 
edilirken, başarı 
plaketleri de 
verildi.
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Belediyespor zirvede bitirdi
Seyfettin Şekersöz

U-16 yaş ligi Play 
Off B grubu maçları 
tamamlanırken 
Gemlik Belediye 
spor zirveyi yenilgi
siz lider bitirdi.
Mavi beyazlılar 
oynadıkları 7 maçta 
1 beraberlik ve 6 
galibiyetle 19 puan 
toplayarak kademe 
maçlarını grubunda 
yenilgisiz lider 
tamamladı.
Gemlik Belediye 
spor rakibi 
Zaferspor'u 3-2'lik 
skorla geçerken 3 
gole imza atan 
Hakan maçın sonu
cunu tayin etti. 
Maça gruptan çık
mayı garantilediği 
için rahat başlayan 
Gemlik Belediye 
spor karşısında 
mutlak galibiyete 
ihtiyacı olan 
Zaferspor atak 
başladı.
Rakibinin hızını 
kesen ve ani kon
tratağa çıkan 
Gemlik Belediye 
spor 12. dakikada 
öne geçti. Furkan'ın 
sağdan getirip 
penaltı noktasına 
kestiği topu Hakan 
vole ile ağlara gön
dererek skoru 1-0 
yaptı.
Golün ardından 
rakip kaleye 
beraberiik için atak 
yapan Zaferspor 14. 
dakikada gole çok 
yaklaştı. Gemlik 
Belediyespor'lu 
Furkan'ın Zafer 
spor'lu Furkan'ı 
ceza sahası içinde 
düşürünce orta 
hakem penaltı nok
tasını gösterdi. 
Mutlucan'ın kul
landığı penaltı 
vuruşunda kaleci 
Soner Tepe topa iyi 
yatarak köşeye git
mekte olan topu 
çelerek gole izin 
vermedi. 18. 
dakikada Zaferspor 
aradığı beraberliği 
buldu. Karambolda 
Ceyhun attığı golle 
skoru 1-1 yaptı. 
Maçın 36. dakika 
sında Onur'un sol
dan getirdiği topa 
direk dibindeki 
karambolda iyi 
vuran Hakan 
kalecinin sağundan

attığı golle Gemlik topta Furkan'ın kafa şut yandan dışarı beklenirken uzat-
Belediyespor'u 2-1 
öne geçirdi. 44. 
dakikada Onur'un 
yararlanamadığı 
pozisyonun ardın
dan ani kontratak 
yakalayan 
Zaferspor 45. 
dakikada köşe 
atışından gelen 

golüyle skor 2-2 
oldu ve ilk yarı 
böyle bitti.
İkinci yarıda iki 
takımda öne 
geçmek için atak 
başladı. 53. dakika
da Zaferspor'da 
Mert kaleciyi 
geçerek vurduğu 

gitti. 64'te Gemlik 
Belediyespor kale
cisi Soner mutlak 
pozisyonda gole 
izin vermedi. 69. 
dakikada ise 
Gemlik Belediye 
atağında top direk
ten döndü. Maçın 
bu şekilde bitmesi 

maların 90+2 
dakikasında yak
laşık 30 metre top 
sürerek ceza alanı
na giren Gemlik 
Belediyespor'da 
Hakan topu filelere 
göndererek skoru 
3-2 yaptı ve maç bu 
şekilde tamamlandı.

SAHA : Demirtaş 
HAKEMLER : 
Volkan Yıldıran 5, 
Metin Hacıoğlu 4, 
Mehmet Gültekin 3, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 7, 
Soner Şen 7, 
Muratcan 6, İlhan 5, 
(Umut 4) Yusuf 5, 
(Mustafa 3) Hüseyin 
7, Hakan 8, Furkan 
6, Rahim 5, Eray 6, 
Onur 6, 
ZAFERSPOR : 
Mehmet 5, Mithat 5, 
Soner 5, Faik 5, 
Furkan 6, Rıdvan 5, 
Berkant 4, Ceyhun 
6, Mertcan 4, 
(Batuhan Kurtuluş 
3) Mutlucan 5, Mert 
5, 
GOLLER : Dk. 12- 
36-90+2 Hakan, 
(Gemlik 
Belediyespor) Dk. 
18. Ceyhun, Dk. 45. 
Furkan, (Zaferspor)
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Issidüt cilt lnııe<le kaili Tıri$n tesislere alkil iaıtesi
İşsizlik, Şubat ayın
da 0,1 puan artışla 
yüzde 10,5 olarak 
gerçekleşti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Şubat ayı hanehalkı 
işgücü istatistikleri
ni açıkladı.
Buna göre, 
Türkiye’de işsizlik 
oranı, Şubat ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre 0,1 
puanlık artış ile 
yüzde 10,5 oldu. 
Şubat dönemi işsiz
lik oranı Ocak 
dönemine yakın

Maftölıreai lanı gimlıifiııııııt sim
Buna göre, ürün 
veya hizmetler için 
müşteri talebi 
zorunlu olacak. 
Sözleşmeler 12 
punto ve koyu siyah 
harflerle yazılırken, 
180 gün hareket 
görmeyen kartlar
dan ücret alın
madan önce müş
teri bilgilendirilecek. 
TÜRKİYE Bankalar 
Birliği’nin (TBB), 
bankacılık 
sözleşmeleriyle ilgili 
yayınladığı yeni 
tebliğ ile her bir 
ürün veya hizmet 
için ayrı ayrı olmak 
üzere müşterinin 
talebinin alınması 
zorunlu hale getiril
di. Bankalar müşteri 
taleplerini alırken 
sundukları ürün 
veya hizmet hakkın
da müşteriyi ilgili 
konunun faiz ve 
ücretleri konusunda 
bilgilendirecek. 
-Tüketici kredisi

seviyede gerçek
leşti.
2013 Ocak döne
minde işsizlik

yüzde 10,5, 2012 
Şubat döneminde 
ise yüzde 10,4 
olmuştu.

sözleşmeleri ve 
kredi kartı 
sözleşmeleri 
Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanunun 
6. maddesi uyarınca 
en az 12 punto ve 
koyu siyah harflerle 
yazılacak.
8Faiz ve ücret 
değişikliklerinin 
müşteriye en az 30 
gün önce bildirilme
si zorunluluğu getir
ildi. Müşteri, yeni 
dönem başladıktan 
10 gün sonrasına 
kadar ürünün veya 
hizmetin kullanımın
dan vazgeçebilecek. 
-En az 180 gün 
hareket görmeyen 
kredi kartları, vade
siz mevduat ve özel 
cari hesaplardan 
ücret alınmadan 
önce, müşteriye 
30 gün içinde ilave 
maliyete kazanmak
sızın hesabı kapat
ma hakkının bulun

duğu aksi takdirde 
bankanın ücret 
tahakkuk ettirebile
ceği ve/veya 
ürünü/hesabı/hizmet 
i kapatılabileceği 
hususunda bil
gilendirme 
yapılacak. 
8büzenlemeler 1 
Eylül 2013’ten 
itibaren geçerli 
olmakla birlikte, 
müşterilere maddi 
yükümlülük doğu
ran hususlarda 
yapılacak değişiklik
ler için getirilen 
bildirim ve bil
gilendirme yüküm
lülükleri bu 
tarihten önce 
yapılmış sözleşmel
er için de uygu
lanacak.
-Mevduat sahip
lerinin Hakem 
Heyeti’ne başvuru 
süresi 30 günden 60 
güne çıkarılarak 
müşterilere daha 
uzun süre tanındı

Hazırlanan kanun 
teklifinde hiçbir 
ayırım yapılmadan , 
“ ibadethaneler ile 
her türlü eğitim ve 
öğretim faaliyetinin 
icra edileceği 
tesisler” denildiği 
için, yüz metre 
yakınında sürücü 
kursu olan bir turis
tik tesis, bir içkili 
restoran, otel, 
bakkal ya da mar
ketin alkollü içki 
satış ruhsatı iptal 
edilebilecek. 
Kanun teklifinin 4. 
Maddesi ile 4250 
sayılı Yasanın 9. 
Maddesi şöyle 
düzenleniyor: 
“Alkollü içkilerin 
satış ve tüketimine 
yönelik ticari 
faaliyetler ancak 
mahalli mülki 
amirin izni ile icra 
edilebilir. İzinsiz 
faaliyet gösteren 
işletmeler kapatılır. 
Bu iznin verileceği 
ticari işletmeler ile 
ibadethaneler ve 
her türlü eğitim 
öğretim faaliyetinin 
icra edildiği tesisler 
arasında asgari yüz 
metre mesafe 
bulunması şarttır. 
Turizm teşvik belge
sine sahip ticari 
işletmeler bakımın
dan birinci fıkra 
hükmüne göre ayrı
ca izin alınmasına 
gerek yoktur. Ancak 
birinci fıkranın son 
cümlesi hükmü tur
izm teşvik belge
sine sahip ticari 
işletmeler bakımın
dan da uygülanır.” 
Maddeye göre 
kapalı içki satışı 
yapılan bakkal, mar
ket, büfe gibi perak
ende noktalar ile

pili

açık içki satışı 
yapılan restoran, 
bar gibi işyerleri 
ve turizm teşvik 
belgesine sahip 
tüm işletmelerden 
oluşan satış nokta
larının cami ve her 
türlü eğitim faaliye 
tinin yapıldığı tesis 
lere 100 metre 
mesafeden yakın 
olması yasak
lanacak.
Bu madde böyle 
geçerse, sadece 
okullar değil, 
sürücü kursu, bil
gisayar kursu, 
mesleki kurslar, 
dans kursu gibi 
akla gelebilecek 
herhangi bir kurs 
da eğitim tesisi 
sayılabilecek ve 100 
metre yakında hiç 
bir şekilde şişeyle 
yada kadehle içki 
satılamayacak.
İÇKİLİ RESTORAN 
SAYISI EN AZ 
YÜZDE 60-70 
OLACAK 
Bu kural uygulanır
sa İstanbul’da İstik
lal caddesinde, ne 
Çiçek pasajı kala
cak, ne Aşmalı 
Mescit ne de 
Nevizade...Çünkü 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bir çok 
binada çeşitli 
kurslar veriliyor. 
Çiçek Pasajı’nın 
karşısında

Galatasaray lisesi 
olduğu için bu 
pasajdaki restoran
ların ruhsatları iptal 
tehlikede.
Sultanahmet 
Meydanı, Galata 
kulesi civarındaki 
oteller de ruhsat
larından vazgeçmek 
durumunda kala
caklar. Ortaköy’de 
ki, Kumkapı’daki ya 
da Kadıköy’deki 
birçok restoran da 
içki satamayacak. 
Bodrum, Çeşme, 
Antalya gibi turistik 
yerlerde de içkili 
restoran sayısı en 
az yüzde 60 -70 aza
lacak.
Ülkemize gelecek 
turist sayısında 
artış olması ve 50 
milyon kişiye ulaş
ması beklenirken, 
turistik tesislerin 
yarısından çoğunun 
içkisiz olması, tur
istin Ortaköy’de 
boğaza karşı bir 
kadeh içki 
içmesinin mümkün 
olmaması halinde 
turizmin büyük yara 
alacağı da tartış
masız. Turistler git
tikleri restoranlarda 
içki bulabilirlerse o 
zaman da man
zarayı görmek için 
cam kenarında otu- 
ramayacaklar, otur
mak isterlerse içki 
içemeyecekler.

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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 66 13
Peçasus Akml* Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Sûzar Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Eaadaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

B
Tomokay Tomografi

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

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
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 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 64
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR-FERİDOT
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
GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
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 Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4575 

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)

tııHııııMi

KİIIS 
EL CİN: 11:45- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

KORKUNÇ BİR 
FİLM 5: 12:00- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

SICAK KALPLER: 
13:30-15:30-20:15 
CESUR BALIK 2: 

11:30-17:30

Uin



MİLTON
DÜĞÜN ÖALONU^^

£MlMMmWGI

Merkez :«22M3 85)53 
oBfttfM 

Kumla Şb.: 0 224 5R95 27 
Kurşunlu Şb.: 0 535 06 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ q 
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 SÂTItjMs DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR '
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUNÇ

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X l^T 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA İf

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE ' F Tll 
EN GÜZEL ANLARINIZI Â M J

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. (0
Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dinme 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canh^hym
Sahne - Işıkyösterisi 

î ** Servis ve ek/pmaniar
Sürprizyösferi/er



ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
• l$YERİ HEKİMLİĞİ hiçbir kazanç ve iş

• İSE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İSLER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İS SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

• PORTÖR MUAYENELERİ

Kuruluş:197;

osab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
W • İLKYARDIMI EĞİTİL

• RİSKANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

hayatınızdan daha 
önemli değildir...

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 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

GemlikKfirfez Taisilal itil ginliileri 
eııtlehırsızlıhagtılar

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
17 Mayıs 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İnegöl’de, emekli polis memu
runun babasının evinden 11 
bin 500 lira çaldığı iddia edilen 
zanlılardan biri yakalandı.
Haberi sayfa 3’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, 
GTSO’nun Türkiye’nin öncü 5 yıldızlı Odaları arasında yerini aldıklarını söyledi.

B'fclMnMılıHıttııM"
hakları anlatıldı

121—

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Borsadan önce Ticaret ve Sanayi Odası
Bütün Türkiye genelinde devam eden Ticaret ve 

Sanayi Odası ve Ticaret Borsaları seçimleri heye
canı sürüyor.

Bir çok yerde seçimler sonuçlandı.
Gemlik’te ilk seçim yann.
Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meslek Komiteleri 

seçimleri İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılacak.
Meslek Komite seçimleri önemli.
Bazı gruplarda çift liste çıkması nedeniyle çekiş 

me yaşanıyor.
Meslek komiteleri, Ticaret ve Sanayi Odası Mec 

lisi’ni belirleyecek.
Meclis ise yönetim kurulunu.. Devamı 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuru 
lu Başkanı Kemal Akıt, yapımı tamamlanmak
ta olan modern Oda binasında, akıllı teknolo
jik alt yapı kurduklarını söyledi. Akıt, açıkla
masında, 2013 yılı için planladıkları "Elektro 
nik Arşiv" ve "Doküman Sistemi" ön hazırlık
larını bitirdiklerini belirterek; "Çok yakında Ti 
caret Sicilimiz başta olmak üzere, diğer birim
lerimizle Elektronik İmzayı kullanmaya baş 
/ayacağız. Bu vesile ile üyelerimiz çok daha 
kısa sürede işlerini halledecekler." dedi. 2’de

Ayıplı ve Kusurlu mal satanların 
30 gün içinde bu malı değiştirmek 

zorunluluğu olduğu hatırlatıldı

Esnafa tüketici
- bursa

TÛKÇTÎCİLERÎJERHESİ . =
- GENEL MSKeU -O 

I o

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile 
Bursa Tüketiciler Derneği Gemlik Şube 
si’nin birlikte düzenledikleri "Esnaflann 
Tüketici Haklan Hakkında bilgilendirilme
si" toplantısı yapıldı. Bursa Tüketiciler 
Derneği Federasyonu Genel Başkanı Sıtkı 
Yılmaz, Esnaf ve sanatkarlar olarak 
kaliteli mal satmaya çalışın. “ dedi. 4’de

E

AMELİYATHANE, DOGUMHANE, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 
KOLONOSKOPİ) 

ez i, ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ
HİZMETİNİZDEDİR

TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR
RANDEVU HATTI O 224 572 46 00

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No:104 ORHANGAZİ / BURSA

t

GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP.DR. ÖZGÜR YAZAR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GÜNER

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, GTSO’nun Türkiye’nin öncü 5 yıldızlı Odaları arasında yerini aldıklarını söyledi.

İlil, İm !!■ Mı MİM W Mf
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
yapımı tamamlan
makta olan modern 
Oda binasında, akıllı 
teknolojik alt yapı 
kurduklarını söyledi. 
Kemal Akıt yaptığı 
açıklamada şöyle 
konuştu: 
"Uzun yıllardır 
üyelerimize hizmet 
verdiğimiz binamızın 
artık kurumsal kim
liğimizi yansıtma 
dığını gördük. 
Üyelerimize, çağımı 
zın gerekliliklerini 
bünyesin de barındı 
ran, teknolojik 
altyapısı ile göz 
dolduracak çağdaş 
ve modern bir 
hizmet binasının 
temellerini attık. 
Hizmet binamız 
tamamlanmak üzere. 
Çok yakında akıllı 
binamız siz değerli 
üyelerimizin hizme
tinizde olacak.

Bunun gururunu ve 
onurunu yaşıyo 
ruz.”

AKILLI BİNA

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
açıklamasında, 2013 
yılı için planladıkları 
“Elektronik Arşiv” 
ve “Doküman 
Sistemi” ön hazırlık
larını bitirdiklerini 
belirterek;
“Elektronik sistem 
alt yapımızı ile bili 
şim alt yapımızı kur

duk. Üyelerimizin 
ihtiyaçlarına daha 
kısa sürede ve daha 
kaliteli bir hizmet 
anlayışı ile yakında 
başlayacağız. 
Çağımız bilgi çağı. 
Bunun farkındayız. 
Günümüzde kurulu
ların en büyük ihti 
yacı, aradıkları bil
giye zamanında 
ulaşabilmek, bilgiyi 
doğru zamanda ve 
mekanda, bağımsız 
olarak elde ede
bilmektir.
Kurduğumuz yeni 
sistemle, Ticaret

Sicili başta olmak 
üzere, bir çok dokü
mana çok kısa süre 
de ve güvenli bir 
şekilde ulaşabilecek.

ELEKTRONİK 
İMZA 
SİSTEMİ 
KURULUYOR 
Bir diğer projemiz 
ise Elektronik İmza. 
Zaman, çağımızın en 
kıymetli unsuru. 
Zamanı en iyi ve en 
verimli şekilde kul
lanmak, rekabetin 
kıyasıya yaşandığı 
dünyamızda bizleri 

bir adım öne çıkara
caktır.
Ülkemizin geçiş 
sürecinde olduğu 
Elektronik İmza için 
gerekli alt yapı çalış
malarımızı tamam
ladık. Çok yakında 
Ticaret Sicilimiz 
başta olmak üzere, 
diğer birimlerimizle 
Elektronik İmzayı 
kullanmaya başlaya
cağız. Bu vesile ile 
üyelerimiz çok daha 
kısa sürede işlerini 
halledecekler.
Kıymetli olan zaman
larından azami

düzeyde tasarruf 
sağlanacak.” dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 
“Görevi devraldığı 
mız günden bu 
güne, modern çağın 
gerekliliklerini azami 
düzeyde siz değerli 
üyelerimizle buluş
turduk.
Bugün, Gemlik 
Tica ret ve Sanayi 
Odası elde ettiği 
Akredi tasyon 
Sertifikası ve Kalite 
Sistemleri ile 
Türkiye'nin öncü 5 
Yıldızlı Odaları ara 
sında yerini almıştır. 
Bu başarıların kaza 
nılmasında emeği 
geçen, başta Oda 
Meclisimiz, Yönetim 
Kurulumuz olmak 
üzere, tüm çalışma 
arkadaşları/na gönül 
den teşekkür ede 
rim.” dedi.

1904’den günümüze

Erenoğlu
SÜT MAMÜLLERİ A.Ş.

MfiNDfi YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İmalattan halka
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ BULUNUR

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ VARDIR
İmalat: Ham itliye Nah. Papatya Sok. Ho: 4/A GEMLİK

Sipariş Tel : 51312 27
Şube 1:1. Akıt Cad. Şirin Plaza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt. 222/A KUMLA 538 0313

T.C.
BURSA - GEMLİK

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 
GEMLİK TİCARET BORSASI 
ORGAN SEÇİMLERİ İLANI

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanununun 81-82-83 ve 84. 
Maddeleri (83.üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 84. 
üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanarak hazır
lanmış Organ Seçimleri hakkında Yönetmelik hüküm
lerine uygun olarak yürütülür ) UYARINCA BORSA 
ORGAN SEÇİMLERİ YAPILACAKTIR.

1) Gemlik Ticaret Borsası Meclis Asil ve Yedek 
üye seçimi 01.06.2013 tarihinde 08.00-17.00 saatleri 
arasında yapılacaktır.

2) Seçim Yeri: Dr. Ziya Kaya Mh. Cumhuriyet Cd. 
No:2 Gemlik-Bursa (Merkez Bina)

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No:3/B GEMLİK
matbaacilik • yayincilik * reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Bursa'da akıl almaz ölüm
Bursa’da, bir tekstil 
firmasında kiraz 
toplarken ağaçtan 
düşen işçi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Keşte I 
ilçesinde bir tekstil 
fabrikasında 
çalışan İbrahim 
Deniz (47), 
fabrikanın 
makinelerinden 
birini tamir ettirmek 
için Nilüfer ilçesi 
Hasanağa 
Organize Sanayi 
Bölgesi’ne geldi.
5. Cadde

Mil w Mili İlil İli!lWllll
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, emekli 
polis memurunun 
babasının evinden 
11 bin 500 lira 
çaldığı iddia edilen 
zanlılardan biri 
yakalandı.
Medikal cihaz satışı 
yapan 2 zanlıdan 
biri emniyet ekip
lerinin takibi net
icesinde 
yakalanırken, 
diğerinin yolcu oto
büsü ile kaçtığı 
bildirildi.
İddiaya göre. 
Cevdet Ozçaiış ve 
Cengiz Ç. bir ay 
önce sattıkları tan
siyon ve masaj ale
tinin tahsilatı için 
dün sabah saat
lerinde 34 HF 
6638 plakalı özel 
otomobille İnegöl'e 
geldi. Turgutalp 
Mahallesi

Masaj salonlarına sıkı talin
Nilüfer Belediyesi 
Zabıta ve Sağlık 
Müdürlüğü ekipleri, 
ilçe sınırlarındaki 
masaj salonlarını 
denetleyerek, 
kanunlara aykırı 
faaliyet gösteren 
işletmeler hakkında 
işlem yaptı.
Nilüfer Belediyesi 
Zabıta ve Sağlık 
Müdürlüğü ekipleri, 
masaj salonlarına 
yönelik denetimleri-

fabrika önündeki 
kirazları toplamak 
için ağaca çıktı.

üzerindeki fab
rikaya makineyi 
bırakan Deniz,

Goncagül 
Sokağı'nda ikamet 
eden 77 yaşındaki 
Necip D.'nin evine 
giden iki kişi, sat
tıkları medikal 
cihazların taksitini 
tahsil etmek istedi. 
İki kişiyi evine 
davet eden yaşlı 
adam, cihazların 
toplam ücreti olan 
400 lirayı 
ödeyeceğini 
söyledi.

ilçede kanunlara 
aykırı faaliyet 
gösteren masaj 
salonlarına göz 
açtırmıyor.

ni aralıksız 
sürdürüyor. Masaj 
salonlarını sıkı tak
ibe alan Nilüfer 
Belediyesi ekipleri,

O sırada iki şahıs, 
telefon görüşmesi 
için odadan uzak
laşan vaşlı adamın 
kanepe üzerindeki 
ceketinde bulunan 
3 bin 500 TL ile 4 
bin 500 doları alıp 
evden çıktı. 
Geldikleri araca 
binen şahıslar 
kayıplara karıştı. 
Telefon 
görüşmesinin 
ardından şahısların 

Elindeki poşetle 
kiraz toplayan işçi, 
bir anda dengesini 
kaybedip yere 
düşerek asfalta 
başını çarptı.
Şahsın düştüğünü 
gören çevredeki 
vatandaşlar sağlık 
ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine 
gelen sağlık ekip
leri, Deniz’in hay
atını kaybettiğini 
tespit etti.
Deniz’in cenazesi 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı.

ceketin cebinden 
aldıkları paralarla 
kaybolduğunu fark 
eden yaşlı adam, 
durumu emniyete 
bildirdi. Zanlıların 
Bursa istikametine 
gittiği ihbarını alan 
emniyet ekipleri, 
Şehitler köyü yol 
ayrımında pusuya 
yattı. Ekipler 
tarafından durduru
lan aracın sürücü 
Cengiz Ç. 
gözaltına alındı. 
Cevdet Ö.'nün ise 
yolcu otobüsüne 
binerek kayıplara 
karıştığı bildirildi. 
Şahsın üzerinde 
3 bin 500 lira ele 
geçirilirken, dolar
ların ise firari 
zanlıda olduğu 
öğrenildi.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Nilüfer’de bulunan 
masaj salonları 
yapılan denetim
lerde ruhsat, eğitim 
sertifikası, ustalık 
belgeleri, sigorta 
kayıtları, çalışan
ların emniyet 
bildirimleri, genel 
temizlik, hijyenik 
kurallara uygunluk, 
sağlık raporları ve 
işletmelerin fiziki 
şartları kontrol 
edildi.

BURSA'daki polis 
ekipleri, 
Diyarbakır’dan 
getirilen 254 kilo 
esrarı şehir 
girişinde düzenle
nen operasyonla 
ele geçirdi. 
Gözaltına alınan 
üç kişi, adliyeye 
sevk edildi 
Yapılan bir ihbarı 
değerlendiren 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesi ekipleri, 
Diyarbakır'dan 
yüklenen esrarın 
satılmak üzere 54 
yaşındaki Remzi 
Özpalat yönetimin
deki minibüse yük
lendiğini belirledi. 
Araca 36 yaşındaki 
Levent Aydın ile 
48 yaşındaki Celal 
Uçkan'ın içinde 
bulunduğu otomo
bilin eskorttuk 
yaptığını saptayan 
polis, her iki aracı 
takibe aldı.

İnegöl’le patlama
m

İnegöl’ün en mer 
kezi yerlerinden 
Ahmet Akyollu 
Caddesi üzerinde 
belediye binasının 
hemen yan tarafın
da bulunan bir iş 
yerinde meydana 
gelen patlamada 3 
iş yeri zarar 
görürken, bir kişi 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sinanbey 
Mahallesi Ahmet 
Akyollu Caddesi 
üzerinde, İnegöl 
Belediye Başkanlı 
ğı merkez binası 
ile Ziraat Bankası 

Geçen salı günü, 
Bursa'nın girişinde 
bulunan Kestel 
İlçesi yakınlarında 
pusu kuran 
ekipler, yolda polis 
ile jandarmanın 
arama yapıp yap
madığını kontrol 
eden Aydın ve 
Uçkan'ın kul
landığı otomobili 
durdurdu.
Her iki şüpheliyi 
gözaltına alan 
polis, daha sonra 
Remzi Özpalat'ın 
esrar yüklü 
aracının 
önünü kesti. 
Yapılan aramada 
254 kilo esrar ele 
geçirildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulamaları 
yapılan Remzi 
Özpalat, Levent 
Aydın ve Celal 
Uçkan, 'Uyuştucu 
ticareti yapmak' 
suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.

İnegöl Şubesi'nin 
yan tarafında bulu
nan kuru yemiş 
çide, gece saat 
03.30 sıralarında 
patlama meydana 
geldi. Henüz 
nedeni tespit 
edilemeyen patla
mada etraf savaş 
alanına dönerken, 
patlamanın mey
dana geldiği iş 
yeri ve solunda 
bulunan kuruye 
mişçi ile sağında 
bulunan taksi 
durağında da 
büyük hasar mey
dana geldi.
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Güne Bakış
Ayıplı ve Kusurlu mal satanların 30 gün içinde bu malı 

değiştirmek zorunluluğu olduğu hatırlatıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Borsa’dan önce Ticaret ve 
Sanayi Odası

Meslek komitelerindeki çekişmeler nede 
niyle kulis çalışmaları sürüyor.

Dün ve önceki gün, tek tek listelerdeki 
isimler üzerinde duruldu.

Ulaşılamayanlara telefonlar edildi, aracı 
lar kondu.

Herkes kendi listesine destek istiyor.
Gruplar halinde işyerleri ziyaretleri 

devam ediyor.
Bugün geç saatlere kadar bu çalışma 

ların devam edeceğini sanıyorum.
Zeytinciler ve müteahhitler grubundaki 

çekişmeler hat safhada...
İki meslek komitesi adayları kapı kapı 

dolaşıyorlar.
Cumartesi sabahı Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın çevresi büyük kulislere sahne 
olacak.

Geçmişte yaşanan Ticaret ve Sanayi 
Odası seçimlerini anımsıyorum.

Gemlik’te en uzun süreli Oda başkan
lığını Tevfik Solaksubaşı ve Kemal Akıt 
yaptı.

1970’li yıllarda Berkay Kumla, Tevfik 
Solaksubaşı çekişmesi, daha sonraki yıl
larda Tevfik Solaksubaşı, Kemal Akıt çe 
kişmesi, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
seçimlerine damgasını vurdu.

Unutulmazlar arasına girdi.
Bu yıl da seçimlerde iki listenin olması 

heyecanı ve yoğun çalışmayı gerektiriyor.
Herşey yarın yapılacak meslek komite 

seçimlerinde belli olacak.
Buraya seçilemeyenler, Oda Meclisine 

giremeyecek.
Meclis oluşumundan sonra yönetim 

kurulu başkanı, yönetim kurulu, meclis 
başkanı seçimleri var.

Dananın kuyruğu yarın kopacak.
Gemlik Körfez olarak, seçimleri sonuna 

kadar izleyip sîzlerle paylaşacağız.
Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin 

ardından, 1 Haziran Günü ise Ticaret 
Borsası seçimleri yapılacak.

Önceki gece, Borsa başkan adayı Nazım 
Bayrak, Bursa Tavacı Recep Usta’nın 
yerinde üyelere yemek verdi.

Yaklaşık 120-130 kişi yemekte Nazım 
Bayrak’ı yalnız bırakmadı.

Bunlar bir gösterge değil.
Ilhan Acar ve Nazım Bayrak iki dönemdir 

adaylık yanşında karşı karşıya geliyorlar.
Borsa seçimleri Ticaret ve Sanayi 

Odası’nınkine benzemiyor.
Borsa seçimlerinde meslek komite 

seçimleri yok.
Doğrudan meclis üyeleri seçilecek.
Meclis Başkanı seçilecek. Borsa 

Başkanı ve yönetim kurulu ile üst birlik 
delegeleri seçimi yapılacak.

Borsada 240 üye oy kullanacak.
Genelde üyeler, zeytincilerden oluşuyor.
Çok az sayıda kasap ve fırıncılık mesle 

ğiyle ilgilenen üyeleri var Borsanın.
Aslında mücadele, zeytinciler arasında 

olacak.
Nazım Bayrak meclis listesini açıkladı.
Bugünlerde Ilhan Acar da listesini açık

layacak.
Sanırım, Ticaret ve Sanayi Odası seçim

lerinin ilk ayağının atlatılmasını bekliyor.
önümüzdeki günler, Gemlik iş dünyası, 

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsa 
sini konuşacak.

Seçimler bittiğinde ise herşey unutula
cak, belki biraz küslükler yaşanacak ama 
o da zamanla atlatılacak.

[snıfa tiketici bttı amaiıldı
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
ile Bursa Tüketiciler 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin birlikte 
düzenledikleri 
“Esnafların Tüketici 
Hakları Hakkında bil
gilendirilmesi” 
toplantısı yapıldı. 
Dün, saat 14.oo de 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Lokali’nde 
yapılan toplantıya 
konuşmacı olarak 
Bursa Tüketiciler 
Derneği Federas 
yonu Genel Başkanı 
Sıtkı Yılmaz, Gemlik 
Tüketiciler Derneği 
yöneticileri, Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
odası Başkanı 
İbrahim Talan ile 
esnaf ve sanatkarlar 
katıldı.
Bin kişiye yakın 
üyesi bulunan 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’nın yapılan 
toplantıya 20 üyesi 
katıldı.
Toplantıda konuşan 
Tüketiciler Dernek 
leri Federasyonu 
Başkanı Sıktı 
Yılmaz, Tüketiciler 
derneklerinin, esnaf 
ve sanatkarın rakibi 
olmadığını belirte 
rek, “Esnaf ve 
sanatkarların tüketi
ciye sattıkları mallar 
kaliteli olmalıdır. 
Sizlerin sorumlulu- 
luğunuzda yapılan 
işlerin piyasaya 
süreceğinizi kanun 
belirtilmiştir. 
Sizlerin sattığı veya 
ürettiği malları alan 
tüketiciler de 
parasının değerinde 
mal almak isterler. 
Aldıkları ürünler 
beklentilerine cevap 
vermelidir.” dedi. 
Ayıplı ve kusurlu

mal aldığını iddia 
eden ve dernekleri 
ne başvuran tüketici 
lerin her zaman

dedi.
Sıtkı Yılmaz, 
Tüketicileri Koruma 
Yasası’nın kusurlu

değiştirebileceğine 
dikkat çekerek, 
“Esnaf ve sanatkar
lar olarak kaliteli mal

döğfü söylemedik
lerine de dikkat 
çeken Yılmaz, “Bize 
yapılan başvurular
da, malı satan fir
mayı arayarak bilgi 
alıyoruz. Böyle bir 
ürünü satıp sat
madığını öğreni 
yoruz. Satıcı ile alıcı 
arasında kusurlu 
mal konusunda 
gönül rızasıyla 
uzlaşma ile sorunu 
çözmeye çahşıyo 
ruz. Bu çözüm 
gerçekleşmiyorsa, o 
zaman yasanın ilgili 
maddelerini uygula
maya sokuyoruz.!

malları satanların 
malın değerinin 1191 
liradan az olması 
halinde Tüketici 
Kurullarında, 3 bin 
10 liraya kadar olan
larının İl Hakem 
Heyetince, daha 
üzerindeki ürünleri 
ise Tüketici 
Mahkemeleri 
aracılığıyla çözüme 
kavuşturulduğunu 
söyledi.
Ayıplı ve kusurlu bir 
malı alan kişinin 1 
ay içinde aldığı yere 
geri götürüp isterse 
dilekçeyle başvu
rarak kusurlu malı

satmaya çalışın. 
Kusurlu malı 
satılmış ise bunu 30 
günlük yasal 
süreçte değiştirin. 
Bu konularda yasal 
olarak hüküm
lüsünüz” dedi.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
katılımlarından 
dolayı Bursa 
Tüketiciler Derneği 
Gemlik Şubesi 
yöneticileri ile 
Federasyon 
Başkanına teşekkür 
etti.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Osman Doğan’dan İstiklal 
Harbi Gazetesi sergisi

"Panorama Bursa 1326", Cihan 
Devletine Giılen Yolu Anlatacak

Eski Beledediye 
meclis üyesi İnşaat 
Mühendisi Osman 
Doğan, “19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma ve 
İstiklal Harbi 
Gazetesi” sergisi 
açıyor.
19 Mayıs 2013 
Pazar günü CİUS 
AVM önünde saat 
11.oo de açılacak 

olan sergi konusun
da gazetemize açık
lama yapan 
Osman Doğan, 
“Bu sergi ile Türkiye 
Cumhuriye tinin 
gelişerek yaşatıl
ması yolundaki 
mücadelemize 
güç katacağını 
sanıyorum. 
Bir Türk 

vatandaşı olarak 
kendimce 
Cumhuriyetimize 
sahip çıkmak için 
imkanlarım doğrul
tusunda kazanan
larımı halkımızla 
paylaşmak istiyo
rum.” dedi.
Sergi 19 ve 20 
Mayıs günleri açık 
kalacak.

Osmanh Devleti'nin 
beylikten cihan 
devletine geçiş 
süreci, Bursa'da 
kurulacak "Panora 
ma Bursa 1326” adlı 
tam panoramik 
müzede üç boyutlu 
olarak anlatılacak. 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, kentte bir 
otelde düzenlediği 
proje tanıtım toplan
tısında, Bursa'nın 
köklü tarihini anlat
mak, canlandırmak 
ve gerçek ihtişamıy
la gözler önüne ser
mek için 4 yıldır 
çalıştıklarını söyledi. 
Dünyada 30 
panoramik müze 
bulunduğunu 
belirten Dündar, 
yaklaşık 100 yıldır 
var olan bu yapılar
dan en 
önemlilerinin, 
Osmanh-Rus 
Savaşı'nı anlatan 
"Kırım Savaşı", 
"VVaterloo Savaşı", 
"Napolyon'un 
Moskova Savaşı", 

"Plevne 
Müdafaası" ile 
"Mesdag" müzeleri 
olduğunu bildirdi. 
Dündar, dünyanın 
ilk tam panoramik 
müzesinin, İstan
bul'daki "Fetih 
1453" olduğu bil
gisini vererek, şöyle 
konuştu: 
"Panorama Bursa 
1326, dünyadaki 
ikinci tam 
panoramik müze 
olacak. Müze, 
belediyemiz tarafın
dan Ebu İshak Tarih 
ve Kültür Parkı'nda 
2 bin 500 metrekare 
alanda kurulacak. 
Eskiz çalışmaları 
yapılan müzenin ana 
teması, Bursa'nın 
fetih günü olacak. 6 
Nisan 1326'daki 
fetih anı tüm can
lılığıyla resmedile
cek. Panoramik 
müze, 360 derece 
dairesel döndüğü 
için referans noktası 
olarak Saltanat 
Kapı'yı belirledik. 
Fethi gerçekleştiren

Orhan Bey'in fetih 
anındaki durumu da 
burada ayrıntılı 
olarak tasvir edile
cek. Bursa'nın 
varoluşunun simge
si durumundaki 
değerlerimiz de 
manevi anlamlarına 
uygun olarak kul
lanılacak. İnşallah 3 
yıl sonra Bursa, 
kalıcı ve kendine 
çok yakışacak tarihi 
müzeye kavuşmuş 
olacak."

-Cihan devletine 
uzanan süreç 
16 tabloda 
yansıtılacak-

Çahşmaya, Tarihçi 
Prof. Dr. Halil İnal- 
cık'ın da katkıda 
bulunacağını dile 
getiren Dündar, 
yapımı için 20 mil 
yon lira harcanacak 
müzede, Cilimboz 
deresi, Pınarbaş 
suyu, Gökdere gibi 
kentin önemli alan
larının da tasvir 
edileceğini anlattı
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Ayhan Yıldız 
bekarlığa veda etti

UYAN ŞİİR
"bir sabah kalkmışsın ölüm yağmış üzerine 

bugün ReyhanlI'ya ya yarın ? yarın kıs
metse kime"

Uyan şehir
Bu ölüm korkusu ne
Hangi zamanı içiyorsun yine

Ay gömdün
Güneş tuttun

öfkeli karanlık birikti
Bulutu itip gökyüzüne
Ağlamalı mı şimdi
Yoksa biriktirmeli mi yası

Bir Mayıs daha gelmeyecek oysa böyle
Yarın günlerden Temmuz
Gidenlerin ardından
ölü gelincikler gibi yığıldık kumsallara, sessiz

Kim dürtecek hayallerimizi
Ülkemin kuşları tek tek düşerken toprağa
Kızıl dumanlar yükseltirken gün batımları
Hangi bebeler'sallanacak sedir ağaçlarında 

umuda

Ey göklerin sahibi
Eğil de bak kuşluk zamanlarına
Halaylar tükendi
Sustu şehirde çocuk sesleri

Çelik çomağa karıştı
Barut kokusu

Herkes ebe şimdi
Herkes ölüme gebe
Herkes körebe
Saklambaç oynanıyor o sokağın şarapnel 

çukurlu kaldırımlarında

Çocuklar
Çığlık çığlığa

Koşuşurken
Tökezleniyor figan

- Kün feyekün -

Sen ol deyince olur
Silinir kan izleri

Ve
Taşlaşır
Ananın göz pınarlarında 
ölümüne yaş

Kün aşkına

Ol de olsun
Ol de güvercinler yükselsin yerinden

Tükensin kara mizah
Kırıp idam kalemlerini
Şiirler düşsün Zühre'den...

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
bekar personelle 
rinden Bilim İşlem 
Sorumlusu Ayhan 
Yıldız, bekarlığa 
veda etti.
Geçtiğimiz günler 
de, Umurbey 
Aytepe Restau 
rant’ta öğle saat
lerinde kıyılan 
nikah töreninde 
Yasemin & Ayhan 
çifti dostlarıyla bir
likte oldular. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
Genel Sekreter 
Ağah Arda’nın tem
sil ettiği nikah 
töreninde, tüm Oda 
personeli 
arkadaşlarını yalnız 
bırakmadılar.
Kız ve erkek 
tarafları genç 
evlilere mutluluklar 
dilediler.
Gece ise düzenle
nen eğlenceye 
ailelerin yakınları 
ile gençlerin 
arkadaşları 
katıldılar.
Gemlik Doğa Der 
üyesi Ayhan Yıldız’ı 
dernek arkadaşları 
da unutmayarak 
nikah ve düğün 
gecesi yanında 
oldular.
Halk Oyunları 
Eğitmeni Yasemin

ile Bilgi İşlemci 
Ayhan Yıldız çiftine 
Gemlik Körfez 
Gazetesi Ailesi 
olarak yaşam boyu 
mutluluklar dili 
yoruz.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ 40 YILLIK TECRÜBEMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 5139683

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

0 507 244 72 24

KİBflLIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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



17 Mayıs 2013 Cuma Gemlik KHrfez Sayfa 7

Gezi Notlan
Mümin TORLAK

MERHABA ATA DİYARI... (9)
Dünden devam 
Şehri gezerken 

Kanuni'nin 28 
metre yüksek
liğinde yaptırdığı su 
kemerleri ile, 
Mehmet Ali Paşanın 
at üstünde yapılan 
heykeli dikkatimizi 
çekiyor.

Ülkenin içindeki 
yol boylarına 
yapılan ve içi yanan 
mum veya elektrik 
ile aydınlatılan 
kilise maketleri de 
entresandı.

Şehrin girişine 
büyük bir Kuzey 
Kıbrıs haritası yap
mışlar kırmızıya 
boyayıp, adanın 
sivri kısmından kan 
damlar şekilde 
resmetmişler.

Allah aşkına 
bizim ülkemizde 
böyle ucuz ve 
küçük hesaplı düş
manlık yapılıyor 
mu?

Kavala Şehrini 
bizim Bodrum'a 
benzettik.

Beyaz boyalı ve 
kale civarında bulu
nan cumbalı evler.

Saat 14.00 da 
Taşoz Adasına git
mek üzere

kendimize ve 
arabamıza biletimizi 
aldık.

Ada ile Kavala 
arası uzak olduğun
dan biletimiz 94 
euro tuttu. Gemi 
hareket etti.

Kavala şehrini 
birde denizden 
seyrediyorduk. 
Şehirden uzak
laştıkça Kavala 
bütün canlılığı ile 
Penaje Dağına 
yaslanmış beyaz 
boyalı evleri ile 
tablo gibi duruyor
du.

Martılar bir 
lokma yiyecek 
umudu ile bizimle 
beraber yolculuk 
yapıyorlardı. Yavaş 
yavaş Taşoz Adası 
bütün netliği ile 
görülüyordu.

Eğer Adaya 
Keramoti iskelesin
den gitseydik hem 
süre kısalacaktı, 
hem de daha ucuz 
olacaktı.

Yine tekrarlıyo
rum; ekonomik kriz 
ileri derecede 
olduğundan Adaya 
giden araba ve 
yolcu sayısı çok 
azdı.

Martılarla birlikte 
yaklaşık bir saat 
süren deniz yolcu
luğundan sonra 
Adanın Prinoz 
limanına vardık. 
Burası küçük bir 
ada köyü. Taşoz 
Adası Yunanistan'ın 
Ege Denizindeki 
adaların tersine 
yemyeşil.

Sahil ve düz yer
ler zeytin ağaçları 
ile kaplı dağlar ise 
çam ormanlarından 
müteşekkil.

Ada tarihten 
biliyoruz ki defalar
ca istila edilmiş. 
Çok zengin mermer 
ocaklarının işletildi 
ğini ve fırlarla 
gemilere bindirildi 
ğini görüyoruz.

Ada son derece 
sakin pansiyonlar 
ve çay bahçeleri 
bomboş.

Adanın kumsalı 
ve suyunun temi
zliği insanı kendine 
çekiyor.

Gençlere balayı 
için bulunmaz bir 
mekan.

Zamanımız 
ölçüsünde arabamı
zla birçok yerini 
gezdik. Giderken

adanın kuzey kısmı 
olan Prinoz Köyüne 
çıktık. Gelirken de, 
Keramoti'ye çıka
cağımız için adanın 
kuzey doğusundaki 
îirhâha geldik.
Adanın bu tarafı 
hem daha hareketli, 
hem de daha 
gelişmiş.

Çünkü gemi 
seferlerinin çoğu 
Keramoti ile yapıl

maktadır.
Bir akşamüstü 

havanın ve adanın 
bütün güzelliklerini 
yaşayarak, birlikte 
gittiğimiz martılarla 
yine birlikte dönü 
yoruz. Artık gez
imizin sonuna 
geldik.

Son geceyi ilk 
gece gibi yine Türk 
ye ata diyarı 
İskeçe'de geçire

ceğiz. Beş yüz 
küsur yıl bizim olan 
bu yerlerde gezi 
boyunca iç geçir
erek, Anadolu'muza 
İpsala'dan giriş 
yaptık. Ülkemizin 
taşını toprağını 
insanını seveyim.

Atalarımın 
yaşadıkları yerleri 
görmenin huzuru 
içinde gezimizi 
tamamladık.

Aykentli miniklerin mezuniyet sevinci
«i

M
tas

H'J’

özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu'nda her yil 
geleneksel hale 
gelen Okuma 
Bayramı ve Anneler 
Günü etkinliği bu 
yıl da neşe içinde 
kutlandı.
Gemlik Belediye

Kültür Merkezinde 
gerçekleşen gece; 
Anasınıfı ve 1.sınıf 
öğrencilerinin 
sergilediği tiyatro 
oyunu ile başladı. 
İngilizce öğretmen
leri tarafından 
hazırlanan İngilizce 
drama, folklor gös- ferisi, spor gösteri

leri, İngilizce ve
Türkçe şarkılardan 
oluşan müzik öğret

meni Murat Onat 
tarafından hazır
lanan koro, 1. 
sınıfların okuma 
belgeleri ve 
anasınıflarının kep 
atma töreniyle 
devam eden gece 
emeği geçen öğret
menlere çiçek

sunumu ile son 
buldu.
Veliler geceden 
memnun ayrılmanın 
mutluluğunu, 
miniklerde ilk 
mezuniyetlerinin ve 
okuma belgesi 
almanın heyecanını 
birlikte yaşadılar
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Futsal müsabakalarında tııas ı>a mücadele

Genç Kız ve Genç 
Erkekler Kategorisi 
Futsal müsabakaları 
finalleri görülmeye 
değerdi. Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık'ın da takip ettiği 
kızlar Final müsaba 
kasında, Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi, Gemlik Lise 
si'ni 3- 2 yenerek bi 
rinci oldu.
Tek devreli lig usulü 
ne göre oynana 
müsabakalar 29 
Nisan 2013 tarihinde 
başladı ve finalleri 
15 Mayıs 2013'te

gerçekleşti.
Gemlik Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
ve Gençlik Hizmetle 
ri İlçe Spor Müdürlü 
ğünün ortaklaşa 
düzenlediği müsa 
bakalarda bugün 4 
maç oynandı. Genç 
Kızlar Katego risinde 
Ticaret Meslek Lise 
si, Hisar Anadolu 
Lisesi'ni 1-0 yene 
rek üçüncülüğü elde 
etti. Genç Erkekler 
Kategorisinde ise 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, Umurbey

Sağlık Meslek Lise 
si'ne 1-2 yenilmesine 
rağmen birinci 
olurken, ATL ve 
EML, Hisar Anadolu 
Lisesi'ni 4-3 yene 
rek üçüncülüğü elde 
etti. Müsabakaların 
ardından ödül töre
nine geçildi. 1. olan 
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi ve 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'ne Madalya ve 
katılım belgelerini 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık verdi. 
Genç Kızlarda 2. 
olan Gemlik Lisesi 

ne ödüllerini Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak verdi. Genç 
Kızlarda 3. olan 
Ticaret Meslek 
Lisesi'ne ödüllerini 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç 
verirken, Hisar Ana 
dolu Lisesi'ne ödül
lerini İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen verdi. Genç 
Erkekler'de 2. olan 
ATL ve EML ödülleri
ni İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü

Mehmet Duran 
verirken, üçüncü 
olan Gemlik Lise 
si'ne Ödüllerini Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Müdürü Na 
zım Hikmet Seren 
takdim etti. Hisar 
Anadolu Lisesi'ne 
ise madalya ve 
katılım belgelerini 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi Müdür Yardım 
cısı Muharrem 
Ağırman verdi.
Toplu çekilen resmin 
ardından ödül töreni 
sona erdi.
19 Mayıs Futsal Ba 

har Şenlikleri Genç 
lerin spor yapmaları
na olanak sağlıyor. 
Sporcu gençlerin 
mutluluk ve sevinç 
ten gözyaşlarını tuta 
madıkları ve mutlu 
oldukları gözlendi. 
Ödüllerin teminini 
ise Gemlik Belediye 
Başkanlığı sağladı. 
16 Mayıs 2013 
Perşembe günü 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde Genç Kız 
ve Genç Erkeklerin 
Final müsabakaları 
ve ödül töreni 
yapılacak.

Gençler Voleybol 
Finalleri ve ödül 
töreni yapıldı. 19 
Mayıs Bahar Şenlik 
leri kapsamında İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü, Gençlik Hizmetle 
ri Spor İlçe Müdürlü 
ğü ve Belediye 
Başkanlığının ortak
laşa organize ettiği 
Spor şenliklerinin 
Genç Kız ve Genç 
Erkekler Kategorisi 
Voleybol müsabaka 
lan nefesleri kesti. 
Gemlik Kaymakamı 
Sayın Cahit Işık'ın 
izlediği final müsa 
bakalarında tribünler 
dolup taşarken, 
heyecan doruktaydı. 
Anadolu imam Hatip 
Lisesi'nin 29 Nisan 

da başlayan müsa 
bakalara ev 
sahipliği yaptığı ve 
final için yoğun bir 
hazırlık çalışmasının 
ardından Voleybol 
müsabakaları tam 
resitale dönüştü. 
Günün ilk maçında 
Genç Kızlar Katego 
risinde Hisar Anado 
lu lisesi'ni 2-0 
yenen Ticaret Meslek 
Lisesi 3. oldu. Genç 
Kızlar Final Maçında 
ise Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi, Gemlik Lisesi 
ile karşılaştı. Karşılık 
h alınan birer setin 
ardından Final Tay- 
break setine uzadı. 
Tay-break setini 15- 
11 kazanan Gemlik

Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi Birinci oldu. 
Genç Erkekler 
Kategorisinde 
Gemlik Lisesi, Hisar 
Anadolu Lisesi'ni 2-0 
yenerek 3. oldu. 
Genç Erkekler Finali 
ni Kaymakam Cahit 
Işık, beraberinde İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
Gençl.ik Hizmetleri 
Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç'un 
baştan sona izledi. 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi , ATL ve EM 
Lisesi'ni yine tay- 
break te 2-1 yenerek 
Birinci oldu. Muhte 
şem smaçlarla gös
teri maçına dönen 
müsabakanın ardın

dan ödül törenine 
geçildi. Ödül 
töreninde önce likle 
kusursuz ev sahipli 
ği için Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen'e teşekkür 
edildi. 29 Nisan2013 
tarihinden beri tutu
lan istatistikler ile 
belirlenen Voleybo 
lun Kız - Erkek Enleri 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit IŞIK ve Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak'tan 
madalyalarını aldılar. 
Genç Kızlarda ve 
Erkeklerde 4. ve 5. 
olan Hisar Anadolu 
Lisesi, Umurbey 
Sağlık Meslek

Lisesi'ne ödüllerini 
Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen ve 
ATL ve EML Müdürü 
Hüseyin Er verdiler. 
Genç Kız Ve 
Erkeklerde 3. Olan 
Ticaret Meslek Lisesi 
ve Gemlik Lisesi'ne 
ödülleri İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürleri Burhan 
İnan ve Mehmet 
Duran verdiler. 
Müsabakalarda 2. 
olan ATL ve EML ve 
Gemlik Lisesi'ne 
ödülleri İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve

Gençlik Hizmetleri 
Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil TUNÇ 
verdiler.
Finalleri kazanan ve 
1. olan okullar, 
Anadolu imam Hatip 
Lisesi ve Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi'ne 
ödüllerini ilçe 
Kaymakamımız Cahit 
IŞIK ve Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak 
madalya ve katılım 
belgelerini sporcu 
gençlere tek tek kut
layarak verdiler.
Bol bol alkış alan ve 
Voleybol resitali 
haline gelen müsa 
bakalar toplu 
fotoğraf çekimi ile 
son buldu.
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Trafikte sigortasız 
ve mııayenesiz 
olarak seyahat eden 
4 milyon araca 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan ‘uyan’ mektubu 
gönderildi.
Mektupta bu 
araçların kısa süre 
içerisinde gerekli 
işlemleri yaptırması 
belirtildi. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Trafik Hizmetleri 
Daire Başkanlığı, 
muayenesi yaptırıl
mayan ve/vaya sig
ortası eksik 4 mily
on araç için sahip
lerine uyarı mek
tubu gönderdi. 
Mektupta fenni 
muayenenin 
kazaları önlemedeki 
önemine dikkat çek
ilirken, sigortanın 
da oluşacak zarar
ları tazmin edeceği 
vurgulandı.
Mektupta, 16 Mart 
2003 tarihi itibariyle 
muayene veya sig
ortası yapılmayan 
araçların mağ
duriyet yaşanma
ması için en kısa 
sürede muayen
esinin ya da sigor
tasının yapılması 
gerektiği belirtildi.

1 MİLYON LİRALIK 
MALİYET
Bu hafta gönderim
ine başlanan mektu
plarla beraber trafik
te muayenesiz, 
sigortasız araç kul
lanımının azaltıl
masının amaç
landığı belirtildi. 
Mektuplar araçların 
tescil adreslerine 
gönderilirken 
toplam gönderi 
maliyetinin ise 1 
milyon TL’yi aştığı 
öğrenildi.

Hürriyet’in elde 
ettiği bilgiye göre 1 
milyon TL’nin 
üzerindeki mektup 
gönderme bedeli 
araç muayene 
hizmeti veren şirket 
ve sigortacılar 
tarafından karşı
landı. Mektupta, 
araç kullanılmıyor 
ya da hurdaya 
ayrıldıysa trafik 
tescil kuruluşlarına 
gelerek aracın tescil 
kayıtlarının 
sildirilmesi gerektiği 
belirtildi.

MEVZUAT 
DEĞİŞİRSE CEZA 
GELİR 
Emniyet’in mektu
plar sayesinde bilgi- 
veri bankasını da 
güncelleyeceğini 
ifade eden Trafik 
Eğitim ve Daire 
Başkanlığı Başkan 
Yardımcısı Ersan 
Akbaba, “Bu müda
hale ile hem adres 
güncellemeleri 
yapılacak hem de 
hurda araçların 
trafik kayıtlarından 

temizlenmesi 
sağlanacak. 
Uygulama ile bilgi 
kirliliğinin de önüne 
geçilmiş olacak. 
İşlemelerini tamam
lamayan araçlar için 
şu anda bir para 
cezası uygulanmay
acak. Ancak ileride 
mevzuat ve kanun
larda bir değişiklik 
olursa ceza 
kesilmesi gündeme 
gelebilir” diye 
konuştu.

Türkiye’de yaklaşık 
17 milyon araç var. 
Emniyetin 4 milyon 
araca eksik işlem 
mektubu gönderme
si her 4 araçtan 
birinin yasal 
koşullara uygun 
olmadan trafikte 
seyrettiğini gös
teriyor. En çok 
muayenesiz araç 
kategorisinde ise 
1,5 milyon adetle 
motosiklet ve 1 
milyon traktör var. 
En çok muayesiz 
aracın seyrettiği il 
ise İstanbul.

Hükümet, başta 
devlet memurları 
yasası olmak üzere 
bazı yasalarda 
değişiklik öngören 
yeni bir torba yasa 
tasarısını Meclis'e 
sundu.
Hükümet yeni bir 
torba yasa 
tasarısını Meclis'e 
gönderdi. Tasarıya 
göre kamuda 
"uzman" kadrosu 
alabilmek için iki yıl 
çalışmak yetecek. 
28 şubat döne
minde devlet 
memurluğundan 
atılanlar göreve geri 
dönebilecek.
Dışarıdan 
"büyükelçi" olarak 
atananlar, görev 
süreleri bitince 
dışişleri bakanhğı'n- 
da çalışabilecek, 
"büyükelçi” ünvanı 
ve haklarını kulian- 
maya.devam ede
cek. Üniversiteyi 
yeni bitirenler, ilk 
görevlerinde hakim 
ve savcı olamaya
cak. En az beş yıl 
kamuda çalıştıktan 
sonra hakim ve 
savcı olabilecek.

UZMANLIK İÇİN 
TEZ VE YABANCI 
DİL ŞARTI 
KALKIYOR 
Uzmanlık için tez

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

hazırlama ve 
yabancı dil şartı 
kalkıyor. Müdür ve 
daha üst ünvanh 
yönetici kadrolarına 
atanmak için en az 
beş yıl hizmet şartı 
aranacak. Hizmet 
süresi hesa
planırken, mil
letvekilliği, belediye 
başkanlığı, il genel 
meclisi üyeliği, fon
lar ve uluslararası 
kuruluşlarda 
çalışılan süreler de 
dikkate alınacak. 
Rektör, dekan ve 
bunların yardım
cılıklarıyla bürokra
side birçok önemli 
göreve açıktan 
atama yapılabile
cek. Adalet 
Bakanlığı'nda üst 
düzey göreve 
gelmek için aranan

"hakim-savcılık” 
yapma şartı 
kaldırılıyor.

YAŞ 35 OLUYOR! 
Bakanlıkta ya da 
kamuda görev 
yapan sosyal bilim
ciler, mühendisler 
de Adalet 
Bakanlığı'nda üst 
düzey yönetici ola
bilecek. Ölçme, 
seçme ve yer
leştirme merkezi, 
başvuru, tercih, 
sınav evrakının 
tanzimi gibi sınav 
hizmetlerinde 
üniversite öğrenci
lerini geçici ve part- 
time olarak 
çalıştırabilecek. 
Devlete sınavla alı
nan kadrolar için 
işe giriş yaşı 35'e 
çıkıyor

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye «0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)R 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
Kanbsroğlu-Essdaş 614 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILARI' 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

R HASTANELER
Devlet Hastanesi 917 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29

, M ar. S ağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

I 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 1851 Akçen Petrol B13 10 re

MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4576 
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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EL CİN: 11:45- 
14:00-16:00-18:00- 

20:30 
KORKUNÇ BİR 
FİLM 5:12:00- 

14:00-16:15-18:15- 
20:30 

CROODLAR: 
12.00-14,15-16.15- 

18.15-2015 
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Merkez HI\22M3 85\53

IMaŞh. :1224 MB 27
Kurşunlu Şb.: O 535 4^66 04

• KURŞUNLU’DA FtTLL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA- BENZİNLİK ARSALARI

KONUT ARSALARI -
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU
" SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMİiSB^ATIÖMS DÂİRELER
^ ARSALARINIZA KAT ■’

KARŞI L.IJjHNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUNÇ

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE . •
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA y Hrf

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F
EN GÜZEL ANLARINIZI 1 |f j

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 1^. K
Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giy dirine
Çerez Nifak Masası

JKa İnternetten Canh Yhy/n
Uf- - Sahne - fafajösterisi

Servis ve efa/tnıan/ar 
Sürpriz gösteriler

MİLTON
L. DÜĞÜN SALONU
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ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
1 • l$YERİ HEKİMLİĞİ
O$ab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 

b» W • İLKYARDIMI EĞİTİL

• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

• PORTÖR MUAYENELERİ
> İŞE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU
• PERİYOPİK KONTROLLER
• TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha 
önemli değildir...

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA 
Tel O 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

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

18 Mayıs 2013 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Ticaret ve Sanayi 
Odası nda seçimler 

bugün başlıyor
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclisi’ni oluşturacak Meslek 
Komite leri ile Oda Meclisi 
seçimleri bugün yapılıyor. 2’de

Yıldırım Holding kuruluşlarından olan, Gemport’un hisselerini satın alan, Yılfert 
A.Ş. Bursa’nın ilk lojistik meslek okulunu yapmak için Valilikte protokol imzaladı 

soaiıîadıiiKiıııö
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

19 Mayıs 1919’un anımsattıkları...
19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu

na giden yolun mihenk taşıdır.
Birinci paylaşım Savaşının ardından, yenik Os 

manii, imzalanan Sevr Antlaşmasıyla 600 yıllık 
imparatorluğu yıkım noktasına getirmişti.

Yemen’den, Irak, Suriye, Mısır, Cezayir, Libya, 
Fas’a kadar, Avrupa’’da ise Balkanlar, Macaristan 
ortalanna kadar uzanan koca imparatorluk, Ana 
dolu topraklarında dar bir alan içinde, elinden 
silahlan alınarak tutsak edilmiş, Padişah Vahdet 
tin. İstanbul’daki sarayında işgalcilerin esiriydi.

Ülke işgalcilerle paylaşılmış, vatan perişan halde 
bırakılmıştı. Devamı sayfa 4'de

YILFERT Gemlik Gübre Sanayi Anonim Şir 
keti ile okul protokolü imzalandı. Gemlik 
Hamidiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi 
yanındaki 10 bin metrekarelik kapalı alana 
yapılacak olan 24 Derslikli Lojistik Meslek 
Lisesi, Bursa Bölgesi’nin de ilk lojistik 
okulu olacak. YILFERT A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, 8 milyon 
liraya mal olacak lojistik meslek lisesinin, 
üç yanı denizlerle çevrili ülkemize lojistik 
alanında hizmet verecek insanlar yetiştire
ceğini vurguladı. Haberi sayfa 13’de

19 Mayıs ı coşkuyla
kutlayacağız

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 
yann 94. yıldönü 
münü törenlerle 
kutlanacak.
Saat O9.oo’da Ata 
türk Anıtı’na çelenk 
sunulmasıyla başla 
yacak olan tören
ler, saat 11.oo’de 
Kapalı Spor Salo

nu’nda düzenlene 
cek olan program 
ile devam edecek. 
Bu akşam ise, saat 
20.oo’de Kapalı 
Spor Salonu’ndan 
başlayarak, İskele 
Meydanı’na kadar 
fener alayı yapıla
cak. 21.oo’de ise 
gençlik konseri 
yapılacak

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 

_ _ _ KOLONOSKOPİ) 
ziytİn tip m t ıt k t z ly ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ

HİZMETİNİZDEDİR
TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR
RANDEVU HATTI O 224 572 46 00

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No: 104 ORHANGAZİ / BURSA

t®®®

GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP.DR. ÖZGÜR YAZAR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GÜNER

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Meslek Komiteleri 
seçimleri bugün saat 08.oo-17.oo arasında yapılacak 

Ticaret »e Sanayi Odası nda 
secimler bugün başlıyor

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’ni oluştura
cak Meslek Komite 
leri ile Oda Meclisi 
seçimleri bugün 
yapılıyor.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Agah 
Arda, İlçe Seçim 
Kurulu tarafından 
yapılacak olan 
seçimlerin saat 
O8.oo de başlaya
cağını, saat 17.oo ye 
kadar süreceğini 
söyledi.
Ağah Arda, 1200 
Oda üyesinin 11 
meslek grubunda 24 
kişilik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’ni belirleye
ceğini belirterek, 
şunları söyledi: 
“Bugün yapılacak 
seçimler ile 11

1904’den günümüze

Erenoğlu
SÜT MAMULLERİ A.Ş.

MflNDfl YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ DOLUNUR

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ VARDIR
imalat: Hami diye Malı. Papatya Sok. No: 4/1 GEMLİK

Sipariş Tel: 513 12 27
Şube 1:1. Akıt Cad. Şirin Plaza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt 222/A KUMLA 538 0313

meslek komitesi 
belirlenecek.
Meslek Komitesi 
seçim listelerinde 
asil üyeler Oda 
Meclisini oluştura
cak 24 kişiyi de 
belirlemiş olacaktır. 
Meslek Komitelerin 
seçilenler ve Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Meclisi’ni oluşturan 

üyeler, gelecek hafta 
Cumartesi günü ise 
Oda Yönetim 
Kurulu, Yönetim 
Kurulu Başkanı, 
Meclis Başkanı ve 
TOBB Genel Kurul 
delegeleri seçilecek
tir.” dedi.
Ticaret ve Sanayi 
Ödası’nın bugün 
yapılacak olan 

seçimlere meslek 
komitelerin büyük 
çoğunluğunda iki 
liste halinde girile
ceği sanılıyor.
Seçim sonuçlarının 
saat 17.oo da 
kapanacak olan 
sandıkların açıl
masından bir saat- 
sonra alınması bek
leniyor.

Bu Yaz 
Festival 

Havasında 
Geçecek

Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi 
tarafından bu yıl 
52'ncisi düzenle
nen 'Uluslararası 
Bursa Festivali', 
kentte kültür ve 
sanat rüzgarı 
estirecek.
BKSTV Genel 
Sekreteri Ahmet 
Erdönmez, ise 
dünya müzik
lerinin en iyi 
örneklerinin 
Bursa'da 
sergileneceğini 
kaydetti. 20 
Mayıs -1 Haziran 
arası Bursa 
Fotoğraf Günleri 
ve 12 Haziran - 3 
Temmuz arası 
Bursa Festivali, 
07-12 Temmuz 
tarihlerinde de 
27. Uluslararası 
Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışması'yla 
dolu dolu bir yaz 
geçirileceği 
belirtildi.

1994 doğumlıılanıı son 
Mlaması haşladı

Gemlik Askerlik 
Şubesi’nden 
yapılan açıklamada, 
1994 doğumlu ve 
daha ileri doğumlu 
olanların geçen yıl
larda ertelenen 
yükümlülüklerin 
son yoklamalarının 
devam ettiği belirtil
di.
Yapılan açıklamada, 
1994 ve daha yaşlı 
doğumluların son 
askerlik yokla
malarının 1 Ocak 
2013 tarihinde 
başladığı hatır
latılarak, bu sürenin 
7 Şubat 2014 tari
hine kadar süreceği 
hatırlatıldı.
Son yoklama yap
tıracak yükümlü
lerin Askerlik 
Şubesi’ne giderken 
yanlarında 
getirmeleri gereken 
evrakların nüfus 
cüzdanı, diploma, 
çıkış belgesi aslı 
veya onaylı suret
leri 2 şer adet, 3 
adet vesikalık 
fotoğraf, bonservis, 
sertifika veya kurs 

KAŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

belgesi aslı ve 2 
adet fotokopisi, 
sürücü belgesi ve 2 
adet fotokopisi, 
hastalık veya 
arızalarına ait rapor 
veya tedavi bel
gelerinin aslı ve 2 
adet fotokopisi, 
Verem Savaş 
Dispanseri’nden alı
nan verem taraması 
sonuç belgesi.
Askere alınacak
ların adreslerine 
duyuru yapılmaya
cağı bildirilen açık
lamada, ikinci bir 
çağrının da yapıl
mayacağı hatır
latıldı.
Hazır asker olan 
1994 doğumlu ve 
daha büyüklerin 
belirtilen tarihler 
arasında Gemlik 
Askerlik Şubesi’ne 
başvurmaları, aksi 
halde başvur
mayanlar hakkında 
1111 sayılı 
Askerlik 
Kanununun ilgili 
maddelerine göre 
cezai duruma düşe
cekleri belirtildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

19 Mayıs 1919’ın anımsattıkları...
Böyle bir ortamda, saraydan aldığı izinle 

Samsun’a gitmeyi başaran Mustafa Kemal 
ve arkadaşları, tutsak vatanı kurtarmak 
için Anadolu insanıyla 19 Mayıs 1919 tari
hinde buluştu.

Amacı Anadolu ortasında yeni bağımsız 
bir devlet kurmaktı.

Bunun için Amasya’da vatanseverlerle 
toplandı.
Amasya Tamimini (Genelgesi) burada 

yayınladı.
Bu genelge, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

temelini oluşturan, halk egemenliğine 
dayalı bağımsız bir devlet kurmanın ilk 
adımıydı.

Amasya genelgesinin yayınlanması 
üzerine Saray, Mustafa Kemal’i vatan 
haini, ası İlan ederek, idamına karar verdi.

Mustafa Kemal, vatanseverlerle, Sivas 
ve Erzurum’da kongreler toplayarak, düş
man elinde esir olmuş bir ulusu, ulusun 
kendi iradesi ve azmiyle kurtulacağını 
dünyaya duyurdu.

19 Mayıs 1919 tarihi, Türk ulusunun 
yeniden şahlanışıydı.

16 Mayıs sabahı, İstanbul’dan sessizce 
kalkan Bandırma gemisinin güvertesinde
ki mavi gözlü kurt, boğazda demirlemiş 
müttefik kuvvetlerine ait savaş gemilerine 
bakarken, “Bunlar birgün geldiklerini gibi 
gidecekler” demişti.

23 Nisan 1920 de Ankara’da toplanan 
ulus meclisi, yeni Türkiye’nin temelini attı.

Mustafa Kemal komutasında başlatılan 
Ulusal Kurtuluş Savaşı, 30 Ağustos 1922 
da zaferle taçlandı.

29 Ekim 1923 tarihi ise Osmanlı İmpara- 
torluğu’nun yerine kurulan devletin adını 
Türkiye Cumhuriyeti ilan etti.
Mustafa Kemal’i de ilk Cumhurbaşkanı 

seçti.
Bugün üzerinde yaşadığımız bu toprak

lar, atalarımızın kanıyla sulandı.
Yeni devlet kan, gözyaşı, çile ve emekle 

kuruldu.
Mustafa Kemal kurduğu Cumhuriyeti 

batı uygarlığına taşımak, ümmet olan 
Osmanlı toplumunu birey yapmak için 
devrimler gerçekleştirdi..

O’nun devrimlerini benimsemeyenler o 
gün yeniktiler.

Bugün gelinen nokta çok düşündürücü 
dür.

Kanla kazanılan bu topraklar bugün bö 
tünmenin eşiğinde.

Türkiye Cumhuriyeti’nin rumuzu T.C. 
resmi tabelalardan kaldırıldı.

Kaldırılıyor.
Anayasadan Türk sözcüğü çıkarılmak 

isteniyor.
Yurtta barış, dünya sözü unutuldu, kom 

şularımızla düşman olduk.
Bu düşmanlığın ateşi yurda düştü.
Ateş yavaş yavaş düşüyor.
Yakında Atatürk heykelleri, resmi daire 

terden fotoğraflarını kaldıracaklar unut
mayalım.

Üzerimizdeki ölü toprağı atmak zorun
dayız.

Yarın 19 Mayıs Bayramı..
Bayram kutlamalarını bile kaldırıldığı bir 

dönemden geçiyoruz.
Bu ahval ve şerait içinde geleceğimizi 

düşünmek zorundayız.
Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu ve 

mutlu olsun.

19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı, 
Gençlik Yürüyüşü 
ve Atletizm 
Yarışlarıyla başladı. 
Bayram coşkusuna 
start veren yürüyüş 
Gemlik İskele 
Meydanı Festival 
alanında başladı. 
Emin Dalkıran 
Kordonu, 
Orhangazi 
Caddesi’ni takip 
eden güzergâhta 
Gemlik Lisesi 
Bando Takımıyla 
devam eden 
yürüyüşe 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Milli Eğitim 
Şube Müdürleri, 
öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. 
Halkın da büyük 
ilgi gösterdiği 
yürüyüş Atatürk 
Stadyumunda son 
buldu.

Atatürk 
Stadyumunda 
düzenlenen etkin
liklerde ise 100 
metre ve 200 metre 
atletizm kızlar ve 
erkekler yarışları 
yapıldı.
Beden öğretmen
lerinin de 100 
metrede yarıştığı 
organizasyonda 83 
yaşındaki TEMA 
Vakfı Yöneticisi 
İbrahim 
Karaaslan'da 100 
metre yarışlarına 
katıldı.
Dereceye giren 
öğrencilere Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık madalyalarını 
takdim ederken,

start vermenin 
mutluluğunu

19 Mayıs 
Coşkusuna

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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özenle

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 

Spor Bayramının 
94. yıldönümü 

kutlu olsun

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Ata Mah. 146 Nolu Sokak No:516600 Gemlik / BURSA Tel: +90 224 519 00 30 Fax: +90 224 519 00 31 

www.rodaport.com

s 2013 Cum^Ü GemlikKSrfez
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18 M4Y1S 2013 Cumartesi İHİtefenin flüt

Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sîzlersiniz. 
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık 
değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

'JW*u

Jfe ■

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 94. yıldönümü kutlu olsun...

GEMIlCmifflllSI
KEMAL AKIT 

(YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

SALİH’ÜNGÖR YÖN.KUR. SAYMAN ÜYESİ 
PAŞAAĞDEMİR YÖN. KUR. ÜYESİ 
EMRULLAH ÖZAYDIN YÖN. KUR. ÜYESİ

t « . . A. ERGİN ERENOĞLU YÖN. KUR. ÜYESİ
ESAT COŞKUN (BAŞKAN VEKİLİ) Nurettin hocaoğlu yön.kur.üyesî

AGAH ARDA GENEL SEKRETER
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“Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz 
Dinlenmemek üzere, yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.
Türk gençliği gayeye, bizim yükselme idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
Biz de bunu görmekle bahtiyar olacağız.* • w » •? >

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 94. yıldönümü kutlu olsun..

Oztlifglc
"SımjMİt bir>

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: 10 224] 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Ürer KONAK 
(E) Tarih Öğretmeni

NASIL BİR GENÇLİK P
Gençlik, bir ulusun 

geleceğidir. Güvencesi 
dir... Her devlet, her 
millet geleceğini 
güvence altına almak 
ister.... Onları iyi 
yetiştirmek, bir takım 
özellikleri kazandırmak 
ister.... Türkiye Cumhu 
riyeti’nin kurucusu 
Atatürk acaba nasıl bir 
gençlik istiyordu? 
Fazla ayrıntıya girme
den irdelemek gerekir. 
Yine onun sözleri, 
onun davranışlarıyla 
açıklamak gerekir, 
kanısındayım...

Atatürk’te gençliğe 
güven sonsuzdur.... 
Türk Gençliğiyle 
övünür. Daha “Ulusal 
Kurtuluş Savaşı”mızın 
başlangıcında bunu 
belirtmiştir.

“Zaten herşey 
unutulur. Fakat biz, her 
şeyi gençliğe bıraka
cağız. O gençlik ki, 
hiçbir şeyi unutmaya
caktır, geleceğin 
umudu, ışık saçan

çiçekleri onlardır. 
Bütün ümidim gençlik
tedir” diyordu 1919 
yılında...

Daha Samsun’a çık
tığı 19 Mayıs 1919’da, o 
günü, gençliğe “Genç 
lik ve Spor Bayramı” 
olarak armağan etti. 
Havza’ya giderken 
yolda arkadaşlarıyla 
söylediği, “Dağ başını 
Duman Almış” marşını 
“Gençlik Marşı” olarak 
ilan etmişti.

Sivas kongresinde 
manda yönetimini 
savunanlara karşı 
çıkan tıbbiye öğrencisi 
Hikmet’e sonsuz bir 
güven duymuştur. 
Umudunu kaybeden
lere örnek bir konuşma 
yapan bu genç Mustafa 
Kemal’in istediği gence 
en güzel örneklerden 
biridir...

“Arkadaşlar, 
gençliğe bakın, Türk 
Milleti bünyesindeki 
asil kanın ifadesine 
dikkat edin” Hikmet’e 

dönerek, “Evlat, müs
terih ol. Gençlikle ifti
har ediyorum ve 
gençliğe güveniyorum. 
Biz azınlıkta kalsak 
dahi, mandayı kabul 
etmeyeceğiz.
Parolamız tektir ve 
değişmez: “Ya istiklal, 
ya ölüm" demiştir. İşte 
Atatürk’ün istediği 
genç: Emperyalizme ve 
başkalarının güdümü 
ne karşı çıkan, bağım
sızlık tutkusuyla yanan 
gençtir...

30 Ağustos 1924’te, 
Dumlupınar’da, o bü 
yük zaferin kazanıldığı 
yerde konuşmasına bir 
bakalım: “Gençler! 
cesaretinizi takviye ve 
devam ettiren sizsiniz. 
Siz almakta olduğunuz 
terbiye ve irfan ile, 
insanlık meziyetinin, 
vatan muhabbetinin, 
fikir özgürlüğünün en 
kıymetli timsali olacak
sınız. Ey yükselen yeni 
nesil! istikbal sizsiniz” 
diyerek Cumhuriyeti 
yüceltecek, sonsuza 
dek koruyacak olan
ların, istenilen hedef 
lere, çağdaş uygarlığa 
ulaştıracak olanların 
gençler olduğunu 
söylemektedir.

1927’de Büyük Nut 
ku’nu söylerken, Kurtu 
luş Savaşımızın nasıl 
kazanıldığını anlatır. 
Bağımsızlığımızı,

bağımsızlığımızın sim
gesi Türkiye Cumhur! 
yetini korumak ve 
savunmak onuru ve 
sorumluluğunu Türk 
Gençliğine emanet 
eder.

Atatürk’ün gözünde 
Türk Gençliği milletimi 
zin dinamik kesimi, 
geleceği, taze gücü, 
asil kanı, öz suyu, 
hayat kaynağıdır. 
Gençlik idealistir, çıkar 
peşinde koşmaz, 
daima iyiyi, güzeli, 
doğruyu arar, hakkın, 
doğrunun yanında yer 
alır, açık düşünceli, 
açık sözlü, dürüst ve 
yapıcıdır...

Atatürk, Türk 
Gençliğini yakından 
tanımakta ve vatanse 
verliğini çok iyi bilmek
tedir. Nereden mi? 
Trablusgarp’ta, Balkan 
lar’da, Çanakkale’de, 
İnönü’de, Sakarya’da, 
Dumlupınar’da birlikte 
savaşmış, toprağı için 
göğsünü siper etmiş, 
kanını akıtmış gencini 
çok iyi tanımıştır.

Gençliğin bilgili 
olmasını, ilim, fen ve 
teknolojide çağdaş 
devletlerin düzeyine 
çıkmasını, hatta onları 
geçmesini ister. 
Gerçek mürşidin ilim 
ve fen olduğunu söy 
ler. Çağdaş ve bilimsel 
bilgilerle donanmış, 

özgür, düşünceli, boş, 
çürük, temelsiz bilgileri 
benimseyemeyen 
gençlik istemiştir. 
Diğer yandan, yüksek 
karakterli, ulusal 
geleneklere, Türklük 
duygusuna, ülkü bir
liğine, ülke bütün
lüğüne, milli birlik ve 
beraberliğe sahip çıkan 
gençler ister.

Şunları söyler 27 
Ekim 1922’de 
Bursa’da; “Hanımlar, 
Beyler! Kesinlikle 
bilmeliyiz ki, iki parça 
halinde yaşayan mil
letler zayıftır, hastalık
lıdır”

Başka bir konuş
masında da “Bir ülke 
nin en değerli varlığı 
yurttaşlar arasında 
milli birlik, iyi geçinme 
ve çalışkanlık, duygu 
ve kabiliyetin yerin 
olgunluğudur. Bu 
nedenle Türk Milletinin 
idaresinde ve korun
masında, milli birlik, 
milli duygu, milli kültür 
en yüksekte göz dik
tiğimiz idealdir” der.

Ülkeyi dört bir 
taraftan saran, var
lığını, bütünlüğünü, 
parçalamaya çalışan 
dün olduğu gibi bu 
günde içimize sızan 
düşmanlarımız! iyi 
tanıyan onları kendi 
silahlarıyla etkisiz 
duruma getirmeyi,

uluslararası zeminde 
sürdürülen mücadeleyi 
yürütebilecek gençler 
ister.

Avrupa Devletleri ve 
ABD’nin siyasi, 
ekonomik ve askeri 
baskılarına, mandası
na, liderliğine ve asla 
izin vermeyen gençlik 
ister. Yabancıların 
ülkemiz üzerinde söz 
sahibi olmalarına karşı 
çıkar

“Göreceği öğreni 
min sınırı ne olursa 
olsun, ilk önce ve 
herşeyden önce, Türk 
Milletinin bütünlüğüne, 
bağımsızlığına, milli 
geleneklerine yönelen 
tehlikelere karşı 
mücadele gereği 
öğretilmelidir” der 
Vatan sevgisi olan mil
letini bayrağını seven 
çalışkan, büyüklerini, 
küçüklerini seven, 
sayan, muhtaçlara 
yardım eden gençler 
ister.

Kısacası O’nu anla
mak, O’nu yaşamak ve 
yaşatmak ancak O’nun 
işaret ettiği yolda, 
ulusal birlik ve 
beraberlik içinde 
yürümekle olur... 
Gençler kendilerine 
bırakılan emaneti her 
türlü güçlük karşısında 
yılmadan sonsuza dek 
yaşatmalıdır, yolunu 
izlemelidir.

KAMPANYA
YENİEfficientGripPerformance
Islak Zeminde 2 metre Kısa Fren Mesafesi 
A Et/ket Değeri/

W

İâ$d ISLAK ZEMİNDE b 
L FRENLEME

195 65 R15 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE
205 55.R16 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE 

4Z5&4 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP COMPACT

Wr^OODYEAR EFFİCİENTGRİP compact

159.00
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Yıldırım Holding kuruluşlarından olan, Gemport’un hisselerini satın alan, Yılfert A.Ş. 
Bursa’nın ilk lojistik meslek okulunu yapmak için Valilikte protokol imzaladı

Tılfen, Mı lojisii k M M yapacak

Ali Kütük, 
GEMPORT, RODA 
Limancılık ve 
BORUSAN A.Ş. den 
sonra YILFERT 
Gemlik Gübre 
Sanayi Anonim 
Şirketiyle de okul 
protokolü imzalandı. 
Valilik Heykel 
Binası’nda dün 
yapılan törene, 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, Gemlik Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
ve YILFERT A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet

Yıldırım katıldı.

GEMLİK YILFERT 
GARİP YILDIRIM 
LOJİSTİK MESLEK 
LİSESİ

Gemlik Hamidiye 
Mahallesi Endüstri 
Meslek Lisesi yanın
daki 10 bin 
metrekarelik kapalı 
alana yapılacak olan 
24 Derslikli Lojistik 
Meslek Lisesi, Bursa 
Bölgesi’nin de ilk 
lojistik okulu olacak. 
İnşasına kısa sürede 
başlanılacak olan 
Lojistik Meslek 
Lisesi bünyesinde 
24 derslik, 10 idare 
birim, 4 laboratuvar, 
1 kantin ve 1 çok 
amaçlı salon bulu

nacak. 
Ruhsat alınması 
ardından bir yıl 
içinde tamamlan
ması planlanan 
okulun, “Gemlik 
Yılfert Garip Yıldırım 
Lojistik Meslek 
Lisesi” adıyla hizmet 
verecek.
Protokol imza 
töreninde konuşan 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursa'da olmayan 
okul türüne kavuşu
lacağını vurgula
yarak, Türkiye'nin 
geleceğinin güvence 
altına alınması için 
eğitim ve öğretimin 
önemine dikkat 
çekti.
Vali Harput, Mehmet 
Yıldırım nezdinde,

eğitim ve öğretime 
yapılan yatırımları 
kutladı.

BURSA’NIN İLK 
LOJİSTİK OKULU

£ursa'da 22 
Organize Sanayi böl
gesi olduğunu anla
tan Vali Harput, 
Bursa'ya lojistik köy 
kazandırarak, para, 
zaman ve mekandan 
kâr sağlamayı 
hedeflediklerini, 
Bursa’nın ilk lojistik 
meslek lisesinin de 
bu konuya yönelik 
eğitim ve öğretim 
vereceğini kaydetti.

YILFERT A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Yıldırım'da, Vali

Şahabettin Harput 
ile 1995 yılında 
Kırıkkale Valisi iken 
tanıştıklarını hatır
latarak, o dönemde 
kömür rezervleri 
konusunda protokol 
imzaladıklarını, 
şimdi daha önemli 
bir hizmet için bir 
araya gelindiğini 
bildirdi.
Bölgenin en büyük 
plotaj teknesini de 
hizmete soktuklarını 
ifade eden Mehmet 
Yıldırım, GEMPORT 
ve YILFERT rıhtım
larının da bölgenin 
en büyük ve en 
kapasiteli rıhtım ve 
limanı olacağını söz
lerine ekledi.
GEMPORT olarak 
Gemlik Lisesi'nin

yeni binasının temel 
çalışmasına 
başladıklarını açık
layan Mehmet 
Yıldırım, 8 milyon 
liraya mal olacak 
lojistik meslek li 
sesinin, üç yanı 
denizlerle çevrili 
ülkemize lojistik 
alanında hizmet 
verecek insanlar 
yetiştireceğini vur
guladı.
Limanların kara, 
demir yolu ve hava 
bağlantılanna da 
işaret eden Mehmet 
Yıldırım, okuldan 
mezun olacak 
öğrencilerin iş ve 
istihdam konusunda 
da sıkıntı çekmeye
ceklerini sözlerine 
ekledi.

Özürlü aracı dağıtımı sürüyor
Gemlik 
Belediyesi'nin 
Sosyal Projeler kap
samında uygula
maya koyduğu 
engellilere yönelik 
özürlü aracı dağıtımı 
devam ediyor. 
Engellileri Sosyal 
Hayata kazandırmayı 
hedefleyen proje 
kapsamında 15 
yaşındaki Habibe 
Melisa Tüfekçi ile 51 
yaşındaki Sabahattin 
Ormanh'ya spastik 
çocuk aracı ve 
tekerlekli sandalye 

verildi.

Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Aslan özaydın 
tarafından verilen

sandalyeleri 
Tüfekçi'nin 
Anneannesi Saliha 
Üzmez ile

Ormanlı'nın ablası 
Sevgi Esen aldı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı

Aslan Özaydın, iki 
engelli insanı daha 
sosyal hayata 
kazandırmanın

mutluluğunu 
yaşadıklarını dile 
getirerek, projenin 
devam edeceğini 
vurguladı. Gemlik 
Belediyesi daha 
önce de 12 vatan
daşa engelli aracı 
vermişti. Belediye 
ayrıca 
sivil inisiyatif plat
formu ile ortaklaşa 
mavi kapak kampa
nyasına katkı sun
muş, buradan elde 
edilen engelli 
araçları ve hasta 
yatakları da ilgili yer
lere verilmişti.
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Şampiyonlar yemekte bul ustu

Seyfettin SEKERSÖZ 
Bursa U-16 yaş 
grubunda şampi 
yon olan ve play off 
maçlarını yenilgisiz 
şampiyon bitiren 
Gemlik Belediye

spor takımına 
yemek verildi. 
Gemlik'in tanınmış 
müteahhitlerinden 
Uslu İnşaat sahibi 
Halit Uslu şampi 
yon gençlere İmren

Izgara'da yemek 
vererek onları 
başarılarından dola 
yı kutladı. U-14 ve 
U-16 takımlarının 
aldığı başarıları 
takip ettiğini ve

mutluluk duy
duğunu belirten 
Halit Uslu, takım 
futbolcuları 
ile teknik 
kurmaylara da 
başarı dileklerinde

bulundu.
U-16 takımının 
katılacağı 1. 
kademe maçlarında 
başarı dileklerinde 
bulunan Uslu, 
"Sîzlerin başarıları

bizlerin sevinci 
olacaktır. Bursa'yı 
ve Gemliği orada 
en güzel şekilde 
temsil edeceğiniz
den eminim" 
dedi

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı, Gemlik İlçe Trafik Şube Müdürlüğü’nden 

almış olduğum ehliyetimi ve
SRC Belgemi - Piskoteknik Belgemi 15 Mayıs 2013 

tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. UFUK YÜCE

nrıp Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

NİL SAHRA PAZVANT

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

“Başarı, tüm ulusun azim ve 
inancıyla çabasını birleştirmesi 
sonucu kazanılabilir.” .

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın 

94, yıldönümü 
tüm ulusumuza kutlu olsun.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
İLÇE YÖNETİM KURULU ARINA İLÇE BAŞKANI 

OSMAN BURDU

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IMimMIIIMİIB
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2012 sonu itibariyle 
gençlerde işgücüne 
katılım oranının 
yüzde 38,2, işsizlik 
oranının yüzde 17,5 
olduğunu açıkladı. 
TÜİK, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı 
çerçevesinde genç 
nüfusa (15-24 yaş 
grubu) ilişkin geçen 
yıl ilk defa hazır
lanan İstatistiklerle 
Gençlik 2011 
yayınını, bu yıl gün
cel bilgileri içerecek 
şekilde tekrar 
yayımladı.
Buna göre, yük
seköğretimde net 
okullaşma oranı (18- 
22 yaş grubu) yüzde 
35 düzeyinde 
bulunuyor.
Lisans, lisansüstü 
ve tıpta uzmanlıkta 
2011/2012 akademik 
yılında belirgin cin
siyet farkı bulun
muyor. Cinsiyet 
farkı en çok 
önlisans eğitiminde 
görülüyor. Örgün 
onıısans programın
da genç erkekler 
(yüzde 62,5), açık 
öğretim ön lisans 
programında ise 
(yüzde 62,1) genç 
kadınların daha 
fazla olması dikkati 
çekiyor.
-Genç işsizliği- 
2012 yılında toplam 
nüfusun işgücüne 
katılım oranı yüzde 
50, işsizlik oranı 
yüzde 9,2 ve tarım 
dışı işsizlik oranı 
yüzde 11,5 olarak 
gerçekleşirken, 
gençlerde işgücüne 
katılım oranı yüzde 
38,2, işsizlik oranı 
yüzde 17,5 ve tarım-

dışı işsizlik oranı 
ise yüzde 20,8 oldu. 
İşsizlik oranı genç 
erkeklerde yüzde 
16,3 iken, genç 
kadınlarda bu oran 
yüzde 19,9'u buluy
or. Tarım-dışı işsiz
lik oranı ise genç 
erkeklerde yüzde 
18,4, genç kadınlar
da yüzde 26,1 
olarak hesaplanıyor. 
-Evli gençler- 
Türkiye'de genç 
nüfusun yüzde 
14,2'si evlilikle 
tanışmış durumda. 
Genç erkeklerde bu 
oran yüzde 5,5'e 
gerilerken, genç 
kadınlarda yüzde 
23,2'ye çikiyör. 
Genç nüfusun 
evlenme oranı yıl
lara göre düşüş 
göstermekle birlik
te, evlenmede cin
siyetler arası fark 
hala çok yüksek 
seviyede seyredi 
yor. Ortalama ilk 
evlenme yaşı erkek
ler için 26,7 iken, 
kadınlar için 23,5'e 
geriliyor.
-Genç kadınlar şid
det mağduru- 
2008 yılı verilerine 
göre, yaşamının 
herhangi bir döne
minde eşinden ya 
da birlikte yaşadığı 
kişiden fiziksel ya 

da cinsel şiddet 
görmüş kadınların 
oranı yüzde 41,9, 
genç kadınların 
oranı ise yüzde 35,3 
seviyesinde 
bulunuyor.
Son 12 ay içerisinde 
eşinden ya da birlik
te yaşadığı kişiden 
fiziksel ya da cinsel 
şiddet görmüş 
kadın oranı yüzde 
13,7 iken, bu oran 
genç kadınlarda 
yüzde 21,3 olarak 
gerçekleşti.
-Anne babalarla 
yaşanan 
problemler- 
Anne ve babalar, 
2011 yılı verilerine 
göre, 13-25 yaş 
grubundaki çocuk
ları ile en çok 
arkadaş seçiminde 
(yüzde 33,7) prob
lem yaşıyor. 
Çocuklarının harca
ma ve tüketim 
alışkanlığında prob
lem yaşayan anne 
ve babaların oranı 
yüzde 30,6, kılık 
kıyafet tarzında 
problem yaşayan
ların oranı yüzde 
29,4, yemek ve 
ev düzeni alışkan
lığında sorun 
yaşayanların oranı 
ise yüzde 23,3 
seviyesinde 
bulunuyor.

$aylı,"Heılefimiz Türkiye'de 
yerel perakendecilikte ilk 10!'
Bursa'nın lider mar
ketler zinciri Şaypa, 
kabına sığmıyor. 
2014 yılında 
Türkiye'nin en 
gelişmiş organize 
perakende pazarı 
olarak kabul gören 
İstanbul'un Anadolu 
yakasında iki şube 
açma kararı alan 
Şaypa, böylece 
Bilecik ve Yalova 
gibi yakın iller ile ilk 
adımı attığı 
ulusallaşma yolun
da atağa kalkacak. 
Türkiye'nin en 
gelişmiş organize 
perakende pazarı 
olarak kabul gören 
İstanbul'da iki yıldır 
yer arayışlarına 
devam eden Şaypa, 
2014 yılında 
Anadolu yakasında 
iki yeni şube açma 
hedefi belirledi. 
Aynı zamanda 
Şaypa, inorganik 
satınalmalar 
yaparak İstanbul 
pazarındaki 
hedefini büyütmeyi 
planlıyor.
Şayh Ailesi'nin 3. 
nesil temsilci
lerinden Şaypa 
Genel Müdürü 
Yusuf Şayh, "Şaypa 
kalitesi ve rekabet 
edilemeyen gücü ile 
beraber koşulsuz 
müşteri mem
nuniyeti hizmetini 
İstanbul'a da 
sunacağız. 
Sunacağımız hizmet 
ile İstanbulluların 
gönüllerini fethede
ceğiz" dedi.

SEKTÖR 
ORTALAMASININ 
2,5 KAT ÜZERİNDE 
BÜYÜDÜ

ra

2012 yılında 
yüzde 8 olarak açık
lanan sektör ortala
masının 2,5 kat 
üzerinde bir perfor
mans sergileyerek 
yüzde 20 büyüme 
gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Şayh, 
son 3 yıllık döneme 
bakıldığında ise 
cirolarını ve çalışan 
sayılarım yüzde 100 
artırdıklarını kaydet
ti. 2012 yılını 500 
milyon TL'nin 
üzerinde bir ciroyla 
kapattıklarının altını 
çizen Yusuf Şayh, 
"Bunun tamamını 
Bursa'dan temin 
etmiş olan bir yerel 
perakendeciyiz biz. 
Bu işlem hacmi 
sadece Bursa'da 
dönüyor. BursalInın 
malını alıyor, 
Bursahmn malını 
satıyoruz. 
Ulusalların en 
başarısız olmuş 
olduğu illerden bir 
tanesi Bursa'dır. O 
konuda Bursa halkı
na müteşekkiriz. 
Bu gerçekten çok 
önemli.
Her hafta yap-

tırdığımız ölçüm
lerde Bursa'nın en 
ucuz marketi 
konumumuzu 
koruduğumuzu 
görüyoruz" diye 
konuştu.

2013'TE 
TOPLAM 70 ŞUBE 
Genel Müdür 
Yusuf Şayh, bu yıl 
içinde Millet 
mahallesi, İnegöl ve 
Gemlik'te açılacak 
şubeler ile birlikte 
10 noktada daha 
Şaypa olacağını 
ifade etti.
Şayh,şuan 50 şube 
de açabiliriz ama 
biz büyümeyi özüm
seyerek yapmak 
istiyoruz. Özümse 
yerek büyümede 
tüm şüreçlerimiz 
tanımlanmış ve alt 
yapısı daha sağlam 
bir şekilde olacak
tır,2013 yılında 
toplamda 13 yeni 
şube açarak yıl 
sonunda 70 şubeye 
ulaşacaklarını ve 
yatırımlarını 
tamamlamayı plan

ladıklarını da söz
lerine ekledi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

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

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

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

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

OTORÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 513 66 13
Pegssus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanbarogiu-Eaadaş 514 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni 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. Hsst. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 eo ee

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 S13 10 79
MAR-PET 5 •, 3 3O 33
Tuncay Otogaz S13 1645
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
OIMLİK'İN İLK OOMLOK SİYASİ OAZSTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4577 

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)

(EHSİHİIİ

■■ 
EL CİN: 11:45- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

KORKUNÇ BİR 
FİLM 5: 12:00- 

14:00-16:15-18:15- 
20:30 

CROODLAR: 
12.00-14,15-16.15- 

18.15-2015

■Elin
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Merkez :-0»13 85 53 
053549366'04 

Kumla Şb.:O 224 5» 95 27 
Kurşunlu Şb.:O 535 4S6 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
• GEMLİK’TE SAT® K LÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUNÇ

JMILTORLJ^DÜĞÜN SALONU^5^

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE St. L3
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V IH

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F 
EN GÜZEL ANLARINIZI J M 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Git)dinine
Çerez Nifak Masası

İnternetten Canb Mu/m 
k ifflk Sahne - fah/österisi

Servis ve ekiptnan/ar 
Sürpriz gösteriler

M

S



İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

• PORTÖR MUAYENELERİ
• 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

• İŞYERİ HEKİMLİĞİ 

osab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 
» y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSKANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha 
önemli değildir...

Kurulus:1973

GemlikKHrfez
20 Mayıs 2013 Pazartesi

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

GCBALnden 
TörMııe ikinciliği
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
12 C sınıfı öğrencisi Cemre Arslan'ın 
Kimyagerler Derneği tarafından 
düzenlenen makale yarışmasında 
Türkiye İkincisi oldu. Sayfa 7’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komite Seçimleri kıran kırana geçti

Cemlik TSITJa siinıriz secim
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 

R ve Spor Bayramı kutlandı

İM

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
19 Mayıs törenleri, GTSO seçimleri..

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Spor Bayra 
mı’nın bu yıl 94. yıldönümü kutlandı.

AKP iktidarın ulusal bayramlann içini boşaltan 
kararlan yürürlükteydi bu bayramda da.

Örneğin, dün sabah, Atatürk Anıtı önünde yapı 
lan resmi çelenk koyma törenine yalnız İlçe 
Gençlik ve Spor Müdürü ve bir subay katıldı.

Birkaç spor takımının lütfen davet edildiği tören 
de, CHP ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, İl 
genel meclis üyeleri ve az sayıda vatandaş vardı.

CHP’liler geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi alternatif 
çelenk sunma ve saygı duruşu töreni düzenledi.

MHP törenlerde yoktu. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’ni 
oluşturacak Meslek Komiteleri seçimleri ya 
pildi. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde ya 
pılan seçimlerde, 11 meslek gurubundan 
meçlisi' oluşturacak üyelerin seçimi yapıl 
dı. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü yapı 
lacak olan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkan 
lığı ve Meclis Başkanlığı ile üst birlik 
delege seçimleri yapılacak. Haberi syf 2’de

sisleri ııamMı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı törenlerle kutlandı. İlçe 
Kutlama Komitesi’nce hazırlanan prog 
ram gereği bu yıl Atatürk Statında ilk kez 
kutlama yapılmadı. Haberi sayfa 4’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 
KOLONOSKOPİ)
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komite Seçimleri kıran kırana geçti

Gemlilt TSO'da sürpriz seçim

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’ni oluştura
cak Meslek 
Komiteleri seçimleri 
yapıldı.
İlçe Seçim Kurulu 
gözetiminde saat 
O8.oo’de başlayan 
seçimler saat 
17.oo’ye kadar 
sürdü.
Gün boyu yoğun 
kulis çalışmalarının 
yapıldığı seçimler 
sırasında, emniyet 
güçleri geniş güven
lik önlemi aldı.
SONUÇLAR 
SÜRPRİZ OLDU 
Saat 17.oo’de 
sandıklarda sayımın 
başlaması üzerine, 
İlçe Seçim Kurulu 
açılan meslek 
komitelerine de 
katılan listelerden 
birer kişiyi sayım 
gözlemcisi olarak 
salonaaldı. Yapılan 
sayımlarda, Birinci 
Meslek Komitesi’nde 
Körfezim Turizm 
Nakliye ve Gıda 
Maddeleri San. Ltd. 
Şti. - Çakmak 
Kuyumculuk San. 
Ltd. Şti 31 oy 
alırken, Yıldırım Gıda 
Mad. İmalat ve Paz. 
San. Ltd. Şti. - 
Emrullah Ozaydın 
listesi 17 oy aldı. 
İkinci Meslek 
Komitesinde tek 
liste ile yapılan 
seçimlerde Erenoğlu 
Süt ve Süt Mamülleri 
Gıda A.Ş., Mete 
Zeytincilik Gıda ve 
Konserve San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 24 oy 
alarak meclise girdi. 
Üçüncü Meslek 
Komitesinde ise 
Yılfert Gübre ve 
Gübre Sanayi ve Tic. 
A.Ş., H.S.S. Lastik 
San. A.Ş. 35 oy, 
Borusan 
Mannesman 
Borusan Boru 
Sanayi ve Tic. A.Ş. - 
Semih Aşkın 32 oy 
aldılar.

Dördüncü Meslek 
Komitesi ise: 
Bereket İnşaat 
Malzemeleri 
Taah.Tic. Ltd. Şti. - 
Mustafa Yiğit İnşaat 
Müh. Yapı Malz. San 
ve Tic. Ltd. Şti. - 
Baytaş İnşaat Taah. 
Müh. Nak. Gıda 
Dayanıklı Tüketim 
Malları, Turizm San. 
Ltd. Şti. 90 oy, 
Üngör Tic. Koli. Şti, 
Şahin Danış - Hacı 
Örnek listesi 77 oy 
aldı.
Beşinci Meslek 
Komitesi Haluk 
Güveniş- Haşan 
Yıldırım, Güngör 
Zeytincilik Gıda İnş. 
Nak. San. Tic. Ltd. 
Şti. 84 oy, Kemal 
Akıt, Adem Çiçek, 
Saim Mutlu listesi 
ise 47 oy aldılar. 
Akıt’a verilen birey
sel oylarla Akıt’ın 
oyu liste dışında 52 
oy aldı.
Altıncı Meslek 
Komitesinde Fiba 
Halı MED TEM İnş. 
İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti. ile Eres 
Dayanıklı Tük. MI. 
Mobilya Tekstil İnş. 
İth. İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti. 20 oy alırken, 
Esat Coşkun, Çetin 
avcı Mobilya 18 oy 
aldılar.
Önemli bir çekişme 
Yedinci Gurup olan 
nakliyeciler 
gurubunda yaşandı. 
Onsekiz Kum 
Hafriyat Tah. Tah. 
Turz. Ltd. Şti ile 
Gökhan Güzel Nak. 
Tah. Tah. Gü,m. Pet. 
Tic. A.Ş. 40 öy 
alırken, Batı Nakliyat 
Lojistik Oto. inş. 
Taah. Tic. Ltd. Şti., 
Gemlik Aktaş 1 
Lojistik Tah. Tahl. 
Depo Oto. Bak. Hiz. 
Ltd. Şti. 35 oy aldı. 
Sekizinci meşlek 
gurubu Gemlik 
Vapur Acenteliği 
Denizcilik San. Tic. 
Ltd. Şti. ile A-Z

Denizcilik Gemicilik 
Acenteliği Ltd. Şti. 
31 oy, Avman 
Denizcilik ve Acenta 
Koli. Şti. ile User 
Gümrük Müşavirliği 
Ltd. Şti. 18 oy aldı. 
Tek liste ile seçim
lere giren Dokuzun 
cu Meslek Gurubu 
Gemlik Paşa Otel 
Turizm Kuyumculuk 
San. Ltd. Şti. ile 
Nurettin Hocaoğlu 
24 oy aldılar. 
Onuncu Meslek 
Gurubu Fatih Buluk- 
Abdullah Özden 26 
oy, Mahmut Kamil 
Solaksubaşı - 
Bahattin Çavdar 24 
oy aldılar. 
Onbirinci Meslek 
Gurubu Ayhas 
Mimarlık 
Mühendislik inş. 
Taah. Ltd. Şti. - Cavit 
Mirasyedi Mühendis 
lik 24 oy, Ahmet 
Atalar - Cengiz 
Harita inş. Taah. 
San. Tic. Ltd.Şti. 20 
oy aldılar.

ŞOK YAŞANDI 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt’ın zeytinciler 
gurubundan meclise 
girememesi şok 
olarak değer
lendirilirken, bunun 
bir taktik olduğu 
belirtilirken, Akıt’ın 
Nakliyeciler 
Gurubundan yedek 
üyelikten seçimleri 
kazanan Onsekiz 
Kum Çakıl Hafriyat 
Taah. Tah. Tic. Ltd. 
Şti veya Gökhan 
Güzel Nakliyat Tah. 
Tahl. Gümrük Tic 
A.Ş. firmalarından 
birinin istifası ile 
Kemal Akıt’ın mecli 
se bu guruptan gire
ceği konuşulu yor. 
öte yandan, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın iki 
dönemdir başkan 
yardımcılığını yapan 
Esat Coşkun’un lis
tesinin kazanama
ması da şaşkınlık 
yaratırken, büyük

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASINA 
SECİLEN MECLİS ASİL ÜYELERİ

1. MESLEK GURUBU :
Körfezim Turizm Nakliye ve Gıda
Maddeleri San. Ltd. Şti. -
Çakmak Kuyumculuk San. Ltd. Şti
2, MESLEK GURUBU :
Erenoğlu Süt ve Süt Mamülleri Gıda A.Ş., 
Mete Zeytincilik Gıda ve Konserve San. 
ve Tic. Ltd. Şti.
3. MESLEK GURUBU :
YILFERT Gübre ve Kimya San. Tic. A.ş.
HSS Oto. Lastik San. A.Ş.
4. MESLEK GURUBU :
Bereket Org. İnş. Mlz. İnş. Tah. Tic.Ltd.
Mustafa Yiğit İnş. Müh. Yapı Tah.San. Tic.
5 . MESLEK GURUBU :
Haluk Güveniş - Haşan Yıldırım
Güngör Zeytincilik Gıda Amb. Ltd.Şti.
6. MESLEK GURUBU :
FİBA Halıcılık Med Tem Ltd.Şti.
Eres Dayanıklı Tük. Mlz. San. Tic.Ltd.Şti.
7. MESLEK GURUBU :
Onsekiz Kum Hafriyat Tur. Tic. Ltd.Şti.
Gökhan Güzel Nakliyat Tic. A.Ş.
8, MESLEK GURUBU :
Gemlik Vapur Acenteliği Den. Ltd.Şti.
A-Z Denizcilik Gemi Ac. Ltd.Şti.
9, MESLEK GURUBU :
Gemlik Paşa Otel Kuy. San. Tic.Ltd.Şti.
Nurettin Hocaoğlu
10. MESLEK GURUBU :
Fatih Buluk-Abdullah Özden
11. MESLEK GURUBU :
Ayhas Mimarlık Müh.lnş. Taah. Ltd. Şti.
Cavit Mirasyedi Mühendislik

çekişmelerin 
yaşandığı inşaat ve 
inşaat malzemeleri 
gurubunda, yönetim 
kurulu üyesi Üngör 
Ticaret Koli. Şti. 
Salih Üngör ile 
Şahin Danış’ın 
seçimleri kaybe 
tmesi şok etkisi 
yarattı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası meclis 
seçimlerine bu yıl 
güçlü bir şekilde 
katılan Yılfert Gübre 
ve Kimya Sanayi 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Yıldırım ve ekibinin 
yapılan seçimlerde 
Yıldırım Holding’e 
bağlı Gemlik Gübre 
Fabrikası 
Temsilcileri ile birlik

te gün boyu seçim
leri izlemesi ve yapı 
lan seçimlerde karşı 
listede bulunan Boru 
san Mannesmann 
Boru Sanayi ve A.Ş. 
listesinden 3 oy 
farkla meclise girme
si sürprizlerden biri 
olarak değer 
lendiriliyor. 
Önümüzdeki hafta 
Cumartesi günü 
yapılacak olan Gem 
lik Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kuru 
lu, Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve Meclis 
Başkanlığı ile üst 
birlik delege seçim
lerinin bugün yapı 
lan meclis listesi 
tablosuyla nasıl geli 
şeceği merakla bek
leniyor.
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Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde meydana 
gelen kazada iki 
araç hurdaya dön
erken, sürücüler 
emniyet kemeri 
sayesinde 
kurtuldu.
Mudanya Bursa 
karayolu üzerinde 
bulunan Nilüfer 
kolejine 500 metre 
mesafe de 
Göynüklü köyü 
kestirme yoluna 50 
metre mesafede 
meydana gelen 
trafik kazasında 
bir kişi
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Eskişehir-Ankara 
karayolunun 27'nci 
kilometresinde bu 
sabah saat 07.00 
sıralarında mey
dana gelen trafik 
kazasında öğret
men çift hayatını 
kaybetti.
Samsun'un Bafra 
İlçesi'nden emekli 
öğretmenlerin 
buluşma etkinliğine 
katılmak üzere 
Bursa'ya gitmek 
üzere yola çıkan 66 
yaşındaki Necdet 
Hatipoğlu yöneti
mindeki 55 EE 169 
plakalı otomobil, 
önünde giden 
Yaşar Aktaş yöneti

l5ıaWMCiililMııWilıM
Bursa'da 
bakıcısının işi 
bırakması üzerine 
ağabeyinin yanında 
kalmaya başlayan 
4.5 yaşındaki bir 
çocuk, balkondan 
düşerek hayatını 
kaybetti. , 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Görükle Sakarya 
Mahallesi 
Dumlupınar 
Caddesi üzerindeki 
bir sitede meydana 
geldi, iddiaya göre,

Gemlik Körfez..www.gemlikkorfezgazetesi.com

yaralanırken kaza
ya karışan iki araç
ta kullanılamaz 
duruma geldi.
Edinilen bilgiye

göre, Bursa'dan 
Mudanya istikame
tine giden Basri 
Sevim idaresindeki 
16 LR 700 plakalı

mindeki 19 TP 287 
plakalı TIR'a 
arkadan çarptı. 
Kazada otomobilin 
sürücüsü Necdet 
Hatipoğlu ile ken
disi gibi emekli 
öğretmen olan eşi

bir hafta önce 
Sırameşeler 
Mahallesi'ndeki 
bakıcısının işi 
bıraktığı 4.5 yaşın

daki Berk Emre, 
üvey ağabeyinin 
söz konusu yerdeki 
evinde kalmaya 
başladı. Ağabeyi

65 yaşındaki Birsen 
Hatipoğlu öldü.
Aynı otomobilde 
bulunan emekli 
öğretmen 68 yaşın
daki Seval Karakaş 
yaralandı. Karakaş 
112 ambulansıyla 

otomobil, 
Göynüklü köyü yol
unda Ergün İpek 
idaresindeki 16 JA 
685 plakalı otomo
bille çarpıştı.
Araçlarda büyük 
hasar meydana 
gelirken, her iki 
araç sürücüsü 
emniyet kemeri 
sayesinde ölümden 
döndü. Hafif 
yaralanan Ergün 
İpek 112 ambulan
sıyla hastaneye 
kaldırılırken, kazay
la alakalı tahkikat 
sürüyor.

kaldırıldığı Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Ölen Hatipoğlu çif
tinin araç 
içerisinde sıkışan 
cesetleri itfaiye 
ekipleri tarafından 
çıkartılıp otopsi 
için Eskişehir 
Osmangazi Üniver
sitesi Hastanesi 
morguna 
götürüldü. İl 
Jandarma 
Komutanlığı yetk
ilileri, TIR şoförü 
yaşar Aktaş'ın 
gözaltına alındığını, 
kazayla ilgili soruş
turmanın sürdürül 
düğünü bildirdi.

Coşkun Emre'nin 
lavaboya girdiği 
sırada küçük Emre, 
balkonun kilitli 
olan kapısını 
açarak, dışarı çıktı. 
Dengesini kaybed
erek 3. kattan 
düşen Berk Emre, 
ağır yaralı olarak 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Küçük 
çocuk doktorların 
tüm müdahalesine 
rağmen kurtarıla
madı.

İMİlliıillınıliilıiII II

Bursa’nın Mudan 
ya ilçesinde bir 
barda 2 kişiyi 
öldürüp 2 kişiyi de 
yaraladığı iddiasıy
la yargılanan 
marangoz, ilk kez 
çıktığı hakim karşı 
sında beraatini 
istedi 
5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
“kasten iki kişiyi 
öldürmek ve 
yaralamak” suç 
larından tutuklu 
olarak yargılanan 
56 yaşındaki İ.A., 
ilk kez hakim 
karşısına çıktı. 
Geçen sene bir 
barda tartışınca 
tabancayla ateş 
ettiği Bülent Öztaş 
ile aynı masadaki 
garson Emine 
Bekereci'nin 
ölümüne, C.G. (61) 
ve K.K.'nin (32) ise 
yaralanmasına 
sebep olmakla 
suçlanan 2 çocuk 
babası marangoz 
sanık, sadece bir 
el ateş ettiğini, 
diğer kişilerin, gar
sonların elindeki 
silaha sarılması 
üzerine yara
landığını söyledi. 
Olay günü bara 
alkol almak için 
gittiğini anlatan 
I.A., “Ben içerken 
kazayla rakı bar
dağı devrilmişti. 
Daha sonra yanı
ma gelen bir genç 
bana, ‘Adam gibi

Polisler fenerle 
bizans altını aradı
Bursa’nın İznik 
ilçesinde, Bizans 
dönemine ait sahte 
altın sikkeler ele 
geçirilirken, bir 
kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, İ.E. (42), 16 
US 902 plakalı 
aracın koltuk başlı 
ğına zulaladığı 
sahte altın sikke 
leri önceden irtibat 
kurduğu kişiye 
satmak için Yeni 
şehir’den İznik’e 
geldi. Gece saat 
23.00’de Mustafa 
Kemal Paşa 
Mahallesi Sahil 
Caddesi’nde tak
ibe alınan I.E., kul
landığı araçta 
kıskıvrak yaka

otur’ diyerek 
hakaret etti. Ben 
de, ‘Sen kim oluy
orsun, buranın 
sahibi misin?’ diye 
sordum. Yanımdan 
ayrılıp gitti ve 
biraz ilerideki 
başka bir masaya 
oturdu. Masadaki 
bayanlarla birlikte 
bana bakıp sürekli 
gülüyordu. Ben de 
onlara dönerek 
'Neden gülüyor
sunuz?' diye sor
dum. Bunu üzerine 
masadan kalkan 
bu genç üzerime 
saldırdı. Ben de 
belimdeki taban
cayı çıkararak 
saldırısını engelle
mek için bir el ateş 
ettim. Garsonlar 
bana müdahale 
edince elimdeki 
tabanca patlamaya 
devam etti. Bu 
sırada diğer şahıs
lar vurulmuş. Ben 
kimseyi öldürme 
kastıyla ateş 
etmedim. Olay 
sebebiyle de çok 
pişmanım.
Beraatimi istiyo
rum” dedi. 
Davaya müşteki 

olarak katılan mak
tul Emine Bekere 
ci’nin oğlu İ.Ü., 
diğer maktul 
Bülent Öztaş’ın 
babası E.Ö. ile 
annesi Ş.Ö., sanık
tan şikayetçi 
olduklarını söyle
di.

landı. Zanlı gözaltı
na alınırken, araç 
ise emniyetin oto 
parkına çekilerek 
didik didik arandı. 
Yapılan aramada, 
imitasyon olduk
ları anlaşılan 25 
adet Bizans altını, 
koltuk başlığına 
naylon torba 
içinde zulalanmış 
olarak bulundu. 
Araçta ayrıca bir 
adet el yapımı 9 
milimetre silah ve 
15 adet mermi 
bulundu.Gözaltına 
alınan İ.E’nin 
birkaç gün önce 
elinde bulunan 81 
sahte altın sikkeyi 
bir kişiye yüz bin 
lira karşılı ğında 
sattığı öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
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|19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

İlk kez staida Bösleri ııapılmaılı
19 Mayıs törenleri, GTSO seçimleri..
Atatürk Anıtı’na çelenk koyan bir de Türkiye 

İşçi Partisi ilçe yönetimi ile Atatürkçü 
Düşünce Derneği vardı.

Ancak, izin almalarına karşın, bir gün önce 
Atatürk Anıtına koydukları çelenkler birileri 
tarafından kaldırılmış.

İP yöneticileri, çelenkleri otobüslere yakın 
bir yerde atılmış buldular ve yerine koydular.

Diğer partilerin Atatürk’e karşı sevgileri ol 
madiği için bu işten memnuniyetlerini belir 
terek Anıta çelenk koyma gereğini yerine 
getirmediler.

Zaten yasaklardan önce de koymuyorlardı.
Bu yıl ki 19 Mayıs törenleri Statta yapılmadı. 

Bu bir ilktir.
Bunun nedenini anlamak mümkün değil.
Ancak, İktidarın resmi tabelalardan T.C. ru 

muzunu kaldırdığı bir dönemde, Anayasa’dan 
"Türk" sözünün çıkarılmak istendiği bir 
zamanda, ılımlı İslamcı geçinenlerin, uzun yıl
lardan beri, 19 Mayıs Bayramını “Baldır Bacak 
Bayramı” olarak nitelemelerinin sizce bir 
sonucu olamaz mı bu durum.

Gidişat belli.
Başbakan 23 Nisan törenlerine katılmadı.
Doktorları izin vermemişti törenlere katıl

masına..
19 Mayıs Bayramı’nda ise bu kez de ABD’li 

dostuyla buluşmaya gitti. Daha önemli çünki!
Ulusal olanı içlerine sindiremiyorlar.
Yakında tamamen kaldırırlarsa şaşmayın.
Cumartesi akşamı yaşanan bayrak krizine ne 

dersiniz.

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı tören
lerle kutlandı.
İlçe Kutlama Komi 
tesi’nce hazırlanan 
program gereği bu 
yıl Atatürk Statında 
ilk kez kutlama 
yapılmadı.
19 Mayıs törenlerine 
Cumartesi günü 
akşamı saat 20.oo 
de Kapalı Spor 
Salonu önünden 
gençlik yürüyüşü ile 
başlandı.

Ulusal bir bayramirf i-ener Alayı yürüyüşün 
de bayrak yokmuş!

Ali Can Durdu, yürüyüş alanından aradı.
“Abi, rezalet bayraksız yürüyüş yapıyorlar, 

gidip evden bayrak getirdim.
Aramızda tartışma çıktı.
Yürüyüş durdu, sonra bayrak getirdiler, 

yürüyüş başladı.” dedi.
Buyurun buna cevap verin.
Ne oluyoruz beyler?
Bu vatan sokakta bulunmadı.
Bunların bayrağa da saygıları yok. 23 Nisan 

bayramında da 75 cm. bir bayrak vardı statta..
Kapalı Spor Salonu’ndaki töreni yazmama 

gerek yok.
Bunlar bugünden, geleceğin işaretleri.
Ancak, bu vatana sahip çıkanlarda var 

unutulmasınlar.
Türkiye’yi nereye götürmek istyorlar izli 

yoruz.

BAYRAK KRİZİ 
Genelde öğrencilerin 
ve velilerin katıldığı 
yürüyüşte Türk Bay 
rağının bulunmama 
sı krize neden oldu. 
Bir grup vatandaş, 
Yürüyüş heyetine 
“Neden Türk bayrağı 
olmadan yürüyor
sunuz” demesinden 
sonra, vatandaşlar 
evlerinden bayrak 
getirerek, yürüyüş 
konvoyuna katıldılar. 
Bunun üzerine 
yürüyüş düzenleyen 
komite de okul ve 
İlçe Spor Müdürlü 
ğü binasından Türk 
Bayrağı getirerek, 
yürüyüş konvoyuna 
katıldı.
Fener Alayı Yürü 
yüşü, Orhangazi 
Caddesi üzerinden 
İskele Meydam’nda 
sona erdi.

Dün, sabah saat 
O9.oo da, Atatürk 
Anıtı önünde düzen
lenen törende 
Gençlik Spor İlçe 
Müdürü Adil Tunç, 
Atatürk Anıtına 
çelenk koydu. 
Burada yapılan 
törene, CHP İlçe 
yönetim kurulu üye 
leri, İl Genel Meclis 
üyesi Ahmet Hulisi 
Aydın, belediye 
meclis üyeleri, 
Gemlik Belediye 
Spor Kulübü 
Basketbol takımı

sporcuları, 
Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Turan Alkış, Karete 
ve Judo takımları, ile 
az sayıda vatandaş 
katıldı.
Bir dakikalık saygı 
duruşundan sonra 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesiyle tören
ler sona erdi.
Daha sonra saat 
11.oo de Kapalı Spor 
salonunda bozuk 
ses düzeni ile 
yapılan törenler, ilgi 
görmedi.

Burada yapılan ödül 
töreninde hafta bo 
yunca yapılan etkin
liklerde dereceye 
girenlere ödülleri 
verildi. Salonda, 
judo, tekvando 
takımları gösteri 
yaptılar.
Salı günü yapılması 
programlanan 
Mustafa Çeceli 
Konseri, Reyhanlı da 
meydana gelen pat
lamada ölenler nede 
niyle Kaymakamlık 
tarafından iptal 
edildiği öğrenildi.

İçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Balıkesir’e atandı
II II

TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİMLERİ 
Cumartesi günü Gemlik Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın da seçimler yapıldı.
Büyük katılım oldu.
2 meslek komitesi hariç 9 grup çift liste ile 

seçimlere katıldı.
Bu seçimlerde büyük sürprizler yaşandı.
Kemal Akıt, mesleği olmayan zeytinciler 

grubundaydı.
Tüm çabalarına karşın başarılı olamadı. 
Nakliyeciler grubunda yedek üye idi. 
Onsekiz Nakliyat ve Gökhan Güzel Nakliyat, 

Batı Nakliyat'a 5 oy farkla seçim kazanınca, 
büyük ihtimal, Akıt bir istifa ile meclise bu 
gruptan girecek.

Başkanlığa aday olan Mahmut Solaksu ba 
şı’nın grubundan çıkamaması beklentisini 
sona erdirdi.

Esat Coşkun, Zafer Yıldırım’ın, Emrullah 
özaydın’ın, Şahin Danış’in kaybetmesi yanın
da, bu yıl ilk kez sanayicilerde Borusan 
Mannesman yerine, Yıldırım Holding grubu 
nun listesinin kazanması ve etkin bir şekilde 
seçimlere bizzat Mehmet Yıldırım ile katılması 
dikkat çekiciydi.

Şimdi gözler, önüzümdeki cumartesi günü 
yapılacak meclisin ve yönetimin oluşumunda.

Yeni süprizler yaşanacak mı göreceğiz.

Gemlik Gıda Tarım 
Hayvancılık İlçe 
Müdürü İbrahim 
Çetin, Balıkesir İl 
Müdür Yardımcılığı’ 
na atandı.
2004 yılında Gemlik 
Gıda Tarım Hayvan 
cıhk İlçe Müdürlüğü 
ne getirilen 
Veteriner Hekim 
İbrahim Çetin, 
1985 yılında yılında 
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner 
Fakültesi’nden 
mezun oldu. Ankara 
Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Endüstrisi 
doktorasını tamam
ladıktan sonra aynı

fakültede asistanlık 
yaptı.
Doktora sonrası 
askerlik hizmetini 
tamamlayan Çetin, 
daha sonra 
Gemlik’te serbest 
ticaretle uğraştı. 
2004 yılında Gemlik

Gıda Tarım 
Hayvancılık ilçe 
Müdürlüğü’ne 
atanan ibranim 
Çetin, 9 yıldır bu 
görevi sürdürdü. 
2010-2011 yılında 
ABD’de lowa state 
de eğitim alan Çetin

geçtiğimiz hafta 
sonunda Balıkesir il 
Gıda, Tarım, Hayvan 
cıhk II Müdür Yardım 
cılığına atandı. 
İbrahim Çetin bura
da Gıda ve 
Hayvancılıktan 
sorumlu Müdür 
Yardımcısı olarak 
görev yapacak. 
İbrahim Çetin, 
önümüzdeki gün
lerde yeni görevine 
başlayacağını, 9 yıl 
birlikte çalıştıkları 
mesai arkaşlarına, 
kendilerine destek 
olan meslekdaşları- 
na ve üreticilere 
teşekkür etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında alternatif kutlama

CIFlilm İmla cM Mulaı
CHP İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Aksoy, çelenk koyma töreninde 

yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 günü İstanbul’dan Bandırma 
vapuru ile Anadolu’ya çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşları, yurdu 

işgal edilmiş bir milleti laz, gürcü, çerkez, kürt, demeden topyekün bir 
Kurtuluş Savaşı başlattığını söyledi.

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik 
Spor Bayramı’nın 
dün sabah Atatürk 
Anıtı önünde yapılan 
resmi törenlerden 
sonra, CHP İlçe 
Yöneticileri saat 
10.oo da Atatürk 
Anıtına çelenk 
koyarak Kurtuluş 
Savaşı’m başlatan 
Mustafa Kemal 
Atatürk ile Kurtuluş 
Savaşı’nda şehit 
düşenler için bir 
dakikalık saygı 
duruşunda bulun 
dular.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan’ın 
rahatsızlığı nedeniy 
le katılamadığı 19 
Mayıs törenine, İlçe 
Başkan Yardımcısı

Özgür Aksoy Baş 
kanlık etti.
Saygı duruşundan 
sonra İstiklal Marşı 
söylendi.
CHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Özgür 
Aksoy, çelenk 
koyma töreninde 
yaptığı konuşmada, 
19 Mayıs 1919 günü 
İstanbul’dan 
Bandırma vapuru ile 
Anadolu’ya çıkan 
Mustafa Kemal ve 
arkadaşları, yurdu 
işgal edilmiş bir mil
leti laz, gürcü, 
çerkez, kürt, deme
den topyekün bir 
Kurtuluş Savaşı 
başlattığını söyledi. 
Aksoy, şöyle devam 
etti:
“Bugünün önemi, 19

Mayıs 1919 tarihi 
milli mücadelenin 
başlangıcı olması, 
dır. Bugüne kadar 
19 Mayıs 1919 
günüyle ilgili birçok 
şey okudunuz, 
konuşmalar dinledi
niz. Bu günün asıl 
önemi anlamı, bir 
ulusun sivil direniş 
başlatmasıdır. 
Özellikle Birinci 
Dünya Savaşı’nda 
işgal ordularına 
karşı mağlup olup ta 
böylesine bir ulusal 
mücadele verebilmiş 
ve zaferle çıkmış 
başka bir ulus yok
tur tarihte. 
Bu mücadelenin 
topyekün olması da, 
bütün etnik köken
lerden anadolu halk-

larını oluşturan 
bütün etnik kimlik
lerden, bütün 
mesleklerden, 
kadınından, erkeğin
den, çoluk çocuk

hedeflere topyekün 
mücadelelerle varıla
bileceğini hatırlatan 
önemli bir gündür.”

herkesin katıldığı 
büyük hedeflerin 
topyekün mücadele
si olduğunu, büyük

KURU ZEMİNDE 
FRENLEME

435.00

530.oo

225 55 R17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL
225 45 R17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2
225 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2
245 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1ASMY 2

SOLAKSUBAŞIOTOMOTİVS»
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MFıla CirtseMaf lenıeifM zimı
Milliyeti Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Olağanüs 
tü kongre ile 
göreve başlayan 
Giresunlular 
Derneği’ne Hayırlı 
Olsun ziyaretinde 
bulundu.
Giresunlular 
Dernek Başkanı 
Haşan Okumuş ve 
Dernek Yönetimi 
tarafından karşı
landı. Bursa Gire 
sunlular Dernek 
Başkanı Üzeyir 
Aktaş ve Bursa 
Dernek Yöneticile 
rinin de katılımı 
sonrası ziyarette 
keyifli ve samimi 
anlar yaşandı. 
Gemlik Giresun 
lular Dernek 
Başkanı ziyaret
lerinden dolayı 
MHP Yönetimine 
teşekkür ederken, 
Giresunluların 
Gemlik'e kattığı 
değerlere değine 
rek "Amacımız 
kültürümüzü unut
madan, Gemlik'e 
daha fazla katkıda

bulunmaktır. Hem 
şenlerimiz doğal 
olarak derneğimi 
zin önceliği olması 
ile beraber, Gem 
lik'te ikamet eden 
insanlarız" dedi. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
"Büyük bir ittifak 
sonrası oluşan 
Giresunlular yöne

timinin Gemlik'e 
hayırlı olmasını 
diliyoruz. MHP 
Geleneğinde 
Giresunluların her 
zaman ayrı yeri 
olmuştur. Bizler 
her ne kadar 
Trabzon, Giresun, 
Erzurum kökenli de 
olsak, ortak nok
tamız Gemlikli 

olmak, Gemlik'e 
hizmet etmektir. 
Kültürümüzü 
yaşatarak kaynaş
mamız gerekir. 
MHP Kültürünün 
de Gemlik'te 
zamanı geldi. Bu 
süreci hep beraber 
götüreceğimizi 
söylemiştik. Bu 
günde aynı şeyi 
söylüyoruz. Şu an 
ne diyorsak, MHP 
İktidarında da aynı 
şekilde olacak" 
şeklinde konuştu. 
Bursa Giresunlular 
Dernek Başkanı 
Üzeyir Aktaş 
"Türkiye de faaliyet 
gösteren siyasi 
partiler değerlerim
izdir. Gemlik'te de 
ciddi bir nüfusa 
hitap eden hemşe 
rilerimize verilen 
destek bizleri de 
ziyadesi ile sevin
diriyor" diyerek 
MHP'nin 
ziyaretinden ve 
oluşan samimi 
ortamdan 
mutlu olduğunu 
ifade etti.

CBAL öğrencilerine 
sağlık konferansı

Uludağ Üniversite
si Bulaşıcı Hastalık 
lar ve Mikrobiyoji 
Anabilim dalı 
Öğretim görevlisi 
Doç Dr Yasemin 
Heper Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinde Mikro 
organizmalar ve 
hastalıklar konulu 
bir konferans 
sundu.
Okulun konferans 
salonunda gerçek
leşen konferansta 
Doç Dr Yasemin 
Heper, öğrencilere 
mikroorganizmalar, 
oluşturdukları has 
talaklar ve bulaşma 
yolları hakkınhda 
bilgi verip bu has 
tahklardan korun
ma yollarını anlattı. 
Gözle görüle
meyen, ancak 
mikroskopla sap- 
tanabilen yararlı ve 
zararlı işlevleri 
olan tekhücreli 
canlılar olduğunu 

ifade eden Doç Dr 
Heper 'bir insanı 
ya da hayvanı öldü 
rebilecek boyutlara 
varabilen bu can
lıların günümüzde 
değerlendirilmekte 
olan birtakım yarar 
lı işlevleri de oldu 
ğunu belirterek, 
şunları söyledi 
'Bakteriler dünyası 
nı incelerken 
onlara iki değişik 
açıdan bakmak 
yararlı olur; hasta 
lık yapan bakteriler 
ve yararlı bakteri 
ler. Hastalık yapan 
bakterilerin oluş
turduğu zararlı 
olaylara verem, 
tifo, kolera, 
frengi, belsoğuk- 
luğu, tetanoz, 
boğmaca, malta 
umması,şarbon, 
veba,difteri 
hastalıkları ve 
çeşitli organlardaki 
iltihaplar gibi ola 
rak sıralayabiliriz

SATIUK VİUA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ «M
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
İfBttM 
dilil İM

MWI ABONE OLDUNUZ MU?
ıtıtlrlı lıı ılıılı ıltııl iuiiiiI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MATBAACILIK-YAYINCILIK- 
REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak _
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel 1(0.224)51396 83

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

0 507 244 72 24

KİBflLIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90
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GCBAL'nılen Türkiye ikinciliği
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 12 C sınıfı öğrencisi Cemre Arslan'ın Kimyagerler 

Derneği tarafından düzenlenen makale yarışmasında Türkiye İkincisi oldu. Cemre Arslan'ın 
Türkiye ikinciliği nedeniyle kazandığı tablet bilgisayar kendisine posta ile ulaştırıldı.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ilçe 
ve il düzeyinde 
kazanmış olduğu 
derecelerin yanı 
sıra ülke genelinde 
yapılan çeşitli 
yarışma ve proje 
lerde de başarı 
kazanmaya devam 
ediyor.
Bunun son örneği 
hafta içerisinde 
GCBAL 12 C sınıfı 
öğrencisi Cemre 
Arslan'ın 
Kimyagerler 
Derneği tarafından 
düzenlenen makale 
yarışmasında elde 
ettiği Türkiye ikin
ciliği oldu.
Kimyagerler 
Derneği’nin düzen
lemiş olduğu ve 
lise son sınıf öğren
cilerinin yanı sıra

üniversite öğrenci
lerinin de katıldığı 
'Kimya Sanayisinin 
Ülke Gelişimine 
Katkısında 
Kimyagerin Rolü' 

konulu makale 
yarışmasında 
GCBAL öğrencisi 
Cemre Arslan'ın 
Türkiye İkincisi 
olması Okul

Müdürü Nazım Özer 
ve Kimya ders 
öğretmeni Selma 
Koçer tarafından da 
memnuniyetle 
karşılandı.

LYS çalışmaları 
nedeniyle Manisa 
da gerçekleştirilen 
ödül törenine katıla 
mayan Cemre 
Arslan'ın Türkiye 

ikinciliğinden 
dolayı kazanmış 
olduğu tablet bil
gisayar kendisine 
posta ile ulaştırıldı. 
Daha önce bir çok 
yarışmada birinci
likler elde eden 
Cemre Arslan 'Lise 
haya timin son gün
lerinde 4 yıl boyun
ca elde ettiğim 
başarılarımı Türkiye 
ikinciliğiyle sonuç
landırdığım için çok 
memnunum lise 
öğrenimim boyunca 
Okulumun bana 
vermiş olduğu bilgi, 
birikim ve her türlü 
destek ten dolayı 
çok teşekkür ediyo
rum. Ben de okulu
mun ismini başarıy
la temsil ettiğim 
için gurur duyuyo
rum.” dedi

Osman Doğanlh sergisine büyük ilgi
İnşaat Mühendisi 
Eski Belediye 
Meclis üyelerinden 
Yazar Osman 
Doğan’ın “19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma ve 
İstikbal Harbi 
Gazetesi” konulu 
açtığı sergi büyük 
ilgi gördü.
1960’h yıllarda yeni 
İstanbul Gazetesi 
tarafından Kurtuluş 
Savaşı sırasında 
Kuvayi Milliyeciler 
tarafından çıkarılan 
İstiklal Harbi 
Gazetesi Tarihçi 
Ömer Sami Coşer 
tarafından 
günümüz Türkçe 
sine çevrilerek, 
dağıtılmıştı.
Bu ekleri uzun yıllar 
saklayan Osman 
Doğan, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 
bayramı’nın 94. 
yıldönümü 
nedeniyle bir sergi 
ile Gemlik halkı ile 
buluşturdu.
CIUS Alışveriş 
Merkezi önünde

•: M

dün saat 11.30’da 
düzenlenen sergiyi 
MHP İl Başkanı 
Haşan Toktaş 
tarafından açıldı. 
Resmi protokolün 
davet edilmediği 
sergiye , vatan
daşlar büyük ilgi 
gösterdi.
MHP İlçe Başkanı 
Osman durdu ile 
CHP Başkan 
Yardımcısı Özgür 
Aksoy ve yönetim 

kurulu üyelerinden 
bazıları da 
Atatürk’ü Anma ve 
İstiklal Harbi konu
lu serginin açılışına 
katıldılar.

KİTAP 
İMZALADI 
istiklal Harbi 
gazetelerinden 
oluşan sergiyi CIUS 
AVM girişinde iki 
gün süre ile 
sergileyecek olan 

Yazar İnşaat 
Mühendisi Osman 
Doğan daha önce 
yazdığı ve tanıttığı 
“Soy kırım mı Yol 
Kırım mı”adlı 
kitabını da 
okurlarıyla buluş
turdu.
Doğan, kitap almak 
isteyen'vatan
daşlara kitabını 
imzaladı ve anı def
teri imzalattı.
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IIŞehrimi Tanımın Ciiııltii fiörum" 1904’den günümüze

Grenoğlu
SÜT MAMÜLLERİ A.S.

MRNDR YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA 
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ RULONUR

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yürütülen 
"Şehrimi 
Tanıyorum Çünkü 
Geziyorum" projesi 
kapsamında 
Umurbey Calal 
Bayar Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi öğrencileri 
Bursa şehir turuna 
çıktı.
Geziye, Umurbey 
Celal Bayar 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi'nden 
51 öğrenci, 3 
öğretmen katıldı. 
Günübirlik yapılan 
ve bir rehber 
eşliğinde gezilen 
yerlerin tanıtımının 
yapıldığı şehir 
turunda öğrenciler, 
Bursa'nın tarihi ve 
kültürel değerlerini 

tanıma fırsatı bul
dular.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
katkılarıyla düzen
lenen gezi için 
Okul Müdürü Sezai 
Korkmaz emeği 
geçen herkese ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesine bu 
hizmetlerinden 
dolayı teşekkür 
etti.
Sezai Korkmaz, 
"OsmanlI Devletine 
başkentlik yapmış 
olan Bursa ilimiz 
Tarihi ve kültürel 
değerleri, doğal 
güzellikleri yönün
den zengindir.
Tarihimizde önemli 
bir yere sahip olan 
Bursa'mızı öğren
cilerimizin uzman 
rehber eşliğinde 

tanımaları çok 
önemlidir. 
Projenin çok fay
dalı olduğunu 
düşünüyorum" 
dedi.
Şehrimi Tanıyorum 
Çünkü Geziyorum 
projesi kapsamın
da öğrenci ve 
öğretmen gurubu 
İnkaya Tarihi 
Çınarı, I. Murat 
Hüdavendigar 
Külliyesi, Atatürk 
Müzesi, Hacivat 
Karagöz Müzesi, 
Tophane, 
Osmangazi- 
Orhangazi 
Türbeleri, Yeşil ve 
Emir Sultan 
Külliyesi, 
Cumahkızık ve 
Hünkar Köşkü'nü 
ziyaret ettiler.

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ VARDIR
İmalat: Ham i d iye Nah. Papatya Sok. No: 4/A GEMLİK

Sipariş Tel : 51312 27
Şube 1: İ. Akıt Cad. Şirin Haza 3 C GENLİK 5131167 

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt. 222/A KUMLA 538 0313

kus, sis, w ımıntı ümııi!
Yargı kararı 
olmadan artık 
sınav kağıdını 
görmek mümkün 
olmayacak.
ÖSYM'nin yaptığı 
tüm sınavlar için 
adaylar artık, Bilgi 
Edinme Kanunu 
çerçevesinde 
başvurarak soru ve 
yanıt kağıtlarını 
göremeyecek. 
ÖSYM sınavlarında 
kopya çekenler de 
1 yıldan 4 yıla 
kadar hapis cezası 
ile cezalandırıla
caklar.
TBMM'ye sunulan 
Devlet Memurları 
Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde

Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısı'nın 6. 
Maddesi bu haliyle 
kabul edilirse 
memur adayları ile 
lise ve üniversite 
öğrenci adayları 
başta olmak üzere 
ÖSYM'nin 
sınavlarına girenler 
artık sınav kağıt
larını göremeye
cekler.
İŞTE O MADDE: 
Gelen itirazlardan 
bunalan ÖSYM'nin 
isteğiyle eklenen 
hüküm şöyle: 
"9/10/2003 tarihli 
ve 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı 
Kanununun 2.

Maddesine aşağı
daki fıkra eklen
miştir: "Ölçme, 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığı 
tarafından uygu
lanan sınavlara ait 
soru ve cevaplar 
bu Kanun kapsamı 
dışındadır." 
Tasarı ile ayrıca 
geçici olarak 
ÖSYM başkan
lığının ihtiyaç duy
duğu işlerde 
üniversite öğrenci
leri ile master ve 
doktora öğrenci
lerinin kısmi 
zamanlı olarak 
çalıştırılabilmesi 
olanağı getiriliyor

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

0 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
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teıııtiııııııiMdiesi mihıı!
TBMM’ye sunulan 
torba kanun 
tasarısıyla devlet 
kuramlarındaki 
genel müdür ve üst 
kadrolara özel sek* 
törden atama 
yapılabilecek. 
Üst kadrolara atan
mada 8-10 yıl şartı 5 
yıla indiriliyor. 
KPSS A’daki 35 yaş 
şartı yeniden düzen
leniyor.
MEMURLUK 
SİSTEMİNE BÜYÜK 
DEĞİŞİKLİKLER 
GETİRİLİYOR 
BAKANLAR Kurulu 
onayıyla Meclis’e 
sunulan torba 
kanun tasarısında 
memuriyet kavramı 
tamamen değiştir
iliyor. Tasarıdaki en 
önemli yenilik 
devlet kurumlann- 
daki genel müdür 
veya üst kadrolara 
dışarıdan atama 
imkanının sağlan
ması olacak. 
Böylelikle devlet 
kadrolarında da 
CEO dönemi 
başlamış olacak. 
Öte yandan 28 
Şubat darbesi son
rası başörtüsü tak
mak, irtica iddiaları 
gibi olaylardan disi
plin cezası görerek 
işten uzaklaştırılmış 
memurlar da kadro
nun durumuna 
bakılmaksızın iste
dikleri takdirde 
tekrar memurluğuna 
dönebilecek. Ayrıca 
ÖSYM’nin sınavlar
dan sonra soru ve 
cevapları yayımla
masına yasak getir
iliyor. Uzun süredir 
üzerinde çalışılan 
ve Bakanlar Kurulu 
onayından geçerek 
Meclis’e sunulan 
Torba Kanun

Tasarısındaki 
değişiklikleri ince
lendi.

28 ŞUBAT 
MAĞDURLARI 
GERİDÖNEBİLECEK 
-Özelden devlete 
geçiş: 6400 ek 
göstergeli genel 
müdür ve üst kadro
lara atanmada 5 yıl 
hizmet yeterli 
sayılacak. Ancak 
özelden devlete 
geçecek olan 
memur adaylarının 
özelde çalıştığı süre 
devlette de sayıla
cak. Yani özelde 5 
yıl çalışan bir kişi 
devlette de 5 yıl 
çalışmış sayılacak. 
-28 Şubat mağduru 
memurlar*. 28 Şubat 
sonrasında kamu 
kuramlarında 
başörtüsü takanlar, 
irticai faaliyet suçla
masıyla karşılaşan
lar disiplin cezaları 
verilerek işten 
çıkarılmışlardı. 
Çıkarılacak yeni 
yasada bu kişilere 
de iade-i itibar getir
iliyor. Yasanın çık
masıyla birlikte söz 
konusu süre zarfı 
içinde memurluktan 
atılanların yeniden 
göreve alınmaların
da bütçedeki kadro 
kısıtlamaları göz 
önünde bulundurul
mayacak. Bu kişiler 

istekleri doğrul
tusunda işlerine 
geri dönebilecekler. 
-Uzman, müfettiş ve 
denetçi yardımcılığı: 
Uzman, müfettiş, 
denetçi yardım
cılığında çalışma 
süresi 3 yıldan 2 
yıla indiriliyor ve bu 
konumdaki kişiler 
artık tez hazırla
madan doğrudan 
uzmanlığa atan
abilecek. Yasa şu 
an çalışanları da 
kapsayacak.
Uzmanlığa geçişte 
yabancıl dil belge
sine sahip olma 
şartı da kaldırılıyor. 
Ayrıca uzman, 
müfettiş ve denetçi 
yardımcılığına gir
işte aranan 35 yaş 
şartını Anayasa 
Mahkemesi iptal 
etmişti. Ancak yeni 
yasada 35 yaş 
düzenlemesi 
yeniden getiriliyor. 
-Memurlukta hizmet 
dönemi: Müdür ve 
daha üst kadrolara 
atanmada 8-10 yıl 
şartı, 5 yıla indirili 
yor. Memurların 
emeklilik süresinin 
3’te fini doldurma 
dönemi sona ererek 
5 yıl içinde üst 
makamlara atan
abilecek. 5 yılın 
hesabında sadece 
kamudaki süreler 
değerlendirilecek.

Türkiye’deki pas
aport bankoları 
Elektronik Pasaport 
Geçiş sistemine 
geçiyor
Bilgi Teknolojileri 
Dairesi Başkanlığı 
ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
Yabancılar Hudut 
iltica Daire 
Başkanlığı’nın 
ortaklaşa koordine 
ettiği Elektronik 
Pasaport Geçiş 
Sistemi’yle yolcu
ların pasaport 
kuyruklarında bek
lemeleri son bula
cak. Sistem, Atatürk 
Havalimanı başta 
olmak üzere 
Türkiye’deki tüm 
havalimanlarında 
uygulanacak. 
Türkiye’deki bütün 
hudut kapılarına 
kurulacak olan bu

MMillİMlıılıııtılH
Kredi kartı sahip
lerini kızdıracak bir 
ücret daha çıktı. 
Hesap özetlerinde 

3 TL ödeme ücreti 
kesildiğini gören 
tüketiciler 
bankaları topa tuttu. 
Bankaların gerekçe
si ise “Kart 
sözleşmesinde 
kabul ettiniz” oldu. 
Bankalar ile tüketi
cilerin arası 
bankaların talep 
ettiği masraflar 
nedeni ile sık sık 
bozuluyor. 
Bankalar şimdi de 
kredi kartı sahip
lerinden borç 
öderken bile ücret

sistemle, yeni pas
aportlarda bulunan 
ve yolcunun kimlik 
bilgilerinin bulun
duğu çipler okutula
cak. Bu sistemle 
birlikte yurt dışına 
giden veya gelen 
yolcunun pasaport
taki işlemleri yüzde 

alıyor. İnternetten, 
ATM’den ve banka 
gişelerinden kart 
borcu ödeyen 
tüketiciler 
bankaların gişeden 
ödeme ücreti 
almaya başladığını 
hesap özetlerinde 
görünce şok oldu
lar. İşte kart sahip
lerinin bankaları 
topa tuttuğu 
Şikayetvar’a gön
derdiği şikayetler
den bazıları şöyle: 
Hesap Özetleri 
Şaşkına Çevirdi 
“Geçen ay kredi 
kartına ait borcumu 
ödemek için banka 
şubesine gittim ve

40 daha hızlı yapıla
cak ve yolcunun 
hızlı geçişi 
sağlanacak. Ayrıca 
bu sistemle yabancı 
turistlerin 
Türkiye’ye giriş
lerindeki vize 
kuyruğu da azala
cak.

gişeden ödeme 
yaptım. Bu ay gelen 
hesap özetinde 3 
TL'lik ‘ödeme 
ücreti’ diye garip 
bir ibare ile 
karşılaştım.
Bankanın müşteri 
hizmetlerini ara
yarak durumu sor
dum. ATM'lerden 
ücretsiz borç 
ödemesi yapıl 
dığına dair bir yanıt 
aldım.
Yetkiliye böyle bir 
şeyden neden hab
erdar etmiyorsunuz 
dediğimde somut 
bir açıklama 
yapamadı.

G 
E 
M 
L 
I

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

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

_________ ULAŞIM_________
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pcgasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanberogiu-Eeadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

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

TAKSİLER

RELEDİYE

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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 77 73
513 18 46

İŞ-KUR 513 71 66

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

GEMlİKSİNEMflGüNlüfiÜ

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4578 
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 

Matbaâcılık-Yayıncılık-Reklamcilık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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

DAĞITICILAR

__________ OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 1O -9
MAR-PET B13 3o 33
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Beyza Petrol 513 O1 03

■■
EL CİN: 11:45- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

KORKUNÇ BİR 
FİLM 5: 12:00- 

14:00-16:15-18:15- 
20:30 

CROODLAR:
12.00-14,15-16.15- 

18.15-2015

■Milli
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Kumla Şb.: 0224 Su 27
Kurşunlu Şb,: 0 535 4^66 04

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

•KUMSAZ’DA VAKARSALAR

• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 
KONUT ARSALARI -

• KAT KÂRLILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATIpKıLÜKS DAİRELER
•ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

MuAs/n 7UFJÇ

DUGUN SALONU

GEMLİK KORFEZI’NIN DEN İZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

rasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Mkah Masası

, İnternetten Canlı Mıym 
Sahne - Işıkyösferisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yüs ter Her
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• PORTÖR MUAYENELERİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA

• İŞE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

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

L • İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
osab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 

► W • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSKANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

GemlikKsrfez
21 Mayıs 2013 Sah

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Memura Tayin 
Müjdesi!

Engellilerin ve engelli çocuğu 
olan ailelerin hayatını kolay
laştıracak, daha iyi hizmet 
almalarını sağlayacak yeni dü 
zenlemeler geliyor. Sayfa 9’da

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis seçimlerinde yeni gelişme: 
Onsekiz Nakliyat Ltd.Şti. temsilcisi Osman Onsekiz istifa etti.

Kemal lllııil gmııian Mse ılrıli
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GTSO’da yeni gelişmeler...
Cumartesi günü yapılan Gemlik Ticaret ve Sanayi 

Odası Meslek Komiteleri seçimleri, beklenmedik 
sürprizlerle geçmişti.

Yıllardır GTSO da görev alan, yine görev almak 
isteyen kişiler, seçimleri kaybettiler.

Çok ilginç bir şeçirn yaşandı geçen cumartesi 
günü...

Kemal Akıt ve Mahmut Solaksubaşı ekiplerinin 
seçim mücadelesinde, iki başkan adayı olacak kişi 
de meclise girememişti.

Kemal Akıt gazetemize yaptığı açıklamada, 5. gru 
bun kendi mesleği olmadığını, ancak yeni yapılan
mada bu grubu dahil edildiğini söyledi. 4’de

Cumartesi günü yapılan Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis seçimlerinde, 5. Meslek 
Grubu olan seçimlere katılan Oda Başkanı 
Kemal Akıt’ın listesinin seçimleri kaybetme 
si üzerine, Akıt’ın yedek üye olduğu 7. Mes 
lek Grubundaki, Onsekiz Nakliyat Kum Çakıl 
Hafriyat, Tahmil, Tahliye Nakliyat, Turizm 
Ltd. Şirketi Temsilcisi Osman Onsekiz, dün 
İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak, kazandığı 
seçimlerden çekildiğini bildirdi. Sayfa 2’de

Hazine arazisine kanunsuz, 
hafriyat dökülmesi işine,

İçişleri Bakanlığı müfettişleri 
soruşturma başlattı

»e.. Belediyeye 
miiteniş geldi..
Gemlik Belediyesi’nden tarım arazisini 
doldurma izni alarak, Cihath Köyü sınır
larındaki zeytinliğe ve çevresindeki 
hazine ait arazilere para alarak hafriyat 
döktürerek çıkar sağladığının belirlen
mesi üzerine, Cumhuriyet Savcılığına 
yapılan şikayet üzerine başlatılan soruş
turmaya İç İşleri Bakanlığı’nın da idari 
soruşturma başlattığı öğrenildi. 
Kamuya yansıyan bilgilere göre, arazi 
sahibi kullanılarak, arazinin çevresindeki 
hazinearazilerine hafriyat döktüren 
kişinin birinin Belediye Başkan Yardımcı 
sı olduğu, diğerinin de BU SKİ Gemlik 
Şubesinde görevli bir bürokrat olduğu 
öğrenilmişti. Haberi sayfa 4’de

AMELİYATHANE, DOGUMHANE,
<• ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ,

KOLONOSKOPİ)
ZBYTÎN T ı p m ERKEZİ^ ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ 

' HİZMETİNİZDEDİR
TAM GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

RANDEVU HATTI 0 224 572 46 00
Muradiye Mah. Turist Yolu Altı 
No:104 ORHANGAZİ / BURSA

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GÜNER
GENEL CERRAHİ UZMANI 
OP.DR. ÖZGÜR YAZAR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis seçimlerinde yeni gelişme: 
Onsekiz Nakliyat Ltd.Şti. temsilcisi Osman Onsekiz istifa etti.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
KONSERİ

Umurbey Kültür Sanat ve Turizm Derneği 
Başkanı Sayın Hüseyin Yurt ve de koro şefi Sayın 
Mehmet Taşpınar derneğin düzenlediği her Türk 
Sanat Müziği konserine davet ettikleri halde bir 
türlü katılmam mümkün olmadı.

Kah rahatsızlıklar, kah ilçe dışı seyahatlar, eş, 
dost, akraba, düğün dernekleri çakıştığı için 
gidemedim konserlere. .

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı etkinlikleri için derneğin 18 Mayıs gecesi 
Sosyal Yaşam Merkezindeki vereceği konsere de 
eksik olmasınlar yine davet ettiler beni.

Gelin görün ki aynı gece hanımın teyzesinin toru
nunun düğün kınası vardı.

Kendi kendime ayıp oldu artık inan dedim. 
Hanıma, sen Bütünler Düğün Salonu’na ben 
Umurbey Kültür Sanat ve Turizm Derneği Türk 
Sanat Müziği konseri için yaşam merkezine salonu 
verdim ki büyük bir ilgi var halktan konsere. 
Konser yeni başlamıştı.

Koro korist olarak ta orkestra olarak ta zengin.
Umurbey halkı büyük ilgi göstermiş müzik çalış

malarına. Doktoru, mühendisi, öğretmeni, 
bankacısı, memuru, işçisi, çiftçisi, emeklisi, öğren
cisinden oluşmuş koro.

işte Büyük Atamızın arzu ettiği kültürel gelişmiş
lik örneği, öncü olunursa fırsat tanınırsa, nice 
görsel sanat yeteneği kazanmak içten değil, Türk 
milleti olarak zaten genlerimizde var duygusallık, 
merhamet, insan ve doğa sevgisi yeter ki ilgi gös
terilsin, teşvik edilsin.

Şef Sayın Mehmet Taşpınar’ın insan sevgisi, 
müzik tutku ve yeteneği insanımızı toplumumuza 
sunup tanıtmaya, cevheri işleyerek ziynet yap
maya adamışlığı bir gerçek. Didinip, duruyor 
amatör olarak O’nun için mana önemli yetiştirdiği 
öğrenciler O’nun gurur kaynağı. Duyduğu en 
büyük haz, müzik sevgisini yaygınlaştırmak sanat 
elçilerini çoğaltmak gelelim konsere.

Konser, koronun söylediği Lavtacı Andon 
Efendinin Hüseyni Peşrevi ile başladı.

Sırasıyla “Sevdiğim Cemal’in, “Dumanlı başlar 
göklere ermiş”, “Senden bilirim”, “Baygın suların 
göğsüne yaslandı”, “Yüce dağ başında yatmış 
uyumuş”, “Bak şu güzel köylüye”, “Gözlerime 
bakmasaydın”, “Odasına girdim fincan elinde” 
şarkıları koroca söylendi.

Edanur Hocaoğlu “Havada bulut yok” Sinem 
Aslan”, “Sinemde bir tutmuş yanmış” Berceste 
Eser “Alnı turnam bizim ele varırsın* Özlem Ergun 
“Gözlerime bakmasaydın” adlı eserleri başarı ile 
okudular.

Konserin birinci bölümü orkestranın çaldığı 
Tamburi Cemil Bey’in “Cecen kızı” adlı eserıjle 
son buldu.

Konserin ikinci bölümünde solistleri dinledik. Bu 
bölümde koro, koronun Baş Kemancısı Sayın 
Haşan Soysal'ın “Sevgi diyor doğan güneşve 
“Yemeni Bağlamış telli başına” adlı Bestekâr Ali 
Ulvi Baradan’ın eserini seslendirdi.

Mehmet Fıçıcı, “Ben Hüzün çöktü yine gönlüme”, 
A. Rıza Uludağ “Leyla bir özgecandır”, Nurettin 
Canlı “Seninle tattım ben her mutluluğu” Hümeyda 
Karadede “Lale Devri” Ali Koksal “Keklik dağlarda 
çağlar”, Nurhan Orhan “Gönül Penceresinden” 
Arzu Yurt “İkinci Bahar, Fulya Turşucu “Yıldızlara 
baktırdım fallarda” Haşan Sivri “Unuturum diye 
yorma kendini” Nevin Doğan “Gözümde özleyiş 
S önlümde acı” İsmail Özcan “Nihansın dideden” 

ırahim Pehlivan “Bir gönül vardı bende”, Gamze 
Gezgin “Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten” 
Osman Doğan Açılan bir gül gibi” Mehmet Peker 
“Ağla gitar, Saadet Arslan “Yıllardır bekliyorum 
bir gün dönersin” adlı eserleri sundular.

Orkestra büyük bir uyum içinde eserleri icra etti.
Sunumunu Sayın Dilek Taşpınar’ın yaptığı , 

konser, çiçek sunumları ile son buldu.
Aklıma gelmişken belirteyim. Solist Arzu Yurt 

farklı bir ses. Ünlü bir sopranomuz olabilir. Bu 
doğrultuda çalışmalarına sağlık veririm.

MlgMM
Cumartesi günü 
yapılan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis seçim
lerinde, 
5. Meslek Grubu - 
olan seçimlere 
katılan Oda Başkanı 
Kemal Akıt’ın lis
tesinin seçimleri 
kaybetmesi üzerine, 
Akıt’ın yedek üye 
olduğu 7. Meslek 
Grubundaki, 
Onsekiz Nakliyat 
Kum Çakıl Hafriyat, 
Tahmil, Tahliye 
Nakliyat, Turizm Ltd. 
Şirketi Temsilcisi 
Osman Onsekiz, 
dün İlçe Seçim 
Kurulu’na başvura 
rak, kazandığı 
seçimlerden çekil 
dişini bildirdi. 
Dün sabah yapılan 
başvuruyu kabul 
eden İlçe Seçimi 
Kuruiu, Onsekiz 
Nakliyat Ltd. Şti. 
yerine yedek lis-

Meslek Komiteleri 
seçimlerinin 
sonuçlarına itiraz 
süresi dün mesai 
saati içinde sona 
erdi.
Öğrenildiğine göre, 
Onsekiz Nakliyat 
Ltd. Şti.nin istifa 
başvurusu dışında, 
ilçe Seçim 
Kurulu’na başka bir 
itiraz başvurusunun 
yapılmadığı öğrenil
di.

3 ADAY ÇIKABİLİR

fesinde bulunan 
Akıtlar Nakliye, 
Akaryakıt, Lojistik 
ve Antrepo İşletme 
ciliği İnşaat, Gıda 
Sanayi Limited 
Şirketi temsilcisi 
Kemal Akıt’ı, asil 
üyeliğe getirdi. 
Böylece Kemal Akıt 
7. Meslek

Komitesinden 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis 
üyeliğine getirildi.

İTİRAZ YOK 
Öte yandan, 
18 Mayıs 2013 
Cumartesi günü 
yapılan Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis

1904’den günümüze

Erenoğlu
SÜT MAMÜLLERİ A.Ş.

MRNDfî YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA 
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ RÜLONOR

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ VARDIR
İmalat: Hamidiye Mah. Papatya Sok. No: 4/A GEMLİK

Sipariş Tel : 51312 27
şube 1:1. Akıt Cad. Şirin Naza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt. 222/A KUMLA 538 0313

25 Mayıs 2013 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanlık, Yönetim 
Kurulu, Meclis 
Başkanlığı ve TOBB 
temsilciliği seçimleri 
için kulis çalışmaları 
na başlandı. 
Kemal Akıt’ın bir 
dönem daha 
başkanlık için aday 
olacağını açıkla
masından sonra, 
yapılan meclis 
seçimlerinde ortaya 
çıkan sonuçlar, kri
tik bir başkanlık 
seçiminin yaşa 
nacağını gösteriyor. 
Dün ilçemizde 
yayınlanan yerel 
gazetelerde, Kemal 
Akıt grubunda 4 yıl 
birlikte meclis 
üyeliği yapan, AKP 
Belediye Meclis 
üyesi Abdullah 
özden’in adaylığının 
konuşulduğunu 
yazdılar.
Bu durum, AKP’nin 
seçimlerde kendileri 
ne yakın kişilerin 
GTSO başkanına 
aday çıkaracağının 
işaretini verdi. 
Diğer yandan, mec 
lis seçimlerini kaza 
namayan, muhale
fetin adayı olan Mah 
mut Solaksubaşı 
yerine, Zeytinciler 
grubu listesinin 
başındaki Haluk 
Güveniş’in adaylığın 
dan söz ediliyor. 
GTSO yönetim kuru
lu Başkanlığı için 
gruplar arasında an 
laşma sağlana
mazsa 3 adaylı bir 
seçimin yaşanabile
ceği belirtiliyor.
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Faciaya Ramak Kaldı
Bursa'da, 
damperinin kalkık 
olduğunu fark 
etmeyen TIR şoförü 
yön levhasına çarp
tı. TIR yan 
devrilirken, yön 
levhası iki otomo
bilin üzerine düştü. 
Damperinin açık 
olduğunu fark 
etmeyen Harun 
Durmaz idaresinde
ki 45 VP 602 plakalı 
TIR İzmir yolunda 
seyir halindeyken, 
yön tabelasına 
çarparak yan 
devrildi. Çarpmanın 
etkisiyle devrilen 
yön tabelası

lllııllii Siriicii Fılls lioMilUni Cıımi: t liralı
II II II II

Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesi'nde, 
alkollü sürücü 
yönetimindeki oto
mobil, görevden 
dönen polislerin 
kullandığı ekip oto
mobiline arkadan 
çarparak 60 metre 
sürükledi. Kazada, 
3'ü polis memuru 6 
kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 
sıralarında Alaattin 
Bey Mahallesi İzmir 
Yolu Caddesi'ndeki 
yaya üstgeçidinin 
altında meydana 
geldi. Üstgeçit 
yakınlarında mey
dana gelen trafik 
kazasıyla ilgili 
işlemleri tamam
ladıktan sonra 
dönüşe geçen polis

Mağaraya
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, ailesiyle 
birlikte pikniğe 
giden 38 yaşındaki 
Murat Çelik, bir 
mağaraya bakmak 
isterken 60 metre
lik uçurumdan 
düşerek yaşamını 
yitirdi.
Olay, Hamidiye 
Mahallesi Cihansu 
yu Mevkii'nde mey
dana geldi.
Ailesiyle birlikte 
Cihansuyu 
Mevkii'nde piknik 
yapmaya giden

Orkun Kara 
idaresindeki 11 EA 
656 plakalı 
otomobilin arka 
kısmına düştü.

Ayrıca yön 
tabelasının bir 
parçası da 
Serkan Çamcı 
idaresindeki 55 PF

memuru Enver 
Yılmaz yönetimin
deki 16 A 1199 
plakalı otomobile 
alkollü Osman 
Oruç yönetimindeki 
16 E 2701 otomo
bil, arkadan 
çarparak 60 metre 
sürükledi. Aşırı 
hızlı olduğu

Murat Çelik, aynı 
yerde piknik yapan 
arkadaşlarına 
uğrayıp sohbet etti. 
Arkadaşlarına 
bölgedeki mağarayı 

bildirilen otomobil 
refüje çarparak 
durdu. Kazada, 
Enver Yılmaz ile 
birlikte araçta bulu
nan polis 
memurları Mehmet 
Özkan ve Seyfettin 
Göral, çarpan oto
mobil sürücüsü 
Osman Oruç ve 

soran Çelik, uçuru
mun kenarına 
giderek mağaraya 
bakmaya çalıştı. 
Bir anda dengesini 
kaybeden Çelik, 60 

447 plakalı otomo
bilin üzerine düştü. 
Kazayı gören 
vatandaşlar 112 ve 
polise durumu 
bildirdi.
Savaş alanına 
dönen kazada TIR 
şoförü Durmaz 
yaralanarak 112 
ekipleri tarafından 
hastaneye 
kaldırıldı. Yön 
tabelasının 
devrildiği diğer 2 
otomobilde kim 
senin yaralanma
ması sevindirdi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor 

aracında bulunan 
Tevfik Balaban ve 
Erdem Aydoğru 
yaralandı.
Kazada yaralanan 6 
kişi Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
ile Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Otomobil sürücüsü 
Osman Oruç'un 
yapılan kontrolde 
1.99 promil alkollü 
olduğu belir
lenirken, kaza son
rası otomobil ön ve 
arka koltuklarında 
çok sayıda boş bira 
kutusu olduğu 
görüldü. Kazayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

metrelik uçurum
dan düştü. Haber 
verilmesi üzerine 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekibi, uçuruma 
inerek müdahale 
etti. Yapılan kontrol 
sonucu Çelik'in 
yaşamını yitirdiği 
belirlendi.
Olay yerine çağrı 
lan itfaiye, arama 
kurtarma ekipleri 
ve vatandaşlar, 
halatlarlâ indikleri 
uçurumdan Çelik'in 
cesedini çıkardı

Mudanya'da Sandaldan 
Düşen ftdamı Arama
Çalışmaları Süriiyor

Bursa'nın Mudan 
ya ilçesinde, 
arkadaşlarıyla 
bindiği sandaldan 
denize düşüp kay
bolan adamı 
arama çalışmaları 
devam ediyor. 
Alkollü oldukları 
öne sürülen Yusuf 
S. (35) ile 
arkadaşları Dilşah 
A. (30) ve Kağan 
U. (19), cumartesi 
sabahı birlikte 
denize açıldı. 
Arıtma tesisleri 
önünde bulunduk
ları sırada Yusuf 
S'nin nin denize 
düştüğü iddia 
edildi.

feribota Yetişmek 
İsterken Takla Altılar

Bursa'nın Mudan 
ya ilçesinde, feri 
bota yetişmek 
isteyen 3 gencin 
içinde bulunduğu 
otomobil virajı ala
mayarak 3 metrelik 
şarampolden 
yuvarlanıp alt yola 
düştü. Takla atan 
araçta bulunan 
gençler kazayı 
burunları bile 
kanamadan atlattı. 
Güzelyalı İDO 
iskelesinden 
kalkan hızlı feribo
ta yetişmeye

Kendisinden bir 
daha haber ala
mayan ailesinin 
kayıp ihbarında 
bulunması üzerine 
polis harekete 
geçti. Polisin 
ifadesine başvur
duğu Dilşah A. ile 
Kağan U'nun, 
arkadaşları Yusuf 
S'nin sandaldan 
denize düştüğünü 
iddia ettikleri 
öğrenildi.
Olayla ilgili soruş
turma sürerken, 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ekip
leri tekneyle kayıp 
şahsın cesedini 
arıyor 

çalışan Fayık 
Çelik'in (20) kul
landığı
34 ZA 8606 plaklı 
araç, Bursa 
asfaltındaki viraja 
hızlı girince yoldan 
çıktı. 3 metrelik 
şarampolden 
yuvarlanıp alt yola 
düşen araç takla 
atarken, Fayık 
Çelik ile 
arkadaşları Fırat 
Yıldırım (21) ve 
Muhammed Kırmız 
(23) kazayı yara 
almadan atlattı
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Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GTSO’da yeni gelişmeler...
Bu nedenle B planı olarak 7. Grup olan 

Nakliyeciler meslek komitesinden yedek 
üye yazıldığını belirtti.

Dün, Akıt’ın B planı işleme geçti.
Nakliyeciler listesinin birinci sırasındaki 

Onsekiz Nakliyat Ltd.Şti. temsilcisi 
Osman Onsekiz, ilçe Seçim Kurulu’na isti
fa dilekçesi verdi.

İlçe Seçim Kurulu, 1. yedek Kemal Akıt’ı 
7. Meslek Komitesi asil üyeliğine getirdi.

Böylece Kemal Akıt, GTSO meclisi’ne 
girmiş oldu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
ender seçimlerinden biri olan bu seçim
lerde ortaya çıkan sonuçta, Meclis üyeleri 
arasında Başkanlık adayı için 3’lü grup 
ortaya çıktığı görülüyor.

Gruplar şimdiden durum değerlendir 
meşine başladılar.

Cumartesi gününe kadar durum değer
lendirmesi sürecek.

Solaksubaşı’nı destekleyen Haluk 
Güveniş’in aday olması beklenirken, 
Kemal Akıt ile birlikte yola çıkan eski 
Meclis üyesi Abdullah Özden’in dün yerel 
gazetelerde adının ortaya atılması tesadüf 
değil.

AKP Meclis üyesi olan Abdullah Özden, 
tek başına hareket edemez.

Bu konuda AKP kurmaylann kararı mut
laka vardır.

Seçim günü, Yılfert ve Gemlik Gübre 
A.Ş.’nin en üst düzeyde temsilcilerinin 
gün boyu seçimleri bizzat izlemesi anlam 
İldir.

Bu seçimlere siyaset kadar, bir çoğu 
muzun göremediği cemaat bağlantısı unu 
tutmamalıdır.

Her kesim, GTSO meclisine kendi adam 
larını sokmak için çaba harcadı, ittifaklar 
yaptı.

Gemlik küçümsenecek bir kent değil.
Ekonomisi birçok ilden daha büyük ve 

canlıdır.
GTSO’nun Gemlik yönetimi kadar, Anka 

ra uzantısı da unutulmamalıdır.
3’lü bir aday profili ile gidilecek başkan 

lık seçimlerinin sonucu bellidir.
Meclisi oluşturan adayları tek tek incele 

diğimizde, kimin ne olduğunu, kimin kime 
oy vereceği üç aşağı, beş yukarı 
ortadadır.

Adaylann bunu iyi değerlendirmesi ge 
rekir.

Abdullah Özden’in aday olarak sunul 
ması bunun göstergesidir.

Dün, birçok kişinin Abdullah Özden’i 
aradığı, ancak ulaşamadığı bilgisi geldi 
bana...

Bunun yanında Özden’in bu işi yapabil 
mesi kapasitesi, temsil özelliğinin olup 
olmadığı da dün Gemlik’te konuşulanlar 
arasındaydı.

Özden olmazsa, kim olur sorusu da 
soruluyor ve yanıt buluyor.

Şimdilik bunu yazmayalım.
Perşembenin gelişi, Çarşamba’dan belli 

olur derler.
Birkaç gün daha sabredersek, kimlerin 

aday olduğunu net bir şekilde sizlere 
duyuracağız.

Birinci seçim sürprizdi, İkincisinde de 
sürpriz olabilir. Burası Gemlik...

Hazine arazisine kanunsuz, hafriyat dökülmesi işine, 
İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlattı 

Ilı mm i t adili.
Gemlik Belediye 
si’nden tarım arazisi
ni doldurma izni 
alarak, Cihatlı Köyü 
sınırlarındaki zeytin
liğe ve çevresindeki 
hazine ait arazilere 
para alarak hafriyat 
döktürerek çıkar 
sağladığının belir
lenmesi üzerine, 
Cumhuriyet 
Savcılığına yapılan 
şikayet üzerine 
başlatılan soruştur
maya İç İşleri 
Bakanlığı’nın da 
idari soruşturma 
başlattığı öğrenildi. 
Yerel bir gazetede 
konuyla ilgili çıkan 
haber üzerine, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler

Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvurarak 
yapılan işlemin 
Büyükşehir Belediye 
Yasası’na aykırılık 
teşkil ettiğini 
belirterek başvuru 
yapan vatandaşa 
izin veren Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’in suç 
işlediğini belirterek, 
cezalandırılmasını 
istemişti. 
Daha sonra konuyla 
ilgili olarak MHP ilçe 
başkanlığının da 
olayın üzerine gittiği, 
bazı belediye meclisi 
üyelerinin de 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Müdürlüğü’ne

başvurarak, 
konunun araştırma 
sim istemişti.

YERİNDE 
İNCELEME 
YAPILDI 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, hafriyat 
dökülen yerde yap
tığı incelemede, 
başvuru yapan 
vatandaşın arazi 
sinin dışında 
Hâzineye ait 
arazilere de gelişi 
güzel hafriyat 
döküldüğünü belir
lemiş ve soruşturma 
başlatmıştı.
Kamuya yansıyan 
bilgilere göre, arazi 
sahibi kullanılarak, 
arazinin çevresinde

ki hazine arazilerine 
hafriyat döktüren 
kişinin birinin 
Belediye Başkan 
Yardımcısı olduğu, 
diğerinin de 
BUSKİ Gemlik 
Şubesinde görevli 
bir bürokrat olduğu 
öğrenilmişti.
Yine belirlenene 
göre, kamyon başı
na bu arazilere 30 
lira ile 80 lira arasın
da para alındığı, 
hiçbir belge verilme 
diği için kanunsuz 
ticaret yapıldığı sap
tanmıştı. 
Ankara’dan gelen 
müfettişin Belediye 
de görevine 
başladığı 
öğrenildi.

CHP İlçe Başkanının kalçasına ikinci kez protez taktılar

Mehmet Sertaslan ameliyat oldı
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
dün ikinci kez 
kalçasından ameli 
yat oldu.
Kalçasında mey
dana gelen ağrılar 
üzerine yapılan kont 
rollerde ameliyat 
olmasının zorunlu 
olduğunun doktor
ların bildirmesi üze 
rine başarılı bir ameliyat geçiren 

CHP İlçe Başkanı
Mehmet Sertaslan, 
bir süre sonra diğer

kalçasında da aynı 
sorunla karşılaştı. 
Dün sabah Bursa 
Medikal 1 Hastanesi 
Genel Cerrahi 
bölümünde ameliyat 
olan Sertaslan’ın 
kalçasına bağlanan 
ayağınınn bir 
bölümüne protez 
takıldığı öğrenildi. 
Ameliyatın başarılı 
geçtiği bildirildi.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR 
■■

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0,224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

MM ABONE OLDUNUZ MU?
Illlll'll İli lüllil IİTIIİ ıııtıııl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMAi “suharcamTa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de kafalın

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHFliler Mı wMni sürdürüyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
Başkan Vekili özgür 
Aksoy, Yönetim 
Kurulu Üyeler, 
Meclis Üyesi 
Ahmet Hulusi Aydın 
Ve Gençlik Kolu ile 
Birlikte Köy Gezi 
lerini Sürdürüyor. 
Gemlik'in 
Hamidiye, Katırlı, 
Şükriye, Fevziye ve 
Fındıcak köylerini 
ziyaret eden CHP 
heyeti, köylünün 
sorunlannı dinledi, 
fikir alışverişinde 
bulundu. 
Köylerimizde bulu
nan hakla sohbet 
eden CHP'liler, 
çiftçilerin genel ve 
bölgedeki sorun
larını ilk ağızdan 
dinledi.
Çiftçinin çok zor 
durumda olduğunu 
dile getiren Özgür 
Aksoy, "Artan zam
larla çiftçinin 
ektiğinin karşılığını 
alamadığını, gübre, 
mazot, ilaç fiyat
larının yükseldiğini,

sulu tarım yapıla
madığı için 
zeytinin Pazar 
değerinin az olduğu 
ve zarar ettiklerini, 
tarımsal amaçlı 
kooperatif olmasına 
rağmen, hay
vancılık, tarım ve 
temel geçim kay
nağı olan zeytinci 
liğin bitme noktası
na geldiğini, yaşam
sal koşullarının çok 
ağırlaştığını, kredi 
kartlarını ödeye
bilmek için tarla sat

tıklarını, büyük şehir 
belediye yasasından 
çok etkilendiklerini; 
kendilerinin kazıp 
çıkarttıkları suya 
Bursa'nın merkezin
deki vatandaşla aynı 
parayı ödediklerini, 
köylerin boşaldığını, 
bunun en 
büyük nedeninin de 
işsizlik, eğitim ve 
sağlık hizmet
lerinden yeterince 
yararlanamamak, 
yol sorunları 
nedeniyle

hizmetlere 
ulaşamamak 
olduğunu anlatan 
Aksoy Chp Gemlik 
İlçe Örgütü olarak 
vatandaşlarla sık sık 
bir araya gelip, 
sorunların tespiti ve 
çözümü konusunda 
üzerle rine düşeni 
yapacaklarını 
söyledi. 
CHP ilçe örgütü 
belli aradıklarla köy 
ziyaretlerine devam 
edeceklerini 
belirttiler.

Bursa’ya’Oyıncak 
Kütüphanesi

Bursa'da Büyük 
şehir Belediyesi ve 
Uludağ Üniversite
si ortaklığıyla 
kurulacak 
'Oyuncak Kütüp 
hanesi', merkeze 
uzak noktalarda 
yaşayan çocuk
ların ayaklarına 
oyuncak götüre
cek.
Bursa'ya gezici ve 
eğitici bir oyuncak 
kütüphanesi kazan 
dırmayı hedefleyen 
proje için Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek arasın
da protokol imza
landı. Uludağ 
Üniversitesi Rektör 
lük Salonu'nda 
gerçekleştirilen 
imza törenine, 
'Gezici - Eğitimli 
Oyuncak 
Kütüphanesi' Proje 
Koordinatörü Prof. 
Dr. Handan Asüde 
Başal ile öğretim 

görevlileri de 
katıldı. Büyükşehir 
Belediyesi'nin tari
hi ve kültürel 
mirası gün yüzüne 
çıkaran çalış
malarıyla örnek bir 
kent haline geldiği
ni ifade eden 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
oyuncak kütüpha 
nesiyle de ihtiyaç 
sahibi çocukların 
yaşamlarına yeni 
renkler katılacağı
na dikkati çekti. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Uludağ Üniversite
si ile birlikte örnek 
çalışmalara imza 
attıklarını hatırla
tan Başkan Altepe, 
"Tarih başkenti 
Bursa, kent 
kültüründe dünya 
ya örnek bir hale 
geldi. Oyuncak 
Kütüphanesi, 
Bursa'da gelecek 
kuşaklara emanet 
edilecek örnek bir 
proje. “ dedi

KAMPANYA...
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SP Iiler bu kez Umurbey de
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Baş 
kanlığı’nın altıncı 
sini organize ettiği 
“Söz Mahalle 
de"programının bu 
seferki durağı 
Umurbey'di. 
Programa Bursa İl 
Başkanlığından İl 
Başkan Yardımcısı 
İsmail Özdemir, İl 
Halkla İlişkiler Baş 
kanı Yusuf Geliş, 
Tanıtma Başkanı 
Nebi Yurtseven, İl 
Müfettişi Recep 
Aygün ve İl 
Yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. 
Program İlçe Başka 
m Sedat Özmen'in 
açış konuşması ile 
başladı. İl müfettişi 
Recep Aygün'ün 
kısa bir selamlama 
konuşmasından 
sonra Programın 
konuğu İl Başkan 
Yardımcısı İsmail 
Özdemir genel ve 
yerel konuşmalara 
değindiği konuş
masını gerçek
leştirdi. Özdemir 
konuşmasında ,

çifçinin, işçi, emek
li, memur ve işsiz
lerin yaşadığı sıkın
tıların ülkede uygu
lanan ezen ve 
ezilen, sömüren ve 
sömürülen sistemi 
olan faizci kapital
ist sistemin gereği 
olduğunun bilin
mesi gerektiğine 
işaret ederek bunu 
bilmezsek problemi 
baştaki kişilerde 
ararsak doğru bir 
neticeye u(aşa
mayız dedi.
Borcumuz bitti diy
erek milleti aldatan 
ların olduğunu 
söyleyen Özdemir, 
IMF'ye borcumu 
zun bitmesi demek 
borcumuz bitti 
demek değil ki di 

yerek %5 faizle 
borçlandığın 
IMF'ye borcunu 
bitirip hava atmak 
için %10 faizle 
uluslararası diğer 
tefecilere borç
landın ve ekonomi 
haberleride bunu 
"Hazine 14 milyon 
lira tahvil ihraç 
etti"sözü ile duyu
ruyor dedi. Bu 
cümleden siz ne 
anlıyorsunuz diyen 
Özdemir, tahvil 
ülkenin onu alana 
borçlu olduğunu 
gösteren bir 
belgedir diyerek bu 
cümlenin Türkçesi 
"Hazine 14 milyon 
lira borçlandı" 
demektir dedi. 
Milletimiz süslü 

cümlelerle aldatılı 
yor diyen Özdemir 
onun için zeytinin 
para etmiyor ve 
sen sürekli borçla 
mp gırtlağına kadar 
batarken finans 
çevreleri ve banka 
lar %40’lar mer
tebesinde kar açık
lıyorlar. Çare belli 
diyen Özdemir 
"Faizsiz Adil 
Düzen"kurulacak 
ve adil paylaşım ile 
halkımızın yüzü 
gülecek dedi. 
Soru-cevap 
kısmında mazotun 
çok pahalı olması
na Saadet 
Partisinin çözümü 
varmı? sorusuna 
"Mavi Mazot"pro- 
jesinden 
bahsederek şuan
da yatların tükettiği 
vergisiz mazotun 
Saadet iktidarında 
maviye boyanarak 
çiftçiye verileceğini 
ve bu şekilde 
üretimin desteklen
mek suretiyle 
yüzünün güleceği
ni ifade etti.

Lise öğrencilerine
45 gün LYS İzni

Lise son sınıf 
öğrencileri, 
velisinin okul 
müdürlüğüne yazılı 
olarak başvurması 
halinde 45 günü 
aşmamak kaydıyla 
izinli sayılabilecek. 
Milli Eğitim Bakan 
Nabi Avcı'nın 
onayladığı genelg
eye göre, lise son 
sınıf öğrencileri, 
velisinin okul 
müdürlüğüne yazılı 
olarak başvurması 

'Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYIP
Maden İşleri Genel Müdürlüğünden 

aldığımız A9 Serisi 1878951-1879000 
arası 2 cilt, A21 Serisi 177051-177100 

arası 2 cilt olmak üzere 4 cilt sevk 
fişimiz kaybolmuştur. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.

halinde 45 günü 
aşmamak kaydıyla 
izinli sayılabilecek. 
Böylece LYS’ye 
hazırlanan lise son 
sınıf öğrencilerine 
zaman baskısı 
yaşamadan hazır
lık sürecinde ders
lerine daha iyi 
motive olmaları ile 
gerçeğe uygun 
olmayan beyan ve 
diğer suretle rapor 
alınmasını önle
mek amaçlanıyor.

SATIH K VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ «BMtt
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
iföfnM 
itim um s

MM ABONE OLDUNUZ MU?
ıııılrlı lıı «iııtı ilmi umul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MATBAACILIK-YAYINCILIK- 
REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

0 507 244 72 24

KİRALIK İSYEBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

ww.gemlikkorfezgazetesi.com


21 Mayıs 2013 Salı Gemlik Körfez Sayfa 7

AYRINTI
Erhan İZGİ

TÜRKİYE IMF'YE OLAN TÜM 
BORCUNU ÖDEMİŞ!

Gazetelerde 
çarşaf çarşaf yayın
lanan AKP'nin 
üstün başarısıymış 
gibi topluma 
sunulan içi boş bir 
haber! Türkiye 
IMF'ye olan bor
cunu sıfırladı. 
Sayın Başbakan 
başkalarının bor
cunu ödemek bize 
nasip oldu diyor. 
Doğru söze ne 
denir?

Siyasi iktidar bu 
durumu bir gös
teriye ve oya 
dönüştürmeye 
çalışıyor Sayın 
Babacan Ali 
sayesinde. Milleti 
aptal, beyinsiz, 
gerçeklerden 
habersiz düşünü 

Iyorıâr.
10 yılda 23.5 mil

yar doların öden
mesini AKP'nin 
büyük bir 
başarısıymış gibi 
gösterip gazete ve 
televizyonlarda 
hayırlara vesile olur 
inşallah sözleriyle 
son parayı da 
ödedik diyerek 
marifetlerini 
sergiliyorlar.

Olayı biraz ird
eleyelim, AKP 
hükümeti iktidara 
geldikten sonra 
küresel sermayenin 
istekleri doğrul
tusunda 
Cumhuriyet döne
minde kurulan pek 
çok işletmeyi kendi 
yandaşlarına, 
yakınlarına hısım 
ve akrabalarına
yeuneaı yabancı 
sermaye babalarına 

bedavadan biraz 
pahalıya verdi. 
Adına da 
özelleştirme dedi.

Birkaç örnek vere
lim: 2003 Balıkesir 
SEKA işletmesi, 
Çeşme, Kuşadası, 
Trabzon limanları, 
birçok çimento fab
rikası... 2004 
Tekelin İçki 
bölümü, maden 
işletmeleri, Gübre 
sanayii işletmeleri 
ve daha niceleri... 
2005 Eti 
Alüminyum fab
rikası, Tekelin 
sigara bölümü, 
şeker fabrikaları... 
2006 TÜPRAŞ, 
Emekli sandığına 
ait mülkler...

2007 Birçok 
uTman, Ivıâuen 
işletmeleri, Bursa

Çelik Palas... 2008 
PETKİM, Makine 
Kimya, Telekom, 
Elektrik Santralleri 
ve Taşınmaz 
Mallar... 2009 
TEDAŞ Elektrik 
dağıtım Şirketleri... 
2010 TCDD'nin 
Samsun bandırma 
Limanları Pek çok 
Elektrik Dağıtım şir
keti...

Bu cumhuriyet 
dönemine ait 
kurumların satışın
dan hükümet 38 
milyar dolar gelir 
elde etmiş. Bu par
alarla yeni işletmel
er yapılıp istihdam 
yaratılacaktı; ama 
nerede?

Paraların büyük 
kısmı 23.5 milyar 
dolarlık kısmı IMF 
borçlarına gerisi 
bütçe açıklarına 
gitti.

Şimdi törenler 
yaparak IMF'ye ait 
borçları AKP ödedi. 
İyi güzel de 
üreterek, istihdam 
ederek mi ödedi? 
Hayır! Cumhuriyet 
dönemine ait 
kurumlan babalar 
gibi satarak 

ödemişlerdir. 
Utanmadan, sıkıl
madan törenler 
yapılarak son tak
sitin ödenmesi 
sırasında hayırlara 
vesile olur inşallah 
denilerek bir kome
di sergilendi.

AKP iktidara 
geldiğinde IMF ve 
özel sektöre ait tüm 
borçların toplamı 
130 milyar dolardı. 
2012 yılını baz 
olarak değer
lendirdiğimizde 
Türkiye'nin dış 
borçlarının toplamı 
337 milyar dolardır. 
Bu gerçekleri 
gizleyerek toplumu 
kandırmaya ne 
hacet? Güneş 
balçıkla sıvanmıyor. 
Bu gün birtakım 
başarısızlıkları ve 
yolsuzlukları örte
bilirsiniz; ancak 
zaman onların 
örtüsünü kaldırıp 
bütün çıplaklığıyla 
ortaya çıkarır. 
Bunun engellen
mesi olanaksız.

Niçin dış borç 
toplamımız 337 mil
yar dolardır?

İnşallah hayırlara 

vesile olur diye 
neden tören yap
mıyorsunuz? Üste
lik bu borcun 100 
milyar doları kısa 
vadede ödenecek
tir. Bunlardan 
neden söz etmiyor
sunuz?

Başkalarının yap
tığı borcu biz ödü 
yoruz diye boşuna 
niçin şişiniyor
sunuz? On yıllık 
iktidarınız döne
minde üretime 
yönelik yaptığınız 
tesislerden bir 
örnek vermeniz 
mümkün mü? 
Hayır! Sadece tüke
time dayalı bir 
ekonomiyi ben
imsediniz; çünkü 
başka seçeneğiniz 
de yoktu. Bütçe 
açıklarını da vergi, 
zam ve cezalarla 
kapatma yolunu 
çıkar yol olarak 
gördünüz. İki de bir 
ihracat patlamasın
dan söz ettiniz; 
ama ithalat çatla
masını söylemek
ten bucak bucak 
kaçındınız. Bunlar 
da inşallah hayır
lara vesile olur!

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
GÜLER fllflMS İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No :3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

GEMLİK 
BELEDİYESPOR'DA 
BEKLENEN GELİŞME

Gemlik 
Belediyespor'da güzel 
gelişmeler yaşanıyor.

Güzel derken Turkuaz 
Beyazlı yönetimin gele
cek yıl 17 yaş branşını 
açma kararı aldıkları 
yönde bilgiler ulaştı.

İnşallah doğrudur.
Bu kararı alırken ne 

kadar yerinde 
olduğunu söylemem de 
sakınca yok.

Dahası 19 ve ikinci 
kümeye giden yolun 
açılması da beklentile 
rimiz.

Geçtiğimiz yıl U-15 
takımının başlattığı 
başarı grafiği bu yıl 
artarak devam ediyor. 
U-14 takımı kademe 
maçlarına katılarak 
Bursa'yı temsil eden 
takımlar arasına katıldı.

Bu yıl ise geçen yılın 
U-15 takımı U-16'larda 
grubunu lider olarak 
tamamladı ve play off 
maçları oynadı.

Bu maçlardan 1 
beraberlik ve 6 gali
biyet alarak gerçekten 
başarıları önce 
Gemlik'in sonrasında 
Bursa'nın dışına, 

kademe maçlarına 
taşıdılar.

Başlarında Haydar 
Yiğit gibi kendini 
çocuklara ve futbola 
adamış biri var.

Şimdi gelelim bu 
çocukların gelecekle 
rine.

Saldım çayıra Mevla 
kayıra gibi laflar artık 
benimsenmiyor.

Geçelim bunları.
Bu başarılı gençlerin 

önünü açmak lazım.
Bu da Gemlik 

Belediyespor'un yaş 
gruplarını yükseltmeleri 
ve yukarı doğru tırman
malarına olanak 
sağlanmalıdır.

Bunu da yapacak olan 
Belediyespor'un yöneti
minde olan kişilerdir. 
Başarılı yöneticilikle 
rine başarılar 
eklemeleridir.

Bana gelen bilgiler 
doğrultusunda Gemlik 
Beied'iyesporun daha 
yukarılara gideceği.

Eğer buna karar verir
lerse işte Gemlik'te fut
bola hizmet eden 
kişiler olarak onları 
görebiliriz.

Belediyelerin görevleri 
arasında spora destek
te vardır. Diğer kulüp
leri unutmadan Gemlik 
Belediyespor'un önünü 
açmaktır.

Belediyespor başkan
lığında sporun içinde 
olan Turhan Alkış var. 
Yönetiminde desteğiyle 
bu takım ileri ki yıllarda 
ses getirecektir.

Gemlik'te küçük 
yaşlardan A takımlara 
çıkan ilkler olma yolun
da büyük adımlar atıla
caktır.

Gemlik'te 
Belediyespor'la birlikte 
alt yapıda büyük patla
ma yaşanıyor.

Artık futbolcu aran
mıyor.

Herkes kendi 
bünyesinden çıkan 
gençlerle mücadele 
ediyor ve başarılı da 
oluyorlar.

Bu çocukların 
maçlarım iziemeye 
gelen Süper Ligde 
Şampiyon olmuş takım
ların alt yapı 
hocalarının varlığından 
haberiniz var mı?

Bu futbolcular başka 

amatör takımlara gider
se sadece bireysel ses 
getirebilirler ancak 
Belediyespor'un üst 
yaş gruplarında devam 
ederlerse hepsi inanı 
yorum ki alkış alırlar ve 
büyük takımlara gider
ler.

Gemlik Belediyespor 
yönetimi alacak olduğu 
üst yaş gruplarına katıl
ma kararları Gemlik fut
bolu açısından da fay
dalı olacaktır.

Tabi ki başarıyı 
yakalamış teknik 
hocalarını bırakma
maları gerekir.

Yeni hoca aynı 
başarıyı nasıl gösterir 
bilemeyiz.

Önce Gemlik ve 
yapısını çok iyi tanı
maları lazım.

Eğer Gemlik 
Belediyespor yönetimi 
üst gruplara katılma 
kararı alırsa Bursa fut
bolu yeni ve başarılı bir 
takım kazanmış olacak
tır.

Bizde bu yönetimi ve 
başkanını "ALKIŞ"larız.

LEJYONER DEVRİ 
BİTTİ

Gemlikspor gibi 
kadrolarının tamamının 
kulüp dışından getirilen 
futbolcularla mücadele 
devri kapanmıştır.

Hiç biri başarılı ola
mamıştır.

Takımın tamamı lej 
yoner olacak, sen o 
takımdan medet 
umacaksın. Peki se

neye ne olacak. Hiç 
düşünüldü mü?

Gemlikspor ve onun 
gibi takımların yönetici
leri şapkalarını önlerine 
koyup düşünmeliler.

Süper Amatörden 
BAL'a çıksan ne olur. 
Alt yapıdan desteğin 
yoksa başarı gelmez.

Önce kulüplerimize 
belediye destekli yer 
temin etmeliyiz. 
Sonrasında ise onlara 
kalıcı gelir getirecek fır
satlar vermeliyiz.

İsmini ilçelerinden 
alan ve sevilen takım
larımız öncelikli olarak 
gözetilmelidir.

Onlar da alt yapıya 
önem vererek daha çok 
gence spor yapma 
olanağı bulsunlar.

Öyle "Sen yetiştir, ben 
alayım''la olmaz. Sen 
de yetiştir. Yöneticilik 
sadece A takımla 
olmaz.

Bursa'da yıllardır 
sadece alt yapısıyla, 
yetiştirdikleri futbolcu
ları Türk futboluna 
kazandırmakla övünen 
kulüplerimiz var.

Hepsi de başarılı olu 
yortar.

Önce futbolcunu 
yetiştir sonra başarılı 
ol.

Başarı kulüplerin 
başkanlarından başlar.
Alt yapıya önem ver

meyen, yıllık başarılar
la, kulübün geleceğiyle 
oynayanlar asla 
kazanamazlar.

MIMİlillllllalsM
Bursaspor 
tüzüğüne göre 30 
gün içinde yapıla
cak olağanüstü 
genel kurulda 
başkanlığa aday 
olacak isimler de 
belli olmaya 
başladı. Bursaspor 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı'nın vefatı 
nedeniyle kulüp 
tüzüğüne göre 30 
gün içinde yapıla
cak olağanüstü 
genel kurulda 
başkanlığa aday 
olacak isimler de 
belli olmaya 
başladı.
Yeşil beyazlılarda

adaylığını resmi önceki yönetim-
olarak ilk açıklaya- lerde de görev alan 
cak isim daha Mesut Mestan ola

cak. Mesut Mestan 
bir otelde saat 
11.00'de 
düzenleyeceği 
basın toplantısıyla 
Bursaspor Kulübü 
Başkanlığı için 
adaylığını 
resmen açıklaya
cak.
Mevcut yönetimde 
genel sekreterlik 
görevini yürüten 
Ilhan Uslu ve ikinci 
başkanlık görevini 
yürüten Recep 
Bölükbaşı'nın da 
aday olması bekle
nen diğer isimler 
arasında yer aldığı 
öğrenildi.

K flŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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TEMA > “sh;rcaMa°şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama'* 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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IMemnra Tayin Müjdesi!
Çocuğu engelli olan 
memura, tayin hakkı 
ve yıllık izinden ayrı 
20 gün hastalık izni 
verilecek 
Engellilerin ve 
engelli çocuğu olan 
ailelerin hayatını 
kolaylaştıracak, 
daha iyi hizmet 
almalarını sağlaya
cak yeni düzen
lemeler geliyor. 
Başbakanlık'a gön
derilen ve Haziran 
ayı içerisinde 
yasalaşması hede
flenen yeni düzen
leme, engelliliğin 
tanımından başla
yarak bir dizi 
değişiklik içeriyor. 
TANIM DEĞİŞECEK
Habere göre;. AK 
Parti Sosyal İşler 
Başkan Yardımcısı 
Murtaza Yetiş, 
'engelli* tanımının 
değiştirileceğini ve 
yeni bir bakış 
açısıyla düzen
leneceğini belirtti.

| Düzenlemeyle, 
toplumda 
engellilere yönelik 
olarak yapması 
gerekenleri yap
mayanların, engel
leri kaldırmayan
ların 'ayrımcılıkla' 
suçlanmasına kadar 
gidilebileceğini 
anlatan Yetiş, 
"Örneğin bir 
belediye, yapması 
gereken hizmeti 
yapmıyor, önlem 
almıyorsa ayrımcılık 
yapmakla suçlan
abilecek. Engelli 
birey, engelli 
olmayan birey kadar 
ulaşımdan yarar- 
lanamıyorsa bu 
ayrımcılık olarak 
nitelendirilebilecek" 
dedi.
UZMAN SAYISI 
ARTACAK

Kendisi engelli olan 
ya da engelli 
çocuğu bulunan 
memurlara, bir 
defaya mahsus 
olmak üzere istediği 
yere tayin hakkı ver
ileceğini bildiren 
Yetiş, engelli kişi
lerin daha sık hasta
landığı ve tedavi
lerinin daha uzun 
sürdüğü gerçeğini 
göz önünde bulun
durarak engelli 
çocuğu olan memur 
anne veya babaya, 
yıllık izin hakların
dan ayrı olarak 20 
gün daha 'hastalık 
izni* verileceğini 
söyledi. Yetiş, zihin
sel engellilerin reha
bilitasyon ve 
eğitimin erken 
başlatılmasının öne
mine işaret ederek, 
bunun için 'erken 
müdahale uzman
larının sayısını 
artıracaklarını, daha 
çok üniversitede 
yüksek lisans pro
gramları 
çerçevesinde bu 
uzmanların yetişti 
rilmesinin sağlana 
cağını ifade etti. 
Engellilerin istih
damı konusunda 
korumalı işyer
lerinin yasayla 
güvence altına alı
nacağını belirten 
Yetiş, korumalı 
işyerini zihinsel

engellilere yönelik 
kurguladıklarını 
söyledi.
Engellilikte temel 
esasın kaynaştırma 
olduğunu, ancak 
zihinsel engellilerde 
kaynaştırmanın 
zor sağlandığını 
vurgulayan Yetiş, 
"Onları hiç olmazsa 
evden sokağa 
çıkarabilelim 
düşüncesiyle koru
malı işyerini 
geliştiriyoruz.
İşyerinin kuruluşun
dan mesleki eğitim 
verilmesine, 
personelin primin
den maaşının 
verilmesine kadar 
geniş teşvik 
sağlanıyor" dedi. 
Murtaza Yetiş, 
engellilere yönelik 
standart sosyal 
yardım verilmesi 
yerine bunun 
bireyselleştirilmesi
ni amaçladıklarını 
kaydetti. Yetiş, 
geliri, öz bakımı, 
engellilik durumu 
farklı olanlara 
farklı sosyal 
yardımın ver
ilmesinden hareke
tle 'daha çok ihti 
yacı olan ve daha 
çok bakım gerek
tirene daha fazla 
yardım ve 
destek verilmesini 
amaçladıklarını 
söyledi.

Hükümet, yeni 
kıdem tazminatı 
sistemini öncelikli 
olarak taşeron 
işçiler üzerinde 
denemeyi plan
larken, uygula
manın ilk detayları 
da ortaya çıktı. 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın çalış
masına göre, şu 
anda her yıl girdi 
çıktı yapılması 
nedeniyle kıdem 
tazminatı hakkı 
kazanamayan işçi
lerin sorunu 
çözülecek. 
Mevcut düzenle
meyle taşeron 
çalışanlar, her yıl 
işverenin değişmesi 
nedeniyle yıllık izne 
de hak kazana
mazken, yeni sis
temle bu sorun da 
çözülecek. 
Artık alt işverenin 
yanında çalışan 
işçinin aynı iş 
yerinde ilk işe 
girdiği tarih esas 
alınacak. Alt 
işveren değişse 
dahi, işçi yıllık izne 
hak kazanacak. 
Asıl işveren, bun
dan böyle alt iş 
veren işçilerinin

KfiŞ€D€ !(M« YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM
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ücretlerini aylık 
olarak kontrol ede
cek. Ödenmeyen 
ücreti doğrudan 
işçinin banka 
hesabına yatıracak. 
Bu kapsamda da 
taşeron çalışanların 
sözleşme sürelerine 
müdahale edilecek. 
Hizmet ahm 
sözleşmeleri en az 
üç yıllık yapılacak. 
Sözleşme süresinin 
uzaması sonucu 
işçiler iş kanunun
dan doğan haklarını 
kazanacak.
Böylece, sendikal 
haklar ve toplu iş 
sözleşmesi yapıl
ması imkanının da 
doğacağı 
öngörülüyor.

BES İÇİNDE 
NEMALANACAK

Bakanlığın düzen
lemesine göre, yeni 
sistemle, mevcut 
çalışan içşilerin 
kazanılmış hakları 
korunacak. Tüm 
işçiler kıdem tazmi
natından yarar
lanacak. Kıdem 
tazminatı primi 
işçinin bireysel 
kıdem hesabına 
yatırılacak. Bireysel 
kıdem hesabı, 
bireysel emeklilik 
sistemi içinde 
nemalandırılacak. İş 
sözleşmesi devam 
eden işçilere, mev
cut hali ile devam 
etme ya da yeni sis
teme geçme hakkı 
tanınacak. Yasanın 
yürürlük tarihinden 
sonra işe girenler, 
yeni sisteme tabi 
olacak.

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

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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (2*12) 5*16 *12 *12
Yalova (226) 81*1 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

OTORÜS
ULAŞIM

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
Kanbaroğlu-Eaadaş 514 46 49
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Davlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5-13 10 gg
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 gg 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 mi* in
MAR-PET “’J ;o 33
Tuncay Otogaz Sİ3 16 45
Beyza Petrol 813 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4579 

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEHİHİIİ

■■ 
EL CİN: 11:45- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

KORKUNÇ BİR 
FİLM 5: 12:00- 

14:00-16:15-18:15- 
20:30 

CROODLAR: 
12.00-14,15-16.15- 

18.15-2015

ElllffiilîM
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• KURŞUNLU’DA FÜLL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

«KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA- BENZİNLİK ARSALARI

KÜNUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİREM.
• GEMLİKTE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA^”

, KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUNÇ

MM

MILTON
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canlı fyym 
Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz yösteri/er



ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

faJBL • İŞYERİ HEKlfflJâ • PORTÖR MUAYENELERİ
Uosgb • ÎİSZ işlere

• İLKYARDIMI EĞİTİMİ PERİYODİK KONTROLLER
• RİSK ANZLİZİ e TEMEL 1$ SAĞLIĞI VE
• ACİL DURUM EYLEM PLANI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

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

hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha 
önemli değildir...

WUt'

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973
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Ticaret Borsası’nın TPE başvurusu işe yaradı.

Bisikletten M, 
fliz kapağı dönflii
Dün akşam saatlerinde, İstiklal 
Cadde si’nde bisikletiyle gezen 
Onur Durmaz adlı gencin diz 
kapağı döndü. Sayfa 2’de

Borsa adam Bayrak, 
seçmenleriyle 

yemekte hulustu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Kermesler..

Gemlik Halk Eğitim Merkezi’nin dûn Kermes açı 
lışı vardı.

Bize elektronik posta ile yapılan çağrıyı geç 
aldık.

Ama tesadüf o ki, hergünki Balıkpazarı turumu 
zun dönüşünde, Çarli’nin Balık Lokantası’na gaze 
teyi bıraktıktan sonra, Mado Cafe’nin karşısında 
bir kalabalık görünce, ‘ne oluyor’ diye meraklana 
rak durdum.

Halk Eğitim personeli ve Müdürü Rüveyde Kılıç 
lar’ı görünce, kermes açtıklarını anladım.

Hava güzel mi güzel.
Tam Atatürk Kordonu’na dönerken, rahmetli ibra 

him Akif’in diktiği güzelim çınar ağaçlarının şem
siye yaptığı yerde açmışlar kermesi. Devamı 4’de

Akhisar Ticaret Borsası tarafından Türk 
Patent Enstitüsü’ne yapılan "Akhisar Gemlik 
Zeytini" ibaresi patent istemine "Red" karan 
verildi. Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Ilhan 
Acar, Talebimizin uygun görülmesi, Gemlik 
Zeytini açısından üretici ve Gemlikli tüccarlar 
için hayırlı olmuştur.” dedi.Haberi sayfa 2’de

Gemlik Ticaret Borsası’nın seçimlerinin 
yaklaşması üzerine, Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na aday olan Nazım 
Bayrak, seçimlerde oy kullanacak Borsa 
üyeleri ile Bursa Tavacı Recep Usta’nın 
yerinde yemekte buluştular. Sayfa 5’de

yaptığı işler ve gıda maddeleri satılarak gelir 
elde edildi. Haberi sayfa 7’de

GENEL CERRAHI UZMANI

HİZMETİNİZDEDİR

AMELİYATHANE, dogumhane,
ENDOSKOPI (GASTROSKOPI,
KOLONOSKOPİ]

zeytİn tip merkezİ j ve RADYOLOJİ ÜNİTEMİZ

TAM GUN HİZMETE BAŞLAMIŞTIR
RANDEVU HATTI O 224 572 46 00

Muradiye Mah. Turist Yolu Altı
No: 104 ORHANGAZİ / BURSA OP.DR. OZGUR YAZAR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

OP.DR. HAŞAN GUNER

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret Borsası’nın TPE başvurusu işe yaradı.

İOIİMI
Akhisar Ticaret 
Borsası tarafından 
Türk Patent 
Enstitüsü’ne yapılan 
“Akhisar Gemlik 
Zeytini” ibaresi 
patent istemine 
“Red” kararı verildi. 
Akhisar Ticaret 
Borsası’nın “Gemlik 
Akhisar Zeytini” 
yazısını ambalaj 
larında kullanılması 
için Türk Patent 
Enstitüsü’ne yaptığı 
başvuru üzerine, 
durumu öğrenen 
Gemlik Ticaret 
Borsası, bu isteme 
müdahil oldu.
Türk Patent 
Enstitüsü’ne 
“Akhisar Gemlik 
Zeytini” ibaresinin 
kullanılmasının red
dini, 2012 yılının 
Kasım ayında 
isteyen Gemlik 
Ticaret Borsası’na 
Türk Patent 
Enstitüsü’nden

TÜRK PATRNTBNSTİTÜSÜ 
Markahır Uulıe»! B»|knıılığı

Suy, _• 71248886 - C2012/049
Konu : Coğrafi Isuret

Ilhan Acar 
Gemlik Tlcnrul lloraıısı 

t>r. Ziya Kaya Mah. Cumhuriyet Cad. N<>:2 16600 Gemlik BURSA

İlgi: 13/11/2012 tarih ve 20I2-G-36937I sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde C2012/049 kod numaralı Akhisar Gemlik Zeytini ibare coğrafi i 
başvurusunun ret edilmesi gerektiği belirtilerek itiraz edilmiştir.

Yapılan İncelemede Akhisar Gemlik Zeytini ibareli coğrafi İşaret başvurusu 
eksikliklerinin süresi içinde tamamlanmadığı için 555 Sayılı Coğrafi işaretlerin Korun 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 ncu ve aynı KHK'nın Uygulama Şeklini 06ı 
Yünetmeliğln 6 ner maddeleri gereğince başvuninim ret edildiği tespit edilmiştir.

Bu sebeple İlgili itirazınız hakkında yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmnmokttıd

Bilgi edinilmesini rica ederim.

geçtiğimiz günlerde 
gelen yazıda, 
“Yapılan incelemede 
Akhisar Gemlik 
Zeytini ibareli 
coğrafi işaret başvu
rusunun, eksiklik
lerin süresi içinde 

tamamlanmadığı için 
555 Sayılı Coğrafi 
işaretlerini 
Korunması 
Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Karama 
menin 10. maddesi 
ve aynı KHK’nın

Uygulama Şeklini 
Gösterir 
Yönetmeliği’nin 6. 
maddesi gereğince 
başvurunun Red 
edildiği tesbit 
edilmiştir" denildi. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, “Gemlik 
Zeytini fidanından 
dikilen her yerde 
ambalajlara ‘Gemlik 
zeytini’ sözünü kul
lanması, gerçek 
Gemlik zeytini 
yetiştiren ve satan 
üretici ve tüccar ile 
haksız rekabete yol 
açacağı için, bu 
duruma müdahil 
olduk ve talebin 
kabul edilmemesini 
istedik.
Talebimizin uygun 
görülmesi, Gemlik 
Zeytini açısından 
üretici ve Gemlikli 
tüccarlar için 
hayırlı olmuştur." 
dedi.

Sayfa 2

BurKay göreni devralüı
Bursa Ticaret 
Sanayi Odası 
(BTSO) başkanlığı
na seçilen İbrahim 
Burkay, görevi 
Celal Sönmez'den 
devraldı.
Burkay, BTSO'yu 
ortak akılla yönete
ceklerini söyledi. 
18 yıl BTSO 
Başkanlığı'nı 
yürüten Sönmez 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, 
hizmet bayrağını, 
14 Mayıs'ta yapılan 
seçimlerde baş 
kanlığa seçilen 
İbrahim Burkay'a 
devretti.
İbrahim Burkay, 
Celal Sönmez ve 
ekibine teşekkür 
ederek plaket 
verdi.
Bursa iş dünyası 
nın desteğini 
alarak ortak akılla 
yeni bir vizyon 
yaratacaklarını 
ifade eden İbrahim 
Burkay, şunları 
dile getirdi: 
"Bursa'nın gele
ceğine şekil vere
cek projeleri haya
ta geçirmek için 
aldığımız bayrağı 

daha da ileriye 
götürmeyi hede
fliyoruz. Bursa iş 
hayatına 
önümüzdeki 
50 yılına şekil 
verecek vizyon 
projeleri hayata 
geçireceğiz. 
BOSSEN ile 
Gökmen'i, BUT- 
GEM ile Ticaret ve 
Sanayi Üniversite- 
si'ni hayata geçire
ceğiz. Yapılan 
bütün işler aslında 
geçmişin birer 
devamı olacak. Bu 
süreçte yıllardır 
BTSO bayrağını en 
iyi şekilde tutan 
Sönmez ve yöne
tim kurulundan da 
destek alacağız." 
Bursa için çalıştık
larını dile getiren 
Celal Sönmez de, 
"Bundan sonra 
bize düşen görev 
değerli başkan- 
larımıza ve yöneti
cilerimize yardımcı 
olmaktır." dedi. 
Celal Sönmez’den 
önce babası 
Ali Osman 
Sönmez'de yak
laşık 20 yıl BTSO 
başkanlığı görevi 
yapmıştı

19049den günümüze

Erenoğlu
İstiklal Caddesi’nde görülmemiş kaza...

SÜTMAMÜLLERİ A.Ş.

MflNDfl YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ RULUNÜR

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ VARDIR
İmalat: Kamidiye Nah. Papatya Sok. No: 4/fl GEMLİK

Sipariş Tel : 51312 27
Şube 1:1. Akıt Cad. Şirin Plaza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt. 222/A KUMLA 538 0313

Dün akşam 
saatlerinde, 
İstiklal Caddesi’nde 
bisikletiyle gezen 
Onur Durmaz adlı 
gencin diz kapağı 
döndü.
Saat 18.oo sıraların
da meydana gelen 
olayda, bisik
letinden düşen 12- 
13 yaşlarındaki 
Onur Durmaz’ın 
çığlıkları üzerine, 
bir anda olayın 
olduğu yerde 
vatandaşlar topla
narak düşen gence 
yardım etmek iste
diler.
Durmaz’ın ayağının 
çıktığı veya kırıldığı 
sanılarak Acil 
Ambulans 
çağrıldı.
112 Acil Ambulansı 
olay yerine gelerek 
yaralı genci, 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırdı.
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Bursa’da kahreden ölüm
BURSA’da hızlı 
tren hattı inşaatına 
demir levha taşıyan 
kamyonun iddiaya 
göre inşaat alanına 
kestirmeden dön
mek istediği sırada 
4 metre kadar 
dışarı sarkan lev
halara arkadan 
gelen otomobil 
çarptı.
Demir levhalar oto
mobilin tavanını 
biçerken, ağır 
yaralanan sürücü 
51 yaşındaki Suat 
Tunç, kaldırıldığı 
hastanede öldü. 
Kaza, Bursa 
Çevre Otoyolu’nun 
Demirtaş Viyadüğü 
Mudanya 
istikameti çıkışında 
saat 00.30

Köpeğe Carpmamafc kin Takla Man Araçta 
Kopan Parmak Hastaneye Yetiştirilin
Orhangazi ilçesine 
bağlı Çakırlı 
beldesinde 
yaşayan 4 gencin 
içinde bulunduğu 
bir otomobil, 
köpeğe çarpmak 
istemeyen 
sürücünün ani 
manevrası sonucu 
yoldan çıkıp takla 
attı.
Kazada 1 kişi yara
landı. Yaralının 
cama sıkışan par
mağı koptu.
Jandarma, kopan 
parmağı alıp has
taneye yetiştirdi. 
Kaza, saat 10.30 
sıralarında 
Orhangazi-İznik 
yolu Yeniköy altın
da meydana geldi. 
Orhangazi’ye bağlı 
Çakırlı beldesinde

Kestiği ağacın altında kaldı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, kestiği 
ağacın altında 
kalan bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl’e bağlı 
Mezit köyünde 

sıralarında mey
dana geldi. İddiaya 
göre YHT hattı 
inşaatına demir 
levha taşıyan A.A., 
kullandığı 16 BVL 
56 plakalı kamyon 
ile Kestel’den 
Mudanya istikame
tine doğru 
giderken, inşaat 
alanına kestirme
den girmek istedi. 
Bu sırada İstanbul’
da oturan ve 
pazarlama işi 
yaptığı öğrenilen 
Suat Tunç’un yöne
timindeki 10 AV 474 
plakalı otomobil, 
kamyonun arkasın
dan yaklaşık 4 
metre kadar 
sarkan demir lev
halara çarptı.

yaşayan 4 gencin 
içinde bulunduğu 
Yunus Arı (27) 
idaresindeki 16 UU 
553 plakalı otomo
bilin önüne köpek 
çıktı. Sürücü Yunus 
Arı, köpeğe çarp

ikamet eden 40 
yaşındaki Fikret A., 
dün ailesi ile birlik
te ağaç kesmek 
için köyün üstün
deki ormana gitti. 
Fikret A., motorlu 
testere ile kesmeye 

Demir levhaların 
biçtiği otomobilin 
üst kısmı koptu. 
Kazada başından 
ve vücudundan 
ağır yaralanan Suat 
Tunç, ambulansla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Tunç, burada 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Otobandan inşaat 
alanına kestirme
den dönmeye 
çalıştığı öne 
sürülen kamyon 
şoförü A.A. gözaltı
na alınırken, suçla
maları kabul 
etmeyerek, otomo

mamak için direk
siyonu kırdı, kon
trolden çıkan oto
mobil takla atıp 
ters döndü.
Otomobilde bulu
nan 4 kişiden 3'ü 
kazayı yara 

çalıştığı ağacın bir 
anda devrilmesi 
üzerine altında 
kaldı. Aile fertleri 
112 Acil Servis'i 
aradı. Sağlık 
görevlileri, yaptık
ları muayenede 

bilin başka bir 
kamyona çarptığını 
iddia etti.
Kazada hayatını 
kaybeden Suat 
Tunç’un eşi Necla 
Tunç olayı duyar 
duymaz İstanbul'
dan Bursa’ya geldi. 
Hastanede eşinin 
ölüm haberini alan 
Necla Tunç, 
fenalaşınca tedavi 
altına alındı. Suat 
Tunç’un cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu’na 
kaldırılırken, olayla 
ilgili Cumhuriyet 
Savcıhğı’nca 
soruşturma 
başlatıldığı 
öğrenildi.

almadan atlattı. 
Ömer Fazıl Girgin 
(44) isimli genç ise 
yaralandı.
Ömer Fazıl 
Girgin'ın parmağı 
cama sıkışma 
sonucu koptu. 
Kopan parmak, 
jandarma ekipleri 
tarafından bulu
narak jandarma 
aracıyla hastaneye 
yetiştirildi.
Burada ilk müda
halesi yapılan 
Girgin, kopan par
mak parçası ile bir
likte ambulansla 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi’ne sevk 
edildi. Burada 
kopan parmak için 
operasyon yapıldı.

Fikret A'nın 
öldüğünü tespit 
etti. Savcının 
incelemesinin 
ardından Fikret 
A'nın cenazesi 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.

Bursa’da 
minibüstü dehşeti

Bursa’da bindiği 
minibüste sürücü 
ile tartışan yolcu 
dayak yedi. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Duaçınarı 
Mahallesi’nde 
meydana geldi. 
Gençosman 
Kavşağına gitmek 
için minibüse 
binen S.E.’den 
şoför K.L. 
eğilmesini istedi. 
Şoföre niçin eğile

Mudanyalaki Esrarengiz
Kaybolmaya Bir »lama
Bursa’nın. 
Mudanya İlçe- 
si'nde birlikte alkol 
aldığı arkadaşları 
Dilşah A. (33) ve 
Kaan U. (19) ile 
tekne kiralayıp 
denize açılan ve 
daha sonra 
denizde kay
bolduğu belirtilen 
Yusuf Süzer’i (35) 
arama çalışmaları 
devam ederken, 
dün adliyeye 
çıkartılan Dilşah A. 
tutuklandı. 
Mudanya'da 
cumartesi günü 
birlikte alkol aldığı 
arkadaşları Dilşah 
A. ve Kaan U. ile 
Arnavutköy 
Limam'nda kayık 
kiralayıp denize 
açılan Yusuf 
Süzer'den bir daha 
haber alınamadı. 
Yusuf Süzer'in 
kardeşi Serdar 
Süzer, ağabeyine 
ulaşamayınca bir
likte olduğunu 
bildiği Mudanya'da 
ilkokul öğretmeni 
olan Dilşah A.'yı 
aradı. Dilşah 
A.'nın, "Tekne ile 
açıldıktan sonra 
Yusuf ve Kaan 
yüzmek için 
denize girdiler. 
Şakalaşıyorlardı. 
Sonra Yusuf kay
boldu. Tüm ara
mamıza rağmen 
bulamadık. 'Belki 
bize şaka yap
mıştır. Kıyıya çıkıp 
eve dönmüştür' 
diye düşündük. 
Geri döndük" söz
leri üzerine Serdar 
Süzer polise

ceğini soran 
S.E. beklemediği 
bir cevapla 
karşılaştı. Bu 
durum üzerine 
minibüsü durdu
ran K.L. yanında 
bulunan sopa ile 
S.E.’yi darp 
ederek, araçtan 
indirdi. S.E.’nin 
şikayetçi olması 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekip
leri, şahsın ifadesi
ni alarak soruştur
ma başlattı.

başvurarak 
şikayetçi oldu.

'DİLŞAH DENİZE 
İTTİ’ DEDİ
Polis önce Dilşah 
A.'vı. ardından da 
birlikte alkol aldık
ları Kaan U.’yu. 
gözaltına aldı. İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ayrı ayrı sorgu
lanan Kaan Ü., 
"Biz teknede otu
rurken Dilşah bir 
anda Yusuf u 
denize itti. Yusuf 
sonra kayboldu. 
Tüm aramamıza 
rağmen bula
madık" dedi.
Mudanya sahilinde 
ve açık denizde 
yapılan aramalar
da Yusuf Süzer'e 
ulaşılamayınca, 
Dilşah A. ile Kaan 
U. dün öğleden 
sonra 'Cinayet' 
suçundan adliyeye 
çıkartıldı. Dilşah A. 
tutuklanırken, 
Kaan U. ise tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.
Yusuf Süzer'in 
arama çalışmaları
na bugün 
Mudanya 
Belediyesi'ne ait 
arama kurtarma 
ekiplErinin yanı 
sıra, Yalova'dan 
gelen Deniz Polisi 
Su altı Ekibi'ne ait 
dalgıçlar da katıldı. 
Sahilden 300 
metre uzakta 
denize dalan dal
gıçlar, hala Yusuf 
Süzer'e ulaşa 
madı.
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Güne Bakış CHP’ll gençler, 80 öncesi 
gençlik kollan ile hiraraya gelfliKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Kermesler...
Mayıs ayı, ilkbaharın sona erip yaz baş 

/angıcıdır.
Haziran ayı okulların ve açılan kursların 

sona erdiği, sergilerin, kermeslerin açıldığı 
zamandır.

Haziran gelmeden, sergiler ve kermeslerin 
açılışı tamamlanır.

Gemlik’te Ahmet Dural Meydanı son zaman
larda açılan kermes ve diğer sosyal faaliyet
leri duyuran bez pankartlarla dolup taşıyor.

Bir bakıma görüntü çirkinliği de sergiliyor
lar.

Çünkü, isteyen istediği yere asıyor afişini, 
pankartını..

Sanki yer kapma yarışı var.
En gözde köşe ise Meydandaki saat 

kulesinin dönüşündeki AVM önündeki eski 
ramazan topunun konduğu küçük park 
alanı...

Neyse gelelim konumuza..
Konuyu Halk Eğitim’in Kermesi’nden 

açmıştık.
Geçtiğimiz günlerde, Fatih Öğrenci 

Yurdu’nun kermesi vardı Çarşı Deresi’nin 
Sosyal Yaşam Merkezi’ne doğru olan bir 
köşesinde...

Buhara Kültür ve Yardımlaşma Derneği de 
kermes açtı.

Okul yararına açılan kermesler daha önce 
yapıldı.

Çünki, yıl sonu geldiği için bugünlerde 
okullarda ya geceler düzenleniyor, ya da tiyat 
rötar sahneleniyor.

Halk Eğitim Kermesi iyi düşünülmüş bir 
yerde açıldı.

Kursiyerlerin yıl içinde bu kermes için yap
tıkları çalışmalar satışa sunulurken, bir de 
konuklar için Şark Köşesi gibi bir yer hazır
lanmış.

Bir kursiyer ise yere kurulan tezgah 
üzerinde, oklava ile yufka açıyor, hemen bir 
başkası ise ocak üzerinde gözleme pişiriyor.

Kadınlar alış verişte...
Güzel ürünlere kimse gelmeden almanın 

aceleciliğini yaşıyorlar.
Bizim gözümüz yiyeceklerde.
Aman allahım, o ne! Umurbeylilerin meşhur 

Cennet Künkü tatlısı..
Yıllar vardır yememiştim.
Kumlatıl arın ve sahil köylülerin vazge 

çilmez tatlısı kalburdan çekme...
İnce yaprağa sarılmış leziz dolmalar, kura

biyeler, puf börekleri, mercimek köfteleri...
Hava güzel mi güzel. Çınarların altına kuru

lan masalarda bize ikram edilenlerle 
karnımızı doyuruyoruz.

Ali Osman Cura’ya:
“Hocam öğle yemeği sorunumuz kalmadı.

Karnımızı doyurduk. Bunları nasıl erite
ceğiz” dedim. Meğer bizim Müdür eritme for
mülünü işten çıktıktan sonra Kumla’ya kadar 
yürümede buluyormuş.

Bir kermes gezisi derken neler yazdık.
Bugün siyaset yapmak yok.
Ama aracıma binerken Mado’da oturan say

han Aydın’a yakalandım.
Hüseyin Avcı ile sabah kahvelerini içiyor

lardı.
Gel dediler. Başka zaman dedim. Biliyorum 

gitsem konu, Ticaret ve Sanayi Odası seçim
leri olacaktı.

Bu gün siyaset yazmayacağım dedim ya...

Geçtiğimiz haftalar
da başlattıkları vefa 
ziyaretlerine başla
yarak CHP Gençlik 
Kolları'nda emek 
vermiş büyüklerini 
ziyaret eden 
CHP Gemlik 
Gençlik Kolu 
üyeleri, düzenledik
leri kahvaltı ile 80 
öncesi gençlik kol
ları ile buluştular. 
CHP Gemlik Gençlik 
Kolları, yerel seçim
ler öncesi çarpıcı 
etkinlikler gerçek
leştirmeye devam 
ediyor.
Belediye 
Başkanvekili R. 
Yılmaz'ın aracının 
kurşunlanması 
olayını vatandaşlara 
anlatmak üzere yol
lara çıkan gençler, 
son olarak 80 önce
si gençlik kolu 
üyeleri ile buluştu
lar.
Türkiye'de gençlik

Tiirtcc OünırıaBan lnsa'Oa startalrMi
Uluslararası Türkçe 
Derneği (TÜRKÇE 
DER) tarafından 
tertiplenen Türkçe 
Olimpiyatları bu yıl 
Bursa'dan başlaya
cak.
Uluslararası Türkçe 
Olimpiyatları için 
18 farklı ülkeden 
gelecek 200 civa 
rında öğrenci Bur 
sa'ya renk katacak. 
Türkçe Olimpiyatla 
rımn bu yılkı 
coşkusu 24-25-26 
Mayıs'ta İzmir Fuar 
Merkezi'nde yapıla
cak Kültür Şöleni

ÖZGEN| Haber ve Foto : Mustafa E

hareketlerini 80 
öncesi ve 80 son
rası şeklinde incele
menin gerekliliğine 
dayanan gençler, 
düzenlenen kah
valtıda İnan Tamer, 
Yücel Esen, Yakup 
İmren, Osman Çeİik 
ve CHP'nin 
Gemlik'teki en eski 
üyesi Hayrullah 

ile başlayacak. 
Şölen 16 Haziran 
gecesi İstanbul 
Atatürk Olimpiyat 
Stadyumu'nda 
düzenlenecek 
törenle sona ere
cek. 2003 yılında 17 
ülkeden 62 öğren 
cinin iştirak ede
ceği Türkçe 
Olimpiyatlarına bu 
sene 5 kıtadaki 140 
ülkeden 2 bin 
civarında finalist 
öğrenci renk kata
cak. Şenliklerin ilk 
durağı ise Bursa 
olacak. Hilton

Karakaçan ile bir 
araya geldiler. 
İlçe yöneticilerinden 
Özgür Ak soy ve 
Osman İbican'ın da 
katıldığı organi 
zasyonda, Bursa İl 
Gençlik Kolları 
yöneticileri de 
katılım sağladı. 
Kahvaltı süresince 
sohbet etme fırsatı

Otei'de düzenlenen 
tanıtım toplantısın
da konuşan Bursa 
Vali Yardımcısı 
Mustafa Güney, 
Türkiye genelinde 
olduğu gibi 
Bursa'daki şenliğin 
de giderlerinin 
sponsorlar, beledi 
yeler ve hayırsever 
işadamları tarafın
dan karşılanacağını 
ifade etti.
Güney, "Bursa 
Şenliği için 30 
Mayıs'ta şehre 
gelecek 200 
civarındaki öğrenci 

bulan eski ve yeni 
gençlik kolu üyeleri 
fikir alışverişinde 
bulunurken, gençler 
büyüklerinin tecrü
belerini ilgi ile dinle
di.
Etkinlik sonunda 
günün anısına hazır
lanan teşekkür bel
geleri katılımcılara 
takdim edildi.

ve öğretmen Hilton 
ve Kervansaray 
otellerinde misafir 
edilecek.
Öğrenciler Atatürk 
Stadyumu'nda 
iki kez prova 
yapacak. Şehrin 
tarihi ve 
turistik mekanlarını 
ziyaret edecek. 
Türkçe Olimpiyat 
Şenliği 31 Mayıs 
akşamı Saat 
21.15'de Atatürk 
Stadyumu'nda 
gerçekleştirilecek. 
Işık şovlarıyla 
renklendirilecek

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Borsa adam Banalı seçmenleriyle yemekle buluştu
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın seçim
lerinin yaklaşması 
üzerine, Borsa 
Yönetim Kurulu 
Başkanhğı’na aday 
olan Nazım Bayrak, 
seçimlerde oy kulla 
nacak Borsa üyeleri 
ile Bursa da yemek
te biraraya geldi. 
Bursa Tavacı Recep 
Usta’nın Yeri’nde 
buluşan Borsacılar, 
Tavacı Recep 
Usta’nın güzel 
mekanında, iç pilavlı 
tandır, kuzu kavur
ma, baklava yediler. 
Geçtiğimiz yıllarda 
da Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanlığına

aday olan Nazım
Bayrak, Meclis 
üyeliğine seçilmiş 
ancak, yönetim 
kurulu başkanlığı 
seçimlerinde önce 
Mehmet Dillioğlu ile 
sonra da ilhan Acar 
ile aynı oyları alarak 
kurada elenmişti. 
Nazım Bayrak ve 
Meclis üyelerinin 
tümünün katıldığı 
yemekte Gemlik 
Ticaret Borsası 
üyeleri adaylarla 
tanıştılar.
Sohbet havasında 
geçen yemekten 
sonra Bayrak grubu 
çalışmalarını hız
landırdı.

KURU ZEMİNDE 
FRENLEME

225 55 R17 GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE XL
225 45 R17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2
225 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2
245 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1ASMY 2
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IhlIllMlIİMIIİİllMm
Bakan Mehdi Eker, 
ekmekten 17 katkı 
maddesinin 
çıkartılacağını 
söyledi.
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, 1 
Temmuz 2013 
günü itibariyle 
ekmekte kullanılan 
17 katkı mad
desinin yasak
lanacağını açıkladı. 
Bakan Eker, 
sadece buğday 
unu, maya, bir mik
tar tuz ve su dışın
da hiçbir şey kul
lanılamayacağını 
söyledi.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, Ak 
Parti Genel Başkan 
Yardımcıları 
Abdülkadir Aksu 
ve Menderes Türel 
ile çok sayıda 
siyaset ve iş dünya 
sından isimle bir
likte Antalya'da 
restorant açılışı 
yaptı.
Ankara'da siyaset, 
sanat ve iş

dünyasından ünlü 
isimlerin uğrak yeri 
olarak restoranın 
açılışını yapan 
Bakan Mehdi Eker, 
yemek sonrasında 
ise ekmekte uygu
lanacak yeni karar
ları açıkladı. 
Ekmekte gıda 
kodeksi nedeniyle 
eskiden beri 17 
katkı maddesi 
olduğunu belirten 
Bakan Eker, "Biz 
diyoruz ki, ekmek
te sadece buğday 
unu, maya, bir mik
tar tuz ve su, 
başka bir şey

olmamalı. Yeni 
tebliğ bunu ihtiva 
ediyor. Bu şekilde 
uygulamaya gire
cek. Dolayısıyla 
ekmek, içerisindeki 
bütün katkı mad
delerine son ver
iliyor. Daha kaliteli, 
daha sağlıklı, daha 
lezzetli, daha güzel 
inşallah ekmek 
üretilecek 
Türkiye'de.
Amacımız tam buğ
day unundan 
yapılan ekmeğe 
geçişi Türkiye'de 
bütünüyle yaygın
laştırmak dedi.

E—

İzmir Yolugidişatı 
bugün trafiğe kapalı

Alaattinbey — 
Özlüce Kavşağı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Kavşağı arasında 
yapılacak asfaltla
ma çalışmaları 
nedeniyle İzmir 
yolu gidiş 
istikameti 22 Mayıs 
Çarşamba günün
den itibaren trafiğe 
kapatılacak. 
Bursa-İzmir 
Karayolu Küçük 
Sanayi Gül Kavşağı 
ile Alaaddinbey- 
Özlüce Kavşağı 
gidiş istikameti 
asfaltlama çalış
malarının tamam
lanmasının ardın
dan aynı güzergah
ta Alaaddinbey- 
Özlüce Kavşağı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Kavşağı arasındaki 
asfaltlama çalış
malarına 22 Mayıs 
Çarşamba günü 
başlanıyor. 
Çalışmalar kap
samında 
Alaaddinbey- 
Özlüce kavşağın
dan itibaren

İzmir yolu gidiş 
güzergahı trafiğe 
kapatılacak. Çalış
malar süresince 
Görükle - İzmir 
gidiş istikametinde 
trafik karşı 
şeritten (İzmir geliş 
yönünden) iki 
yönlü olarak 
sağlanacak. 
Alternatif güzergah 
olarak, 
Alaaddinbey- 
Özlüçe kavşağın
dan Özlüce içine 
yönlendirme 
yapılarak Ahmet 
Taner Kışlalı

Bulvarı ve Uğur 
Mumcu Bulvarı 
güzergahından 
Uludağ Üniversitesi 
kavşağına ulaşım 
sağlanacak. Çalış
malar süresince 
alternatif yol güzer
gahlarında (Uğur 
Mumcu Bulvarı ve 
Ahmet Taner 
Kışlalı) yer alan 
trafik ışıklarının, 
kontrollü geçişe 
imkan verecek 
şekilde ikaz (flaş) 
konumuna 
alınması karar
laştırıldı.

SABUK VİE1A
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ «M
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
itBfiina
Bilil» AIMS

«mirlı lu ciııiı ilmi «uttııl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MATBAACILIK-YAYINCILIK- 
REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yanı No :3/B GEMLİK 

Tel;(0.224)513 96 83

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

0 507 244 72 24

KİBALIK İSYtBI
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90
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Gemlik Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı işler ve gıda maddeleri satılarak gelir elde edildi

HEM Kermesine büyük ilgi
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
Körfez’e karşı 
düzenlenen kermes 
büyük ilgi gördü. 
Halk Eğitim Merkezi 
yararına yıl içinde 
kursiyerlerce yapılan 
çalışmalar ile kursi 
yerlerin yaptıkları 
gıda maddeleri 
İskele Meydanı 
Atatürk Kordonu’na 
girişte halkla buluş
turuldu.
Kaymakam Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, Milli 
Eğitim Şube 
Müdürleri 
Ali Osman Cura ve 
Mehmet Duran, okul 
müdürleri, kursiyer 
velileri ve kursiyer
ler ile vatandaşlar 
katıldı.
Gemliklilerin büyük 
ilgi gösterdiği ker
meste, Kaymakam 
Cahit Işık stantları 
gezerek, kermeste 
satışa sunulan ürün
leri inceledi. 
Kursiyerlerce yere 
kurulan geleneksel 
Şark Köşesi’nde 
konuk edilen 
Kaymakam 
Cahit Işık, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube

Müdürü Mehmet 
Duran’a kursiyerler 
tarafından yapılan 
sarma dolma, mer

cimek köftesi, 
poğaça, börek, 
gözleme, kalburdan 
çekme, cennet

künkü tatlısı ikram 
edildi.
Kermesten elde edi 
len gelirlerin okul

giderleri için kul 
tanıtacağını 
söyleyen Halk 
Eğitim Merkezi

Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar 
katılımcılara 
teşekkür etti.

Uludağ Üniversitesi nde Bahar Senliği başladı
Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
öğrenci toplulukları 
tarafından düzenle
nen bahar şenliği 
başladı.
Atatürk Anıtı 
önünde düzenlenen 
törenin yürüyüş 
düzenlendi.
Törende konuşan 
Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek, yoğun 
bir eğitim öğretim 
döneminin sona 
erdiğini belirtti. 
Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek, 

öğrencilere şenlik
leri değerlendirip 
eğlenerek final 
döneminin yoğun 
temposuna hazır
lanmalarını tavsiye 
etti. 25 Mayıs 2013 
tarihine kadar 
devam edecek 
bahar şenliği, 
Görükle yer- 
leşkesinde belir
lenen alan 
içerisinde gerçek
leştirilecek. 
Şenlik süresince 
öğrencilere sosyal- 
kültürel ortamlar

sağlanması ve 
güvenlik nedeniyle 
söz konu alanlara 
üniversite 
akademik ve idari 
personeli ile öğren
ciler dışında kimse 
alınmayacak. 
Şenlik boyunca 
kampus içinde 
trafik sorunu 
yaşanmaması için 
de gerekli önlemler 
alındı. Şenlik alanı
na giden yollar 
16.00'dan sonra 
araç trafiğine kap
atılacak
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Son 50 »ılın en sıcafc yazı geliyor
Son 50 yılın en 
sıcak yazı geliyor 
Meteoroloji yet 
kilileri 2013 
yazının ölçüm 
yapılan son 
50 yılın değerlerine 
göre daha sıcak 
geçeceği konusun
da uyardı 
Havaların birden 
çok ısınması bu 
yazla ilgili endişe 
doğurdu. 
Meteoroloji yetk
ilileri 2013 yazının 
ölçüm yapılan son 
50 yılın değerlerine 
göre daha sıcak 
geçeceği konusun
da uyardı. Prof. 
Mikdat Kadıoğlu da 
"92 gün süren yaz 
mevsiminin en az 64 
gününde sıcaklık 
mevsim normal
lerinin üzerinde ola
cak” dedi.
Yaklaşan yaz ile 
beraber hava sıcak
lıklarının artışa 
geçmesi üzerine 
uzmanlar 'kavurucu 
yaz' uyarısında

bulundu. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü Analiz ve 
Tahminler Şube 
Müdürü Ahmet Uçar, 
"Dikkate aldığımız 
bazı araştırma 
merkezlerine göre 
bu yaz mevsimi 
ölçüm yapılan son 
50 yıla göre daha 
sıcak geçecek” diye 
konuştu.
Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu ise "92 
gün süren yaz 
aylarının en az 64 
gününde sıcaklık
ların mevsim nor
mallerinin üzerinde 
geçeceği bekleniy
or" dedi. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü

Analiz ve Tahminler 
Şube Müdürü Ahmet 
Uçar, 2013 yazına 
ilişkin yaptığı açıkla
mada, "Dikkate 
aldığımız bazı 
araştırma merkez 
terine göre 2013 yazı 
mevsim normaller
ine göre daha sıcak 
olacak. Bu yaz 
mevsimi ölçüm 
yapılan son 50 yıla 
göre daha sıcak 
geçecek" 
dedi.
İklim ve Toplum İçin 
Uluslararası 
Araştırma 
Enstitüsü'nün 
araştırmasına göre 
hava sıcaklıklarının 
özellikle batı bölgel

erde yüzde 75 
oranında mevsim 
normallerinin 
üzerinde geçeceğini 
anlatan İTÜ Uçak ve 
Uzay Bilimleri 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Mikdat Kadıoğlu ise, 
bu değerlerde 
sadece hava ile 
ilişkili sıcaklıktan 
bahsedildiğini 
anlattı.
Kadıoğlu, "Bu 
değerlere ozon 
tabakasının delin
mesinin etkileri 
dahil değil.
Yeterince yeşil alan 
ve planlanmadan 
yoksun şehirlerde 
hava sıcaklığının 
kırsal alana göre 9 
dereceye kadar 
daha yüksek ola
bildiği de unutulma
malı. Hesapta 
olmayan bir de 
nem var.
Yani sıcak ve nemli 
havalarda 
ısıyla nemin 
bileşimi de kalp,

solunum yolu 
hastalıklarını 
tetikleyerek kitlesel 
ölümlere sebep ola
bilir. Örneğin, 
Avrupa'da 
Ağustos 2003'te 
Fransa ve 
İspanya civarında 
sıcak hava dalgaları 
nedeniyle yaklaşık 
35 bin kişi hayatını 
kaybetmiş ve 
13 milyar Euroluk 
ekonomik kayıp 
olmuştu.
Böyle bir sıcaklıkta 
elektrik enerjisi 
tüketimi ve orman 
yangınları da art
makta. Orman ve 
anız yangınlarının 
neden olduğu 
duman, trafikteki 
araçların neden 
olduğu ozon ve 
partikül maddeler 
de durumu 
kötüleştirebilmekte. 
Özetle, konuyla ilgili 
acilen gerekli 
önlemlerin alınması 
gerekiyor" diye 
konuştu.

Yayladagı 
Sınır 

Kanısı 
kapatıldı
Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, 
Türkiye-Suriye 
sınırında yer alan 
Yayladağı Kara 
Hudut Kapısı'nın 
geçici olarak ka 
patıldığını bildirdi. 
Bakan Yazıcı yap
tığı yazılı açıkla
mada, Suriye'de 
yaşanan olaylar 
nedeniyle Cilve 
gözü, Oncüpınar, 
Karkamış ve 
Akçakale kara 
kapılarında veril 
mekte olan güm
rük hizmetleri 24 
Temmuz 2012, 20 
Eylül 2012 tarih
lerinde yeniden 
planlanmış ve 
bazı sınırlamalar
da bulunulduğunu 
hatırlattı.
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Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
seyyar EFT-POS 
cihazları ile yazar 
kasaların yeni nesil 
ödeme kaydedici 
cihazlar ile değişi
minin temmuzda 
başlayacağını bildir
di.
Maliye Bakanlı 
ğı’nın, yeni nesil 
ödeme kaydedici 
cihazlarla tüm 
mükelleflerin 
ekonomik faaliyet
lerini anlık olarak 
izleyebileceği de 
ortaya çıktı. CHP’li 
Oran, “Bir anlamda 
Maliye de artık ’Big 
Brother' olacak. Bu, 
kötüye kullanılabile
cek, risk barındıran 
bir işleyiş olarak 
ortada duruyor.
Maliye bu bilgilerin 
güvenliğini sağlaya
mazsa rakip firmalar 
birbirlerini bu şek
ilde kontrol edebile
cek ve haksız reka
bet örnekleri çokça 
yaşanabilecektir” 
uyarışında bulundu 
CHP İstanbul 
Milletvekili Umut 
Oran kayıt dışılıkla 
mücadele stratejisi 
çerçevesinde 
yapılan düzenlem
eye dayalı olarak 
2.2 milyon adet 
yazarkasanın 2015 
yılı sonuna kadar 
yeni nesil kasalarla 
değiştirileceği ve 
yazarkasa ile POS 
cihazlarının bir
leştirileceği bil
gisinin doğru olup 
olmadığını Maliye 
Bakanı Şimşek’e 
sordu. Oran ayrıca, 
yeni nesil cihazlara 
anlık erişim sağlan
abileceği için elde 
edilecek bir fir
manın iş yapıp yap

madığı bilgisinin 
nasıl kullanılacağı 
sorusunu yönelt
mişti. Bugün 
itibariyle POS ve 
yazarkasayı bir
leştiren cihazın 
üreticisinin tek 
firma (MT Bilgi 
Teknolojileri ve 
Dış Ticaret AŞ) 
olduğu iddiasını 
gündeme getiren 
Umut Oran, soru
larına şöyle devam 
etmişti: 
"Bu bilgi doğruysa, 
bugün KDV hariç 
590 dolara satıla
cağı belirtilen cihazı 
üreten söz konusu 
firma lehine toplam
da 1 milyar 298 
milyon dolarlık bir 
fiâk'şff rekabet, 
tekel konumu oluş
mayacak mı, bu 
durumu nasıl 
önleyeceksiniz? 
2008 yılında 
çıkartılan Kayıtdışı 
Ekonomiyle 
Mücadele Stratejisi 
Eylem Planına 
dayandığı belirtilen 
bu uygulama için 
yeterli üretimin 
yapılarak çeşitliliğin 
sağlanması adına 
niçin gerekli 
teşvikleri zamanın
da yapmadınız? Adı 
geçen 
firmanın.POS- 
yazarkasanın elek
tronik donanımını

Japonya'da üret
tirdiği ve Çin'de 
monte ettirdiği ve 
bugüne kadar 35-40 
milyon dolan bu 
amaçla harcadığı 
belirtilmektedir. Bu 
cihazın Türkiye'de 
yerli işçi ve sanayi 
ile üretilmesi niçin 
sağlanmıyor?" 
Önergeyi yanıtlayan 
Maliye Bakanı 
Şimşek, Maliye’nin, 
tıpkı 1984 romanın
daki 'Büyük 
Ağabey' gibi herke 
sin her ekonomik 
adımını izlemeye 
başlayacağı bilgisi
ni doğruladı.
Şimşek, seyyar POS 
kullananlarla yol 
kenarı otopark 

voranİArîn nı^nıeu veıcıııcıııı 
birinci grupta yer 
alacağını ve bunlar 
için zorunlu uygula
manın 1 Temmuz'da 
başlayacağını, diğer 
mükellefler içinse 
zorunluluğunu 1 
Ocak 2016'da 
başlayacağını bildir
di. Temmuzda kaç 
adet cihazın değişe
ceği konusunda 
bakanlıkta bilgi 
olmadığını, 
ancak diğer gruplar
da toplamda 1,5 
milyon adetlik bir 
cihaz değişikliğinin 
söz konusu 
olduğunu 
belirtildi. '

Meclise sevk edilen 
torba yasa tasarısı 
ile birlikte özel sek
törde genel müdür
lük, üst düzey 
yöneticilik yapmış 
kişilerin kamuya 
transfer olmalarının 
süresi 12 yıldan 5 
yıla iniyor. 
Bu yasa meclisten 
geçerse atama yolu 
kadrolaşma olabile
ceği nedeniyle 
siyasal tartışmalar 
gündeme gelebilir. 
Son birkaç aydır 
memurları 
ilgilendiren kararlar 
için Torba yasalarla 
düzenlemeler 
yapılıyor. Son 
olarak, birkaç gün 
önce Meclis'e sevk 
edilen Torba Yasa 
Tasarısı'yla, bu tip 
bir düzenleme daha 
yapılacağı anlaşıldı. 
Devlet Personel 
Başkanlığı'nın 
yürüttüğü toplan
tılarda memur kon
federasyonları ile 
kamu personel reji
minde yapılacak 
değişiklikler 
könuşulyysr.- 
Akşam 
Gazetesi'nden Cem

D€ MKIM M
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Kıhç'ın haberine 
göre; Toplantılarda 
ücret adaletsi
zliğinin yanı sıra, 
"rotasyon" konusu 
da görüşüldü.
Ancak Meclis'e gön
derilen yasa 
tasarısında bu 
konuların yer alma
ması konfederasy
onların eleştirilerine 
neden oldu.

ÜST DÜZEY 
YÖNETİCİ 
ATANABİLECEK 
Çalışma Bakanlığı 
ise, kamu personeli 
ile ilgili düzen
lemeleri tek seferde 
yapmak istemiyor, 
yani yeni tasarılar 
yolda. Yeni yasa 

tasarısında kamuda 
özel sektör mantığı
na yakın bir sis
teme geçilecek. 
Artık özel sektörden 
kamuya üst düzey 
yönetici atanabile
cek. Bu tasarıyla 
657 sayılı Kanuna 
bir madde 
eklenerek Müdür, il 
Müdürü, Daire 
Başkanı ve daha 
üst unvanlı kadro
lara yapılacak ata
malarda aranan 8- 
10 ve 12 yıllık 
hizmet süresi şartı, 
5 yıla indiriliyor. 
Tasarlda "daha üst 
düzeyli unvan" 
tanımıyla, genel

1,0 müctp^ar mudur ve müsteşar 
düzeyindeki ata
malar kastediliyor

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4580 

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)

aiııinMıi

IİİIH 
EL CİN: 11:45- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

KORKUNÇ BİR 
FİLM 5: 12:00- 

14:00-16:15-18:15- 
20:30 

CROODLAR:
12.00-14,15-16.15- 

18.15-2015 

ınn



0 53N

4

0

İnternetten Cnnh %yın 
Snhne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmnn/nr 

Sürpriz yösferi/er

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez NifahMasası

MİLTONL DÜĞÜN SALONU

Merkez^

Kumla Şb.: 0224
Kurşunlu Şb.: 0535400604

13 85153
[366'04
89527

www.on

•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
>-ÇAKÂŞ VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Gülerin şikayeti üzerine:

NületiMacak yapılaıicin gelmiş
Güne Bakışf£i
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yıkım Konusu
Geçtiğimiz günlerde Gemlik Belediyesi’ne 

İçişleri Bakanlığından bir müfettişin geldiği 
haberini vermiştik.

Bize bilgi veren kaynaklar, gelen müfettişin 
Hazire Arazilerine döktürülen hafriyatlar ve 
verilen izin nedeniyle Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in Cumhuriyet Savcılığı’na yap
tığı başvuru nedeniyle olduğunu söyle inişler
di. Ancak, kaynağın haberinin doğru olmadı 
ğını öğrendik.

Müfettiş, yıktınlmayan kaçak yapılar için, 
Güler’in şikayeti üzerine ilçemize gelmiş.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdür 
lüğü tarafından Bursa Valiliği Kadı 
nın Statüsü Birimi ile işbirliği halin 
de hayata bağlayan Mentörluk proje
si başladı. Haberi sayfa 2’de_______

Gemlik Beledi 
yesi’ne gelen 
İçişleri Bakanlığı 
Müfettişinin 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in bu dönem 
de de kaçak 
yapıların yıktırıl- 
madığı gerekçe
siyle Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
yaptığı şikayet 
üzerine, Savcılığın 
İçişleri Bakanlı 
ğından Başkan 
vekil i,Refik Yılmaz 
hakkında soruş
turma izni ala- gelerek soruştur- 
bilmesi için müfet- "ia başlattığı 
tişin inceleme yap- öğrenildi, 
mak üzere ilçemize Haberi sayfa 2 de 

temi Men 
2 kisiYi yaraladılar
Arkadaşlarından ödünç aldık
ları havalı tüfekle kuş avlamak 
isteyen 26 yaşındaki gençler, 
kuş vurayım derken, birini 
göğsünden, birini kolundan 
yaraladı. Haberi sayfa 3’de

M Mm Mertezi’ntfen 
Meniörlulı Projesi haslaılı

Gemlik Belediye Spor U 16 Futbol Takı 
minin Türkiye Şampiyonasında mücadele 
edeceği il ve rakipleri belli oldu. Syf8’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 
KOLONOSKOPİ)

z'eytîn 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:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler şikeyeti üzerine:

MB W »m iıin gelmiş
Kaçak yapıları yık
madığı gerekçesiyle 
hakkında dava 
açılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvurarak, Gemlik 
Belediyesinin kaçak 
yapıları yıktırmadı 
ğını belirterek, 
Cumhuriyet 
Savcılığına şikayet 
dilekçesi vermesi 
üzerine, Cumhuriyet 
Savcılığı Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz hakkında 
dava açılabilmesi 
için, İçişleri 
Bakanlığından izin 
istendi.
çişleri Bakanlığı 

konunun incelen
mesi için Gemlik 
Belediyesine bir 
Başmüfettişi 
görevlendirdiği

1904’den günümüze

Erenoğlu
SÜT MAMÜLLERİ A.Ş.

MflNDfl YOĞURDUMUZa 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ RÜLUNOR

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ VARDIR
İmalat: Ham i di ye Mah. Papatya Sok. No: 4/A GEMLİK

Sipariş Tel: 51312 27
Şube 1:1. Akıl Cad. Şirin Plaza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Ulan Cad. Tanyeli AM. 222/A KUMLA 538 0313

öğrenildi.

BERAAT ETMİŞTİ 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
hakkında kaçak 
yapıları yıktırmadığı 
gerekçesiyle İçişleri 
Bakanlığından izin 

alınarak dava açıl
ması üzerine, aynı 
kaçak yapıların ken
disinin görevden 
alınmasından sonra 
da, göreve gelen 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
döneminde de yık- 

tırılmadığını belir 
terek, şikayetçi 
olmuştu.
Güler, konuyla ilgili 
olarak şunları söyle
di: “Bu şikayeti, 
hakkımda açılan 
dava üzerine savun
mama katkı olması 
açısından yaptım. 
Savcılık, Bakanlık 
tan, soruşturma 
başlatılabilmesi için 
izin istedi.
Bunun üzerine İçiş
leri Bakanlığı müfet
tiş göndererek olayı 
soruşturmaya başla 
mış.
Hakkımda ileri sürü 
len bu davadan 
beraat ettim.” 
Öte yandan, dün An 
kara’dan gelen Baş 
müfettişinin Gemlik 
Belediyesinde oluş
turulan Kaçak Yapı 
Yıkım biriminden 
Haydar Ünal, Mus 
tafa Yuşen, Nadir 
Dur, Hilmi Demirel, 
Hayrettin Kahraman, 
Hayrettin Engin, eski 
Fen İşleri Müdürü 
Adnan Güler, eski 
Yıkım ekibinden 
Mehmet Ali Bozdu 
man’ın da ifadelerini 
aldığı öğrenildi.
Gemlik Belediyesi’ 
nce belirlenen 
100 ün üzerinde 
kaçak yapının 
halen yıkılmadığı 
biliniyor.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
"Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına au tüketiminin 
önlenmesi İçin siz de katilin

Halk Eğitim 
Merkezinden

Mentörluk 
Projesi haşladı

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafın
dan Bursa Valiliği 
Kadının Statüsü 
Birimi ile işbirliği 
halinde hayata 
bağlayan 
Mentörluk projesi 
başladı.
Halk Eğitim 
Merkezi toplantı 
salonunda saat 
13.30 ile 16.30 
arasında gerçek
leşen proje Cuma 
günü sona erecek 
ve katılımcılara 
sertifika verilecek. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklama
da, Uzman eğitim
ciler tarafından 
farklı konu başlık
larında verilecek 
eğitimin prog

KRŞEDE B4KUJMK 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

ramının amacının 
Valiliğin Kadının 
Statüsü Birimine, 
Kadın STK'na aile 
içi şiddet, barın
ma, ekonomik 
destek, hukuk, 
eğitim, sağlıkvb. 
sorunlarına çözüm 
üretilmesi müra
caatta bulunan 
kadınların, sorun
larına anında 
çözüm bulmak ,yol 
göstermek, manevi 
birebir destek 
sağlamak ve ücret
siz toplumsal 
danışmanlık 
hizmetinin yanı 
sıra farklı alanlar
da çalışanlardan 
etkin bir şekilde 
yararlanmak, 
yardımlaşmayı 
geliştirmek 
amacıyla hazır
landığı belirtildi.
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Aşırı hız sonu oldu
Bursa’da kontrold
en çıkan bir otomo
bil, takla atıp inşaat 
malzemeleri satan 
iş yerinin güvenlik 
kulübesine çarptı. 
Kazada 28 yaşında
ki sürücü hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, merkez 
Nilüfer ilçesi Çalı 
yolu üzerinde, 
gece saat 23.30 
sularında meydana 
geldi. Aşırı hız 
sebebiyle kontrol

Us MİMİ isıııitn 2 kişili ıınMHı
BURSA’ da 
arkadaşlarından 
ödünç aldıkları 
havalı tüfekle kuş 
avlamak isteyen 26 
yaşındaki Sezer 
Şahin ve 21 yaşın
daki Mehmet 
Cengiz, parkta otu
ran 17 yaşındaki 
Burak Açıkgöz’ü 
göğsünden 23 
yaşındaki Muhar 
rem Şahin’i ise sol 
kolundan vurarak 
yaraladı.
Olay Merkez 
Yıldırım İlçesi 
Davutdede Mahal 
lesi’nde meydana 
geldi. 20 yaşındaki 
Ozan Yiğit 
Günaydın kuş avla
mak amacıyla 
aldığı havalı tüfeği, 
arkadaşları Sezer 
Şahin ve Mehmet 
Cengiz’e ödünç 
verdi. Aynı apart

Mm mc araçları n lasünici lıesM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Kurşunlu belde 
sinde imama kızdı 
ğı öne sürülen 
alkollü genç, 
arkadaşı ile birlikte 
beldedeki 15 aracın 
lastiğini kesti, 
iddiaya göre Kur 
şunlu beldesinde 
ikamet eden 29 
yaşındaki M.Ç., 
gece saat 02.30 
sıralarında arka 
daşı A.K. ile birlikte 
alkol almaya

den çıkan Burak 
Turan (28) yöneti
mindeki 16 LG 352 
plakalı otomobil

takla attı. 
Otomobil daha 
sonra inşaat 
malzemeleri satan

manda oturan 
Şahin ile Cengiz, 
havalı silahı da alıp 
Davutdede 
Mahallesi Kurtuluş 
Caddesi üzerindeki 
Sezer Şahin'in 
üçüncü kattaki 
evine gitti. Pençe 
reden kuş vurmak 
için sırayla ateş 
eden gençler, park
ta oturan Burak 
Açıkgöz’ü göğsün
den, Muharrem 
Şahin’i ise sol kol
undan yaraladı..

başladı. Daha son 
ra belde sokak
larında gezen iki 
gençten M.Ç., 
üzerinden çıkardığı 
kelebek tabir edilen 
bıçakla park halin 
de olan araçların 
lastiklerini keserek 
patlatmaya başladı, 
iki genç sırayla 
sokakları gezerek, 
bazı araçların tek
erlerini patlatıp 
olay yerinden 
ayrıldı. Sabah saat
lerinde araçlarının

Anadolu Üniver
sitesi Açıköğretim 
Fakültesi öğrencisi 
Muharrem Şahin’in 
dirseğine saplanan 
havalı tüfek saç
ması, Yıldırım İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro 
Amirliği'ne bağlı 
ekipler tarafından 
getirildiği Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'nde, 
Burak Açıkgöz’ün 
göğsündeki saçma 

lastiklerinin kesil 
diğini gören belde 
sakinleri, durumu 
jandarma ekiple 
rine bildirdi. Belde 
ye gelen jandarma 
ekipleri, yaptıkları 
araştırma sonucun
da 2 traktör, 1 kam 
yon ve 12 otomo
bilin lastiklerinin 
kesilerek patlatıl 
dığını tespit etti. 
Yapılan araştır
malar sırasında bir 
otomobilin yanında 
kelebek tabir edilen 

bir iş yerinin tel 
örgülerini aşarak 
güvenlik kulübe
sine çarptı. Kazada 
araç sürücüsü hay
atını kaybederken, 
kardeşi Kadircan 
Turan (22) 
yaralandı.
Ambulansla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.

ise, ambulansla 
kaldırıldığı 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'nde 
ameliyat ile 
çıkartıldı. 
Kolundan yarala 
nan Muharrem 
Şahin, "Parkta otu
rup, arkadaşım ile 
cep telefonu 
konuşması yapıy
ordum. Silaha ben
zet; bir ses duy
dum. Sol kolumun 
dirseğinde büyük 
bir acı hissettim. 
Canım çok yandı. 
Kolumdan kan 
gelidğini görünce 
panik yaptım. 
Hemen yakında 
bulunan Asayiş 
Büro Amirliği'ne 
giderek polislere 
bilgi verip yardım 
istedim. Beni has
taneye getirdiler'* 
dedi.

bıçağın parçası da 
ele geçirildi. Gü 
venlik kameraları 
incelendikten 
sonra yakalanan 
gençlerin üzerinde 
yapılan aramada, 
tekerleklerin pat- 
latılmasında kul
lanılan kelebek 
tabir edilen bıçağın 
diğer parçası bulun 
du. Zanlılar, alkollü 
olduklarım söyle 
yerek araçların 
lastiklerini patlat
tıklarını itiraf etti.

Bursa'daki
feci kazada

parmağı koptu

Orhangazi İlçe- 
si’nde, 27 yaşında
ki Yunus Arı yöne
timindeki otomo
bil, yolda aniden 
önüne çıkan 
köpeğe çarpma
mak için manevra 
yapınca kontrold
en çıkarak devrildi 
Kazada otomo
bilde bulunan 44 
yaşındaki Ömer 
Fazıl Girgin’in iki 
parmağı cama 
sıkışarak koptu. 
Parmaklar, jandar
ma tarafından olay 
yerinde bulunarak 
hastaneye yetiştir
ildi. Girgin, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne 
kaldırılarak kopan 
parmakların dik
ilmesi için ameli 
yata alındı.
Kaza, saat 10.30 
sıralarında Orhan 
gazi- İznik karay
olu Yeniköy yakın
larında meydana 
geldi.
Orhangazi’ye bağlı 
Çakırlı Beldesi'nde 
yaşayan 4 gencin 
içinde bulunduğu 
Yunus Arı yöneti
mindeki 16 UU 553 
plakalı otomobilin 
önüne Yeniköy 
yakınlarında bir 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

köpek çıktı. 
Sürücü Yunus 
Ari’nin köpeğe 
çarpmamak için 
direksiyonu kır
ması ile otomobil 
kontrolden çıktı. 
Takla atan otomo
bil, ters dönerek 
durdu. Kazada 
otomobilde bulu
nan 4 kişiden 3’ü 
kazayı yara 
almadan 
atlatırken, Ömer 
Fazıl Girgin’in sağ 
serçe parmağı ile 
yüzük parmağı 
cama sıkışarak 
koptu. Jandarma 
ekipleri tarafından 
kopan parmak 
bulunarak jandar
ma aracıyla has
taneye yetiştirildi. 
Burada ilk 
müdahalesi 
yapılan Girgin, 
kopan parmaklarla 
birlikte ambu
lansla Bursa 
Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Girgin, 
kopan parmak
larının dikilmesi 
için hemen ameli 
yata alındı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yıkım Konusu

Ticarel Meslek Lisesi'nden şiir şöleni
Dün, İçişleri Bakanlığı müfettişinin Beledi 

yede oluşturulan yıkım ekibinin ifadelerini 
aldığını öğrendim.

Müfettiş eski Fen İşleri Müdürü Adnan 
Güler’i de çağırarak bilgisine başvurmuş..

Fatih Mehmet Güler döneminde sözleşmeli 
olarak işe alınan Inş. Mühendisi Mehmet Ali 
Bozduman da görevden ayrılmadan önce yı 
kim ekibinde olduğu için, o da ifade vermiş.

Gemlik’e şöyle bir bakalım.
Birçok kez kaçak yapılarla ilgili yazılar 

yazdım.
Gemlik tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, 

lojistik ve limancıhğıyla hergün büyüyen bir 
kent.

Doğasıhıh güzelliği ve her yere yıkınhğı, bu 
ilçeyi cazibe merkezi haline getiriyor.

Nüfusu göçlerle sürekli büyüyor.
Kırsal kesim göçle geliyor. Kırsaldan gelen, 

içenin kırsal bögesinde aldığı ucuz bir ara 
ziye bir gecede ev yaparak, barınma ihtiya- 
cağını kaçak yapı ile sağlıyor.

Yalnız barınma değil.
Serbest bölge civarındaki tüm yerleşimler, 

kömür depoları, lojistik parklar ve hizmet 
binaları.

Bursa yolu üzerindeki bilhassa Engürücük 
ve Kurtul Köylerindeki kereste depoları, nak 
liyat park yerlerinin tüm kaçak.

Kumsaz bölgesindeki yüzlerce yazlık evler, 
Gemlik’in doğu bölgesindeki Çevre Yolu öte 
sindeki tarım arazileri içindeki' evler kaçak.

Peki bu kaçak yapılar ne zaman yapıldı?
10 yıllık AKP belediyesi döneminde...
Kaç tanesi yıkıldı.
Parmakla sayılacak kadar azı.
Peki, CHP’li belediye döneminde, yani Fatih 

Güler döneminde kaçak yapılaşma oldu mu?
Hayır.
Fatih Mehmet Güler’e, AKP’li belediye dö 

neminde yapılan kaçak yapıları yıktırmadığı 
diye hakkında dava açıldı.

İçişleri Bakanlığı da dava açılmasına izin 
verdi.

Dava beraatla sonuçlandı.
Güler görevden alınınca, göreve gelenler 

döneminde de yıkımlar ağırdan alındı.
Yılmaz ekibi, Belediyede İmar Müdürlüğü ve 

zabıtadan bir yıkım ekibi oluşturdu.
Bu ekip, İmar Müdürülüğü binasında değil, 

Fen İşlerinde barındırılıyor.
Burası sürgün yeri yapıldı. Güler dönemin 

de göreve gelen İnşat Mühendisi Mehmet Ali 
Bozduman gibi, zabıtada Fatih’in adamı 
dedikleri kişileri bu zor göreve verdiler.

Eski muhasebe Müdürü, İcra Dairesi’nin 
başındaki özcan Soyan ise Kaymakamlığa 
sürüldü.

Fatih Güler, “ben yıktırmadım, diye dava 
açıyorlar. Onlar da yıktırmadı. Bakalım dava 
açacaklar mı? diye şikayetçi oldu.

Başkanvekil, “Ben emir veriyorum, memur 
lar görevlerini yapmıyor!ar "diye topu onlara 
atıyor. Hatta şikayetçi olduğunu Mecliste. 
açıkladı.

Yıkım işi zor ve tehlikeli bir iş. Ekip ile bit- 
mişyor iş. Araç gereç, gerekli.

Kaçak yapılaşamaya göz açtırmıyoruz diyen 
ler, görev başındaki memurları cezalandırıma 
ya çalışacaklarına, kendileri işin başına geçip 
yıktırsınlarda görelim bu kaçak yapıları.
Ovada ve Kumsaz da yüzlerce kaçak yapıyı 
plan içine alıp ruhsatlandıran onlar değil mi?

Ticaret Meslek 
Lisesi Edebiyat 
Öğretmenleri 
Güzide 
Hekimoğlu, 
Gökşen Kandemir, 
Sevcan Aydemir 
ve Rehber Öğret
men Funda Minare 
rehberliğinde 
Gemlik Manastır 
Kültür 
Merkezi’nde 
Ticaret Meslek 
Lisesi öğrencileri 
tarafından hazırla 
nan şiir dinletisi 
ve Müzik Şöleni 
izleyenlere duygu
lu anlar yaşattı. 
Sahne düzenleme
si ve salonun 
hazırlanması ile 
oluşturulan otan
tik bir ortamda 
öğrenciler tarafın

dan sunulan şiirler 
ilgiyle dinlendi.
Şiirler arasıhda 
okul öğrencileri 
tarafından oluştu
rulan Müzik 
Grubunca sevilen 
eserler seslen 
dirildi.
Sunuculuğunu

Edebiyat Öğret
meni Güzide 
Hekimoğlu'nun 
yaptığı program 
sonunda izleyici 
ler tarafından 
coşkuyla 
alkışlanan öğren
cileri, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Ercümen 
ve diğer davetliler 
kutladılar. 
Programa, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Burhan İnan ve 
okul müdürleri de 
katıldı.

Halitpaşa ve Balıkpazarı Mahallesinde çocuklukları geçen 
dünün küçükleri, bugünün büyükleri 2 ayda bir buluşuyorlar

Çocukluğu 
Balıkpazarı 
Mahallesinde 
geçen, yaşları 
50’lere dayanan 
dünün çocukları, 
bugünün büyükleri, 
geçtiğimiz gün
lerde Umurbey 
Aytepe 
Restaurant’ta 
biraraya gelerek 
çocukluk günlerini 
andılar, 
öğretmen Müfit 
Tekin ile Dr. Adnan 
Bıyıkh’nın organize 
ettiği, bir yıldır 
devam eden 
Balıkpazarı Çocuk
ları buluşmasında 
duygulu anlar 
yaşanıyor.
2 ayda bir çocukluk 
arkadaşlarıyla 
değişik yerlerde 
toplandıklarını 
söyleyen Müfit 
Tekin, “Son buluş

mamız yaptığımız 
5. toplantı oldu. 
Altınok-Sümerspor 
adıyla başlattığımız 
tabi çoğunlukla 
Halitpaşa ve 
Balıkpazarı çocuk
larının ağırlıklı

olduğu ve her iki 
ayda bir yaptığımız 
toplantımızı bun
dan sonra da aynı 
şekilde devam 
ettireceğimiz bir 
dayanışma- 
dostluk-mahalleli-

Gemlikli buluş
masıdır.
Amacımız her iki 
ayda bir sayıyı 
çoğaltarak bir 
araya gelmek.” 
dedi.

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

: 3/B GEMLİK
matbaacilik - YAYtNciLiK - reklamcilik Tel ( (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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BUSMEK Sergisi açıldı Bursa İpeği Canlanıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Edindirme 
Kursları (BUSMEK) 
Gemlik'te sergisini 
açtı. Sosyal 
Belediyecilik 
anlayışının yansı
mazı olduğu ifade 
edilen BUSMEK, 
kadınlara meslek 
edindirmenin yanı 
sıra sanatsal 
faaliyetlerde de 
destek veriyor. 
Gemlik Dere boyun
da bulunan binasın
daki açılışa Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Gemlik 
Cumhuriyet

Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Abdullah Karadağ, 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ve 
Busrhek yetkilileri

katıldı.
Açılışta konuşan . 
Kaymakam Cahit 
Işık, Meslek 
edindirme 
kurslarının önemine 
değinerek, özellikle 
bayanların mebleki 
açıdan gelişmelerini 
ve ekonomiye katkı 
sağlamalarının her 

açıdan kazanç 
olduğunu belirtti. 
Açılış Kurdelesi 
Kaymakam Cahit 
Işık, Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Abdullah
Karadağ, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak ye AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz 
tarâfından yapılan 
sergi, Gemlik 
halkının da 
yoğun ilgisine sahne 
oldu.

Türkiye genelinde 
5 bin 250 kutu ipek 
böceği dağıtıldığını 
söyleyen Bursa 
Koza Birlik Genel 
Müdürü İsmail 
Aydın, Bursa'daki 
üreticilerin 120 
kutu ipek böceği 
larvası aldığını 
söyledi.
Bursa Koza Tarım 
Satış Kooperatif 
leri Birliği (Kozabir 
lik) tarafından köy 
lerde ipek böceği 
yetiştiriciliği yapan 
çiftçilere yumur
tadan çıkmış olan 
larvalar ücretsiz 
olarak verildi. Bir 
zamanlar ipekle 
anılan Bursa'da 
yok olmaya yüz 
tutan ipek böceği 
yetiştiriciliğini 
yeniden canlandır
mak için üreticilere 
120 kutu ipek böce 
ği larvası dağıtıldı. 
Türkiye genelinde 
5 bin 250 kutu 
ipekböceği larvası 
dağıtılırken, 10 yıl 
önce başlayan 
çalışmalar sonu
cunda Diyarbakır, 
Türkiye'nin ipek 
böceği üretiminin 
yüzde 40'ını

karşılamaya başla 
dı. Bursa'nın Or 
haneli ilçesi Düğün 
çeler ve Örencik 
köyü ile İnegöl'e 
bağlı İhsaniye 
Köyü ve Mustafa 
kemalpaşa ilçesin
deki köylere ipek 
böceği verdiklerini 
ifade eden Aydın, 
"Her kutuda yak
laşık 20 bin yumur
ta bulunuyor. 
Teşvik kapsamında 
yumurtaları 
tesislerde larvaya 
dönüştürdükten 
sonra kutular üreti
cilere ücretsiz 
olarak dağıtılıyor. 
Yaş kozanın kilo
sunu bu yıl 24.5 
lirpdan aldıklarını 
söyleyen Aydın, 
"Devlet üreticiye 
20 lira teşvik veri 
yor. Geri kalan 4.5 
lirayı da birlik ola 
rak biz veriyoruz. 
Biz ipek böcekleri
ni ilk önce Ege ve 
Akdeniz bölgeler
ine verdik. Daha 
sonra Marmara 
Bölgesi'nde 
dağıtımını yaptık. 
Haziran ayında 
geri dönüşümler 
başlayacak" dedi
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Hiçbir Acının Hükmü Yok
Hiçbir acının hükmü yok 
Gözlerimizde bu nüzul 
Avuçlarımızda titrek üşümelere sarılmışken

Bu Ağustos terk etmişse iklimleri
Güneş öyle doğmuyorsa
Ve batmıyorsa kızıl kehribar tanesi misali,

Başlamışsan münzevi yürüyüşlere
Bir elinde bendir
Dudağında muamma

Şufi bir ezginin doğum yerine koşarken 
İmgeler saklanacaktı elbet yastık altlarına

Ve
Küçük bir sedirde
Kısaltacaktı boyunu zaman

Kasıklarında çoğullaşırken kancık denizyıldızı 
misali

Üvey sancılar

Ölecektin
Sen evet

Mistik bir senfoninin süt dişleri
Kırarken kalemi

Asacaktın elbet
Kuşkanadına saklayıp ibrişimleri

İçecektik idamları
Mahzen dolusu şarabı bir kadehe döküp 
Gül düşerken Marmara'ya

Yamacımızda kör topal palikarya
Sağır şarkılar söyleyecektik karşı yakaya
Duyacaktın sen canhıraş kaçışırken mazinden 
Alına dayadığın mavzer utandıracaktı yarım 

kalibre mermiyi

Küflenip düşmeyecekti evet
Tetik bir daha
Kolay değildi zira onurlu ölümler...

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

MM ABONE OLDUNUZ MU?
Hllll'll İli lilltt IİHİIIUIIIIİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SF'lileı naianılasiiı sorunlannı Myor
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve yönetim 
kurulu üyeleri 
Orhangazi Caddesi 
üzerindeki kahve
hane ziyaretlerine 
devam ettiler. 
9 adet kahve 
ziyaretinde birçok 
kişiyle samimi soh
bet havasında 
geçen ziyaretlerde 
kahvelerde bulu
nanların sorularını 
cevaplayıp Milli 
Görüş iktidarında 
neler yapacaklarını, 
faizsiz ekonomik 
sistemin nasıl 
işleyeceği 
örnekler vererek 
anlatıldı. Özmen; 
“Şu anda İslam 
alemi baskı, zulüm 
ve tecavüz altın
dadır. Mevcut her 
türlü sömürüden 
kurtulmanın tek 
yolu, 
Müslümanların 
Kur’an’da

emredildiği 
şekilde birlik haline 
gelmesidir. 
Müminler tek bir 
ümmettir. Küfür de 
tek millettir.
Müslüman ülkeler 
ancak tek bir 
devlet gibi hareket 
ederek kendilerini 
savunacak güce

ulaşabilirler, Suriye 
sorununun 
ABD’nin him
metiyle çözüle
meyeceği uyarısını 
yaparak, 
Türkiye’nin sorun
ları ve bölgesel 
sorunlar kesinlikle 
ABD’nin him
metiyle çözülemez.

Avrupa ile ABD’ye 
iliştirilmiş partilerin 
duruşu ile bu 
sorunlar çözüle
mez. Bunu çözecek 
tek kadro Milli 
Görüş kadrolarıdır. 
Ancak bu kadro
nun varlığı ile bu 
sorunlar halledilir” 
dedi.

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

O 507 244 72 24

IİİUIIIK
MATBAACILIK -YAYINCILIK • 

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo PrestijyanıNo:3/BGEMLİK 

Tel:(0.224)5139683

KİRfttIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90
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Mt W İjlKilil İMİM Uçurtma Senliği 
26 Mayısta

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
derslerinde başarılı 
öğrenciler ödül
lendirildi.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
9.10 ve H.sınıflarda 
okuyan ve ders
lerinde üstün başarı 
elde eden toplam 45 
öğrenci okulda dü 
zenlenen programda 
ödüllendirildi.
Okul idarecileri, sınıf 
rehber öğretmenleri 
ve velilerinde hazır 
bulunduğu program
da her sınıftan tespit 
edilen 3'er öğren
ciye başarı bel
gelerinin verildiği 
programda öğrenci 
ler tebrik edildi.
Okul Müdür 
Yardımcısı Mehmet 
Taştekin'in öğrenci 
ve velilerine yönelik 
yaptığı konuşmada,

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

"Öğrencilerimizi 
mezuniyet sonrası 
en iyi seçkin üniver
sitelerin en iyi 
bölümlerinde 
görmek istiyoruz. 
Yarının doktor, 
mühendis ve 
avukatları neden siz 

olmayasınız. Böylesi 
planh-programh bir 
şekilde çalışmaya 
devam ettikçe hem 
ailelerinizin hem 
okulumuzun medarı 
iftiharı olacaksınız. 
Biz okul idaresi ve 
öğretmenler olarak 

her zaman olduğu 
gibi bundan sonrada 
size gerekli bütün 
desteği vereceğiz' 
dedi.
Sınıf rehber öğret
menlerinin öğren
cilere başarı bel
gelerini sunmaları 
ve sınıflarıyla 
ilgili kısa değer
lendirme konuş
malarından sonra 
öğrenci ve velilere 
yönelik çeşitli 
ikramlarda 
bulunuldu.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
'Hep birlikte Başarılı 
Olalım Projesi* kap
samında ı.dönemde 
12.sınıf öğrenci ve 
velilerine yönelik 
program düzenlen
miş ve derslerinde 
başarılı olan öğren
ciler ödül
lendirilmişti.

Gemlik Belediye 
si'nin Sivil İnisiyatif 
Platformu ile birlik
te organize ettiği 
"Uçurtma Şenliği" 
26 Mayıs Pazar 
günü yapılacak. 
Atatürk 
Stadyumunda saat 
14.00'de başlayacak 
Uçurtma Şenliği 
kapsamında çocuk
lara 300 adet uçurt
ma ve 3 000 adet 
Rüzgâr Gülü 
dağıtılacak.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, geleneksel 
hale getirilmesinin 
hedeflendiği uçurt
ma şenliğine tüm 
ilçe halkını davet 
ederek, "Çocuk
larımız ve gençleri 

mizle birlikte hep 
beraber gökyüzünü 
renklendirelim" 
diye konuştu. Sivil 
İnisiyatif Platformu 
yetkilisi Muhammet 
Kambur'da, Gemlik 
Belediyesi'nin 
destekleriyle 
yapılan şenliğin ilçe 
sosyal yaşamına 
farklı bir aktivite 
getireceğini savun
du. Kambur, 
"Birçok ilçede 
yapılan ve oldukça 
beğeni toplayıp, 
dikkat çeken şenlik
ler artık Gemlik'te 
de yapılacak.
Şenliği organize 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
ediyorum" dedi.

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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li 16'lar Kocaeli grubumla mücadele edecek
Gemlik Belediye 
Spor U 16 Futbol 
Takımının Türkiye 
Şampiyonasında 
mücadele edeceği il 
ve rakipleri belli 
oldu.
Bursa'nın diğer tem
silcisi Oyak Renault 
ile birlikte Kocaeli 
Grubunda ter döke
cek olan gençlerim
izi zorlu rakipler 
bekliyor. 3'erli iki 
grupta 2 İstanbul, 1 
Çanakkale ve 1 
Kütahya temsilcisine 
karşı Türkiye 
Şampiyonu olmak 
için mücadele ede
cek olan mavi beya- 
zhlar ilk maçlarını 30 
Mayıs tarihinde 
yapacaklar.

Gemlik Belediye 
Spor U 16 takımı 
ikinci maçını 31 
Mayıs'ta yapacak. 
Temsilcimiz finale 
kalması halinde de 2 
Haziran Pazar günü 
Türkiye Şampiyonu 
olmak için kapışa
cak. U 14 Takımı 
aybaşında Sakarya 
Grubunda mücadele 
etmiş ve finalde kay
betmişti.
Gemlik Belediye 
Spor'un geçen yılkı 
U 16 takımı da yine 
Türkiye Şampiy 
onası finallerine katıl 
mış ve yine finalde 
kil payı şampiyon
luğu kaçırmıştı.
U takımların başarılı 
teknik direktörü

Haydar Yiğit, Gemlik 
ve Bursa'yı en iyi 
şekilde temsil ede
ceklerini belirterek, 
U takımların tüm kat

egorilerde her 
zaman Türkiye 
Şampiyonluğunu 
hedeflediğini vurgu
ladı. Gemliklilerin

dua ve desteklerini 
beklediklerinin altını 
çizen Haydar Yiğit, 
alt yapıdan yetişen 
bu yetenekli

gençlere kendi
lerinin inandığını, 
ilçe halkının da inan
ması gerektiğini 
söyledi.

Ikul İncesi Eğilim Şenliği coşkunla kutlandı

Gemlik 
Kaymakamlığının, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Belediyesi 
ile ortak organize 
ettiği Geleneksel 
Okul Öncesi 
Eğitimi Çocuk 
Şenlikleri coşkuyla 
kutlandı.
Bu yıl 9.su yapılan 
şenliklere ilçedeki 
19 okuldan 850 
öğrenci, öğretmen
leri ve velileri 
katıldı.
Bursa Büyükşehir

Belediyesi Suni 
Çim Saha Tesisle 
rinde yapılan ve 
gün boyu devam 
eden şenliklerde 
öğrenciler doyasıya 
eğlenip, tanışma ve 
kaynaşma fırsatı 
buldular.
Şenliklerin açılışını 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak ve 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen birlikte 
yaptılar.

Şölenlerin öğleden 
sonraki bölümüne 
katılan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'da, öğren
cilere oyuncak 
dağıttı. 
Oyunlar, yakış
malar, balon şov 
animasyonları ve 
çeşitli aktivitelerle 
renklenen okul 
öncesi eğitimi 
çocuk şenlikleri, 
macun, mısır, 
kâğıt helva dağıtımı 
ile sürdü.

MüUrlı lıı cûııoı ılrııl uzırııl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

........................... ■ '

TEMA A “suhaur-mba°-şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

9.su
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JUtdi Faizleri Tanıra üstü
Alkolle ilgili düzen
lemenin de içinde 
olduğu teklif, 
komisyonda kabul 
edildi.
Alkollü içkilerin 
reklamı ve tüketi
cilere yönelik 
tanıtımı yapılamaya
cak. Uyan mesajları 
taşımayan alkollü 
içkiler satılamaya
cak. Alkollü olarak 
araç kullandığı 
tespit edilen 
sürücülere 700 TL 
idari para cezası 
verilecek ve sürücü 
belgesi 6 ay süreyle 
geri alınacak. Ayrıca 
iki yıla kadar hapis 
cezası ile ceza- 
landırılabilecek.
Ayrıca artık sürücü
lerin sigara içmesi 
de yasaklanıyor.

Alkol ile ilgili düzen
lemeleri de içeren 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Teklifi, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyo 
nu'nda kabul edildi. 
İŞTE YENİ UYGULA
MALAR 
- Teklife göre, alkol
lü içkilerin her ne 
surette olursa olsun 
reklamı ve tüketi
cilere yönelik 
tanıtımı yapılamaya
cak. Bu ürünlerin 
kullanılmasını ve 
satışını özendiren 
veya teşvik eden 
kampanya, pro
mosyon ve etkinlik 
(ulusal ve ulus
lararası sektörel 
fuarlar ve sektörel 
organizasyonlar 
hariç) yapılamaya
cak.
-Alkollü içkileri

üreten, ithal eden 
ve pazarlayanlar, 
hiçbir etkinliğe 
(ulusal ve ulus
lararası sektörel 
fuarlar, bilimsel 
yayın ve faaliyet, 
sektörel organizas 
yonlar hariç) ürün
lerinin marka, 
amblem ya da 
işaretlerini kulla
narak destek ola
mayacak.
-Alkollü içki satış 
belgesi olan lokan
ta, restoran, bar ve 
gece kulüplerinde 
servis amaçlı ürün
lerde marka, 
amblem ve logo 
taşıyan materyaller 
kullanılabilecek.
-Âikoiiü içkileri 
üretenler, ithal 
edenler ve pazarla 
yanlar, teşvik, 
hediye, eşantiyon, 
promosyon dağla
mayacak.
- 18 yaşını doldur
mayanlara alkollü 
içki satılması veya 
sunulması yasak 
olacak.
- 18 yaşını doldur
mamış kişiler, alkol
lü içkilerin üreti
minde, pazarlan- 
masında ve satışın
da istihdam edile
meyecek.
-Alkollü içkiler, 
otomatik satış 
makineleri ile satıla

mayacak, her nevi 
oyun makineleri 
veya farklı yöntem
lerle oyun ve bahse 
konu edilemeyecek. 
Bu ürünler telefon, 
televizyon veya 
internet ortamında 
tüketicilere satıla
mayacak ve posta 
ile satış yöntemi 
kullanılarak gönder- 
ilemeyecek.
-Alkollü içkiler, 
sunum izni verilen 
yerlerde açık olarak 
tüketilebilecek ve 
bu yerlerde tesis 
sınırları dışında 
tüketilmek üzere 
alkollü içki satışı 
yapılamayacak.
-Alkollü içkiler 
işletme dışından 
görülecek şekilde 
perakende olarak 
satışa sunulamaya- 
cak.
- Türkiye'de üretilen 
veya ithal edilen 
alkollü içkilerin 
ambalajları üzerine, 
alkol ürünlerinin 
zararlarını belirten 
Türkçe yazılı 
uyarılar veya 
mesajlar konulacak. 
- Uyarı mesajları 
resim, şekil veya 
grafik biçimlerinde 
de olabilecek. Uyarı 
mesajlarını taşı
mayan alkollü 
içkiler satılamaya
cak

Bakan Ergün'den 
OSB'lere ve küçük 
sanayi sitelerine fa 
iz İndirimi müjdesi. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, 
Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB) ile 
Küçük Sanayi 
Sitelerine (KSS) 
uygulanan kredi 
faiz oranlarının 
düşürüldüğünü 
belirterek, yeni faiz 
oranlarıyla birlikte, 
OSB ve KSS'lerin, 
toplamda 4 milyon 
600 bin lira faiz 
avantajına sahip 
olacağını bildirdi. 
Ergün, konuya 
ilişkin yaptığı yazılı 
açıklamada, bakan
lık olarak, rekabet 
gücünü artırmak 
için sanayileşmeye 
büyük önem verdik
lerini ifade etti. 
Bu nedenle, sanay
ileşmenin en önemli 
platformları olarak 
görülen ve Türki 
ye'nin bir başarı 
hikayesi olan 
OSB'leri ve KSS'leri 
hem nicelik hem de 
nitelik olarak 
geliştirmeye çalış 
tıklarını vurgulayan 
Ergün, çevre sorun
larını minimize 
etmek ve iş güven
liğini sağlamak 
açısından da büyük 
önem taşıyan bu 
bölgelerle ilgili 
oldukça sevindirici 
gelişm eler yaşan 
eliğim kaydetti. 
Özellikle son teşvik 
sisteminde 
OSB'lere yapılan 
yatırımlara ayrıcalık 
sağlanması son
rasında, bu böl
gelere olan yatırım 
taleplerinde çok

ciddi artışlar 
olduğuna dikkati 
çeken Ergün, açık
lamasında şu 
ifadelere yer verdi: 
"Bakanlık olarak, 
OSB'ler ve bu böl
gelerdeki bölge 
müdürlüğü hizmet 
binasının ve sanayi 
sitelerinin 
altyapılarının 
tamamı ile sanayi 
sitelerinin üst 
yapılarının yüzde 
70'ine kadar olan 
kısmı için kredi kul
landırıyoruz.
2002'de çok yüksek 
olan faiz oranlarını 
2004, 2007 ve 2009 
yıllarında gün- 
celledîk. Bu bölgel
er için hem faiz 
oranlarını düşürdük 
hem de geri ödeme 
sürelerini uzattık.
Şimdi ise ülkemizin 
istikrarlı 
ekonomisinin bir 
sonucu olarak, bu 
bölgelere kul
landırdığımız kredi
lerin faiz oranların
da yeni bir indirime 
daha gidiyoruz. 
Böylece normal 
illerde yüzde 3 olan 
kredi faiz oranlarını 
1 puan aşağı çek
erek yüzde 2'ye, 
gelişmiş illerde ise 
yüzde 6 olan faiz 
oranını 3 puan bir 
den aşağı çekerek 
yüzde 3'e indiri 

yoruz. Kalkınmada 
öncelikli yörelerde 
ise yüzde 1 faiz 
oranıyla kredi uygu
lamasına devam 
ediyoruz."
Yeni faiz oranların
dan yararlanabile
cek 60 OSB'den 
45'inin, 60 KSS'den 
ise 49'unun 
Bakanlığa kredi 
borcu bulunduğuna 
işaret eden Ergün, 
yapılan düzenle
meyle bu OSB ve 
KSS'lerin faiz 
borçlarında da 
indirime gidileceği
ni bildirdi.
Yeni faiz oranlarıyla 
OSB ve KSS'lerin 
toplamda 4 milyon 
600 bin lira faiz 
avantajına sahip 
olacağını aktaran 
Ergün, açıklamasını 
şöyle tamamladı: 
"Buradaki 
amacımız, düşük 
faizli ve uzun vadeli 
Bakanlığımız kredi 
desteği ile hizmete 
sunulan sanayi 
siteleri ve OSB'ler 
aracılığıyla sanayi
cilerimize ulus
lararası pazarlarda 
rekabet gücü 
kazandırabilecek ve 
her ölçekte sanayi 
cinin yer alabileceği 
mal ve hizmet üre
tim alanlarının oluş
masını artırmak ve 
teşvik etmektir."

A
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İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

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

L 
i 
K n

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

OTORÜS
ULAŞIM

DENİZ UÇAĞI 613 06 *13
Psgasus Akmis Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 46
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

n DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz S13 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

IIH 1 HASTANELER

B 
E 
R

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. HasL 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 66
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mile. 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 313 1O 7O
MAR-PET 013 3O ss
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4581 

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

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)

aiıslHM

İtti 
EL CİN: 11:45- 

14:00-16:00-18:00- 
20:30 

KORKUNÇ BİR 
FİLM 5:12:00- 

14:00-16:15-18:15- 
20:30 

CROODLAR: 
12.00-14,15-16.15- 

18.15-2015 ■mm
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KumlaŞb.:02249«^S27
Kurşunlu Şb.: O 535 496604

• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

■ •KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA Y,ÜZME HAVUZLU

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR „
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

MuAsrn TUNÇ

MİLTON
^DÜĞÛN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA /jf 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE
EN GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 4^.

Pastü Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canh )hyın 
Sahne - İşık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar 

Sürpriz gösteriler



ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

W

Kuruluş:197I

• İŞYERİ HEKl/fllâ % PORTÖR AtMYENELERİ

Jh*: Kr •“ HE
• RİSKANALİZİ # TEMEL İS SAĞLIĞI VE
• ACİL DURUM EYLEM PLANI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 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

GemlikKSrfez MİıılcıM
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Mayıs 2013 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa'nm İnegöl ilçesinde, 
devrilen traktörün altında 
kalan bir çocuk hafif yaralandı. 
Haberi sayfa 3’de

Esnaf ve Suattartar Otbsfnda
iş niiııenliği temel eniflml verildi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ticaret Odası’nda son durumlar
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda yann 

yeniden seçimler var.
Meclis seçimlerinden sonra bu kez yann 

yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, mec 
lis başkanı ve TOBB delegeleri seçilecek.

Cumartesi günkü seçimler beklenmedik 
sonuçlar alınmıştı.

23 yıllık Başkan Kemal Akıt, zeytinciler gru 
bundan çıkamamış, bu kez nakliyeciler gru 
bunda istifa sonucu meclise girdi. Bundan 
sonraki gelişmeler ilginç oldu. Hiç beklen
medik bir anda, Kemal Akıt ile birlikte hareket 
eden Abdullah Özden Akıt’a rakip oldu. 4'de

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafın
dan üyelere yönelik eğitim çalışmaları sürdü 
rülüyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan Bilgemed İş Sağlğıı ve 
Güvenliği Merkezi ile yaptıkları anlaşama 
üzerine, isteyen oda üyesinin bu firmaya 
çalıştırdığı işçiler için iş güvenliği anlaşması 
yaparak, personeline iş güvenliği temel eğiti
mi aldırdığını söyledi. Haberi sayfa 5’de

Bursa Zihinsel Engellileri Koruma Demeği bir ilki daha başardı

liinsel eHelliler ■ I ■■■ V ■ II V ■ 
çiçekçiliği öğreniyor

Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma 
Derneği Gemlik Şubesi ve İŞKUR Gemlik 
Hizmet Biriminin ortaklaşa hazırlamış 
olduğu Bahçecilik, Gül, Lale, Nergis ve 
Karanfil Yetiştiriciliği Kursu 22 Mayıs 
2013 tarihinde başladı. Haberi sayfa 2’de

AMELİYATHANE, dogumhane, 
ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ, 
KOLONOSKOPİ)

Et Y t i n t ı P M BRKBZİy 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Zihinsel Engellileri Koruma Derneği bir ilki daha başardı

M aıılliff Mliil iüııiıı

Gemlik Hizmet 
Birimine, Gemlik 
Belediyesi’ne ve 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne yap
tıkları çalışmalar ve 
katkılarından dolayı

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Gemlik Şubesi ve 
İŞKUR Gemlik 
Hizmet Biriminin 
ortaklaşa hazırlamış 
olduğu Bahçecilik, 
Gül, Lale, Nergis ve 
Karanfil Yetiştiriciliği 
Kursu 22 Mayıs 2013 
tarihinde başladı. 
Kursun başlaması 
nedeniyle, Dernek 
Genel Başkanı 
Tamer Sivri yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
“Uzman öğretmen 
eşliğinde 6 ay 
devam edecek olan 
kursta, 12 Zihinsel 
Engelli bireye İŞKUR 
tarafından 20 lira 
cep harçlığı verile
cek. Bu nedenle 
bizlere yardımlarını 
esirgemeyen 
derneğimiz Yönetim 
Kuruluna, İŞKUR

HEM Engiirucük 
Sergisi açıldı

19049den günümüze

Erenoğlu
Başkanı Vedat Emek 
de dernek olarak 
yaptıkları çalış
maların Gemlik'teki 
zihinsel engelli 
bireyler için yardım 
ve destek açısından 
çok önemli 
olduğunu vurgula
yarak, bu tür pro
jelere devam ede
ceklerini belirtti.

MfINDfî YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA 
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ BULUNUR

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ VARDIR
İmalat: Hamidiye Mah. Papatya Sak. No: 4/A GEMLİK

Sipariş Tel : 51312 27
Şube 1:1. Akıt Cad. Şirin Haza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A Aslan Cad. Tanyeli Apt. 222/A KUMLA 538 0313

JTEMA
"SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
Yazırova 
Mahallesi’nde 
açılan Kurdela 
Nakışı ve İğne 
Oyası kurslarının 
sergi açılışı ve 
belge dağıtım 
töreni Çarşamba 
Günü saat 16:30. da 
yapıldı.
Sergi açılışına İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim

Meclis, Yeni Stad 
İnşaatını Hızlandıracak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yeni 
stadyumun; stat, 
tribün ve kapı isim
lerinin yıllık ya da 
birkaç yıllık satışı 
ile 1. ve 2. bodrum 
katlarda bulunan 
ticari alanların 
kiraya verilmesi 
konusunda meclis 
kararı aldı. 
Türkiye'de ilk kez 
belediye imkan
larıyla yapılan 
stadyum için 100 
milyon TL'lik ek 
kaynağa ihtiyaç 
duyduklarını ve bu 
nedenle böyle bir 
uygulamaya gittik
lerini belirten 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Sadece kapı isim
lerinin satışından 
20 milyon TL gibi

Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura 
Burhan İnan, Köy 
Muhtarı Osman 
Çelik çok sayıda 
davetli, öğretmen 
ve kursiyer katıldı. 
Açılışta bir konuş
ma yapan İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık birbirinden 
güzel eserlerin 
sergilendiği bu 
sergilerde esas 
olan bu ürünlerin 
değerlendirilmesi 
olduğunu belirtti. 
Sergi açılışı sonrası 
konuklara çeşitli 
ikramlar yapıldı.

bir gelir elde etmeyi 
planlıyoruz." dedi. 
Büyükşehir 
Stadyumu'nun 1. ve 
2. bodrum katların
da bulunan ticari 
alanların kiraya 
verilmesi konusu, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Mayıs ayı meclis 
toplantısında 
görüşülerek oy bir
liğiyle kabul edildi. 
Kararın hayırlı 
olması dileğinde 
bulunan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
kararın stadyumun 
stat, tribün ve kapı 
isimlerinin satışıyla 
1. ve 2. bodrum kat
larında bulunan 
ticari alanların 
kiraya verilmesini 
içerdiğini söyledi.
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Bursa'nın İnegöl
ilçesinde, devrilen 
traktörün altında 
kalan bir çocuk 
hafif yaralandı. 
İnegöl'e bağlı 
Süpürtü köyünde 
ikamet eden 14 
yaşındaki G.C., 
babasının trak
törüyle su almak 
için köy dışındaki 
kaynağa gitti.
Tarlaların 
arasındaki patika 
yolda giderken 
engebeli arazide 
kontrolden çıkan 
traktör devrilerek 
ters döndü. Ters

İcralık Olan CBiti Hini Kana Buladı
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesine bağlı 
Eğerce köyünde, 
çeşme başında 
öldürülmüş olarak 
bulunan yaşlı 
adamın katil zanlısı 
ormanda yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir çocuk 
babası S.Ö. (65), 
geçen cumartesi 
günü köy yakın
larında bir

Yaslanılığı Bacayla BirliMe Çatman Düştü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, ahşap 
evin çatısından 
baca ile birlikte 
düşen genç ağır 
yaralandı.
Sinanbey Mahallesi 
Nazif Sokağı'nda 
tek katlı ahşap evin 
çatısını onarmak 
isteyen 17 yaşında
ki Fatih Ö., çalıştığı 
sırada dinlenmek 
için bacaya 
yaslandı.

12 Yıldır Tunuslu Sanığı arıyor
İznik’te bisküvisine 
uyku hapı konu,- 
lârak uyutulduktan 
sonra boğulan 
Japon turistin 
öldürülmesiyle ilgili 
12 yıldır süren 
dava 23. celseye 
bırakıldı. Mahkeme 
karar verebilmek

olay yerinin 
yakınındaki taş 
ocağında

dönen traktörün 
altında sıkışan 
G.C.’nin imdadına

çeşmede başından 
tek kurşunla vurul
muş olarak bulun
du. Çeşme başında 
Özözen'in 
cesediyle 
karşılaşan köy 
sakinleri jandar
maya bilgi verdi. 
Cinayetle alakalı 
geniş çaplı soruş
turma başlatan jan
darma yetkilileri, i 
katil zanlısının 

Yaslandığı baca bir 
anda yıkılınca Fatih 
Ö. bacanın kopan 
parçası ile birlikte 
yaklaşık 4 metre

yüksekliğindeki 
çatıdan beton zem
ine düştü. Ağır 
yaralanan genç 
olay yerine gelen

için firari olan 
Tunuslu sanığın 
yakalanmasını bek
liyor. Edinilen bil
giye göre, 12 yıl 
önce Jznik gölü 
kıyısında meydana 
gelen olayda, biskü 
visine uyku hapı 
kopularak uyuttuk

köyden ayrıl
madığını tespit etti. 
4 günden bu yana 
köy arazisinde 
araştırma yapan 
jandarma, dün 
gece ormanlık 
arazide katil zanlısı 
M.Ö.'yü (49) suç 
aleti tüfekle birlikte 
ele geçirdi.
Zanlının, sorgusun
da, maktule kredi 
için kefil olduğunu, 

ları Japon turist 
Teppei Yamamu 
ra'yı (21) boğarak 
öldürüp paralarını 
gasp etmekle 
suçianan Tunuslu 
Nizar Ben Moncef 
Allagui İle Cezayirli 
Djamel Razali yıl
larca yargılandı. 5 

çalışan işçiler 
yetişti. G.C. işçi
lerin yardımı ile 
sıkıştığı yerden 
kurtarıldı. İnegöl 
Devlet Hasİanesi'ne 
kaldırılan G.C.
tedavi altına 
alındı.
Acil serviste 
yapılan tetkikler 
sonucunda 
sırtında ezikler 
meydana geldiği 
tespit edilen 
G.C. müşahede 
altına alındı.
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

ancak borcunu 
ödemediği için 
traktör ve tarlaları
na icra geldiğini 
iddia ettiği 
öğrenildi.
M.Q, bu yüzden 
tartıştıkları S.Ö'yü 
av tüfeği ile 
öldürdüğünü itiraf 
etti. Evli ve iki 
çocuk babası M.Ö. 
adliyeye sevk 
edildi

112 ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Haştanesi'ne 
kaldırıldı. İç kana
ma geçirdiği 
bildirilen genç 
hemen ameliyata 
alındı. Fatih O.'nün 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koru 
duğu, olayla 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü 
bildirildi 

yıl önceki karar 
duruşmasında 
sanıklardan Ceza 
yirli Djamel Razali 
toplam 25 yıl hapis 
cezasına çarp
tırılırken, arkadaşı 
olan Tunuslu Nizar 
Ben Moncef Allagui 
ise beraat etti.

Bozuk Para 
Hırsızları 

Tutuklandı

Bursa'da iki iş 
yerinden bozuk 
para çalarak hırsı
zlık yaptıkları iddi
asıyla adliyeye 
sevk edilen 2 kişi 
tutuklanarak ceza
evine götürüldü. 
Bursa'da iki iş 
yerinden bozuk 
para çalarak hırsı
zlık yaptıkları iddi
asıyla adliyeye 
sevk edilen 2 kişi 
tutuklanarak ceza
evine götürüldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, 3 gün önce 
merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kemerçeşme 
Mahallesi'nde bir 
lokantadan 200 TL 
bozuk para ile kola 
alarak Recep Ö. 
(20) ile Nuri Y. (19) 
kayıplara karıştı. 
Aynı şahıslar iki 
gün sonra merkez 
Yıldırım ilçesi

KAŞSDE BSKLfMfK 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

Emirsultan 
Mahallesi'nde de 
bir hırsızlık olayına 
karıştı. Bir iş 
yerinin önünde 
bulunan oyuncak 
makinesinin bozuk 
para bölümünü 
açan zanlılar, 
içerisindeki 80 
TL'yi alarak kaçtı. 
Daha sonra aynı 
mahallede bir çay 
ocağına girmek 
isteyen zanlılar 
mahalle sakinleri 
tarafından fark 
edildi. Durumu 
polise bildiren 
mahalle sakinleri, 
şahısların 
yakalanmasını 
sağladı.
Gözaltına alınan 2 
kişi, emniyette 
sorgularının ardın
dan çıkarıldıkları 
adli mercilerce 
tutuklanarak ceza
evine götürüldü.
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Esnaf ve Sanaifcarlar Odası nda 
i$ güvenliği temel eğitimi verildi

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
tarafından üyelere 
yönelik eğitim çalış
maları sürdürülüyor. 
Dün, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
üyerilerin işyerle 
rinde çalışan işçilere 
Dernek Lokalinde “iş 
Güvenliği Eğitimi” 
verildi.
Yoğun ilginin yaşan 
dığı eğitim çalışma 
sında eğitmenler işçi 
leri gruplar halinde 
salona aldılar.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
Bilgemed İş Sağlğıı 
ve Güvenliği Merkezi 
ile yaptıkları anlaşa
ma üzerine, isteyen 
oda üyesinin bu fir
maya çalıştırdığı 
işçiler için iş güven
liği anlaşması 
yaparak, personeline 
iş güvenliği temel 
eğitimi aldırdığını

söyledi.
Talan, “Bugün bura
da beklenmedik ilgi 
ile karşılaştık.
Bilgemed firması iş 
güvenliği temel eğiti
mini özel eğitmenleri 
tarafından verdi, 
ayrıca işçilerin 
göğüs filmlerini 60 
lira karşılığında 
verdiler. Bundan 
sonra işyerlerine 
giderek işyeri risk 
analizi yapacaklar. 
Yasal süre içinde 
işgüvenliği eğitimi 

ve risk analizlerini 
yaptırmayan işveren
lere yapılan denetim
lerde 1040 lira her 
kişi başına ceza 
yazılacak.
Biz, bu eğitimleri 
sürekli yaptıracağız. 
Yararlanmak isteyen 
üyelerimiz bu eğitim
lere en ekonomik 
fiyatlar ödeyerek 
katılabilir.” dedi.
Bilgemed İş Sağlığı 
ve Güvenliği Merkezi 
firması Eğitmeni 
Necmettin Toparlak

katılımcı işçilere 
işyerlerinde 
karşılaşılacak 
kazalar, riskler 
dikkat edilmesi 
gereken tehlikeler, 
tehlikelerden korur- 
ma, işyerlerinde 
bulunması gerken 
güvenlik araçları 
konusunda bilgiler 
verdi.

KURU ZEMİNDE 
FRENLEME kampanya

6OOD/re4»

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No 13 GEMLİK 
Tel: 0 224 524 74 01 Cep: 0 533 924 18 98

225 55 R17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL 435.00

225 45 R17 GOODYEAR EAGLE F1ASYM 2 299.00 ₺
225 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2 550.OO “b

245 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1ASMY 2 530.oo
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Bursa Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi, erzak 
dağıtımlarına devam 
ediyor. İznik ve 
Orhangazi'nin de 
Gemlik Şubesine 
bağlanması sonrası 
erzak dağıtımını 
aylık periyodik hale 
getiren dernek 
üyeleri. Hastalıkla 
savaşan ihtiyaç 

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

sahibi vatandaşlara 
yapılan katkıdan 
memnun olduklarını 
söyleyerek yardım
laşmanın önemine 
değindiler. Erzaklar 
Gemlik Verem 
Savaş Derneği 
Gemlik Şube 
binasında ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıldı.

-Gemlik Verem 
Savaş Derneği

Başkanı Nida Otabat 
maz, her ay hasta
ların sayısınca erzak 
paketinin dağıtıldı 
ğını, erzak paket
lerin de, hastalık
ların derecesine 
göre hazırlandığını 
söyleyerek gönüllü 
yaptıkları hizmetlere 
karşı Gemlik Halkı 
mn da daha duyarlı 
olmasını istedi.

Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merke 
zi'nde düzenlenen 
'Genç Mucitlere 
Yönelik Bilim 
Kampı'na TÜBİTAK 
da destek veriyor. 
Kamp, 25 - 31 
Ağustos tarihleri 
arasında gerçek
leştirilecek. 
Büyükşehir Beledi 
yesi bünyesinde 
çalışmaları devam 
eden Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi'n 
de TÜBİTAK deste 
ğiyle gerçekleştirile
cek olan 'Genç 
Mucitlere Yönelik 
Bilim Kampı', 25 - 31 
Ağustos tarihleri 
arasında geleceğin 
bilim insanlarını 
buluşturacak. 
TÜBİTAK Bilim ve 
Toplum Daire 
Başkanlığı tarafın
dan desteklenme
sine karar verileh ve 
Uludağ Üniversitesi, 
Bursa Bilim ve 
Tekno loji Merkezi 
ve MEB ile ortaklaşa

yapılacak olan 
'Genç Mucitlere 
Yönelik Bilim Kam 
pı', 25 - 31 Ağustos 
tarihleri arasında 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merke 
zi'nde gerçekleştin 
lecek. Proje kapsa 
mında biyoloji, fizik, 
kimya ve astronomi 
ile ilgili ortaokul 
öğrencilerinin ilgisi
ni çekecek, öğrenci
lerin bilimsel düşün
me, sorgulama, 
yaratıcılık becerileri
ni ve fen bilimlerine 
karşı olumlu tutum 
geliştirmelerini 
sağlayacak etkinlik
ler gerçekleştirile

cek. Çalışmalar pro
jede yer alan uz 
man, eğitmen ve 
rehberler eşliğinde; 
25'i 6. sınıf, 25'i de 
7. sınıf olmak üzere 
toplam 50 ortaokul 
öğrencisiyle birlikte 
yapılacak. Projenin, 
fen konularına ilgi 
duyan, araştıran, 
fen bilimlerinin 
temel ilkelerini gün
lük yaşamları ile 
ilişkilendiren, 
doğayı bir bütün 
olarak algılayan, 
teknolojik gelişme 
lere duyarlı birey
lerin yetişmesine 
katkı koyması hede
fleniyor.

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Beşiktaş Kuluhu'ne denenmeye aittiler
Seyfettin SEKERSÖZ

Aldığı başarılı 
sonuçlarla kendin
den söz ettiren 
Gemlik 
Belediyespor U-14 
takımı Süper Ligin 
güçlü ismi 
Beşiktaş'ın göz 
hapsinde.
Geçtiğimiz günlerde 
Sakarya ilinde 
sergilediği üstün 
performanslarıyla 
beğeni kazanan > 
takımdan belirlenen 
5 futbolcu antrenör
leri Haydar Yiğit 
gözetiminde 
Beşiktaş Futbol 
Kulübünün Fulya 
tesislerinde 
denendiler. 
Sakarya'da yapılan 
1. kademe maçların
da futbol simsarları 
tarafından izlenen ve 
büyük takımların 
günde mine alınan 
futbolcuların

başarıları ses 
getirmeye başladı. 
Kaleci Mustafa Dağ, 
Akif Emre Gönüllü, 
Muratcan Ay doğan, 
Batuhan Deniz

Bayram ve Fatih 
Nergiz Perşembe 
günü Fulya Tesis 
leri’nde denendiler. 
Takımın deneyimli 
hocası Haydar

Yiğit yaptığı açıkla
mada; şu anda 
Beşiktaş Kulübü’nün 
daveti üzerine 
geldiklerini, futbol
cularının perfor

manslarından emin 
olarak başarılı ola
caklarını söyledi. 
Yiğit, önümüzdeki 
günlerde bir başka 
Süper Lig takımının 

da isimleri alınan 
futbolcularını İstan
bul'a denenmek 
üzere davet edebile
ceğinin sinyalini 
verdi.

Kapa Turu etkinlikleri Bursa'da m yapılacak
21 Haziran-13 
Temmuz 2013 tarih
lerinde Türkiye'de 
düzenlenecek FIFA 
U 20 Dünya 
Kupası'nda "Kupa 
Turu" etkinlikleri 
Bursa'da da yapıla- 
cak.25 Mayıs 
Cumartesi günü saat 
15.00'da Kent 
Meydam'nda ilk 
olarak turnuvanın 
resmi topu Cafusa 
tanıtılacak.
21 Haziran-13 
Temmuz 2013

tarihlerinde 
Türkiye'de düzen
lenecek FIFA U 20 
Dünya Kupası'nda 
"Kupa Turu" etkinlik
leri Bursa'da da 
yapılacak.
25 Mayıs Cumartesi 
günü saat 15.00'da 
Kent Meydam'nda ilk 
olarak turnuvanın 
resmi topu Cafusa 
tanıtılacak. Daha 
sonra yeni 
tasarımıyla ilk kez 
Türkiye 2013’te 
sahibini bulacak

olan FIFA U 20 
Dünya Kupası'nın 
yer aldığı Kupa 
TIR'ı, TFF 
Başkanvekili 
Ufuk özerten'in 
katılımıyla Kent 
Meydam'nda saat 
15.00 itibariyle açıla
cak. Kupa Tır'ı 
cumartesi günü saat 
15.00'den 20.00'ye 
kadar, pazar günü 
ise 11.00'den 
20.00'ye kadar 
BursalIlarla birlikte 
olacak

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
__ ■■ ysa*-'" ______ zssu—£________ ———

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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İm M sigortalı ilimi M mili HIİMİIII l|İ İli
Türkiye tam bir 
sosyal devlet oldu. 
Meclis'ten geçen 
yasayla artık 18 
yaşına kadar olan 
herkese devlet 
sağlık güvencesi 
verecek. Sigorta 
için herhangi bir 
şart aranmayacak 
Habere göre 
Avrupa'da birçok 
ülke sosyal poli
tikalarda kısıtla
maya giderken, 
Türkiye devrim 
niteliğinde bir adım 
daha atıyor. 
Meclis'te kabul 
edilen Torba 
Kanun'la artık 18 
yaşına kadar olan
lar, şartsız olarak 
genel sağlık sigor
talı sayılacak. 
Yasaya göre, gelir 
tespiti yapılmadan 
genel sağlık 
sigortası ya da bak
makla yükümlü 
olduğu kişi bulun
mayanlar, anne-

Korumameınurlarınelıatlariîiaasalacalı?
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
koruma memuru 
atımına ilişkin hazır
ladığı kanun 
değişikliği tasarısı
na son şekli verildi. 
Emniyetin koruma 
memuru taslağı belli 
oldu. İlk etapta 10 
bin sonra 20 bin 
koruma memuru alı
nacak. Yaş sınırı 28 
olacak. 6 ay eğitim 
verilecek. Bin 800 
ile 2 bin TL maaşla 
kadrolu olarak 
işbaşı yapacak. 
Emniyet Genel

babası olmayan 
Türk vatandaşların
dan 18 yaşını 
doldurmayanlar 
genel sağlık sigor
talı olu 
yor. Böylece her 
yeni doğan bebek, 
anne ve babası sig
ortalı olmasa da 
devletin sağlık 
güvencesinde ola
cak. Herhangi bir 
şart aranmadan 
sağlık yardımı ala
bilecek. Türkiye'ye 
eğitim için gelen 
her kademedeki 
yabancı öğrenci de

Müdürlüğü'nün 
koruma memuru 
alımına ilişkin hazır
ladığı kanun 
değişikliği tasarısı
na son şekli verildi. 
Habere göre; Polis 

sigortalı olabilecek. 
Öğrencilerin ilk 
kayıt tarihinden 
itibaren 6 ay 
içerisinde talepte 
bulunması gereki 
yor. Kanunla şiddet 
mağduru kadınlar 
da Genel Sağlık 
Sigortası kapsamın
da her türlü hizmeti 
alabilecek 
Bu kişiler, prime 
esas günlük 
kazanç alt sınırının 
üçte birinin 
30 günlük tutarı 
üzerinden prim 
ödeyecek.

teşkilatına ilk etapta 
10 bin, daha sonraki 
aşamalarda ise 20 
bin koruma memuru 
alınacak. Atımlar 3 
yılda tamam
lanacak.

Bankacılıkta kredi 
kartlarına uygu
lanan komisyon 
giderleri ve inter
nette güvenli harca
ma kaygısı, tüketici
leri ön ödemeli 
kredi kartlarına 
yöneltiyor.
Bankacılıkta kredi 
kartlarına uygu
lanan komisyon 
giderleri ve inter
nette güvenli harca
ma kaygısı, tüketici
leri ön ödemeli 
kredi kartlarına 
yöneltiyor. Ön 
ödemeli kredi kartı 
İninal'ın Genel 
Müdürü Çelik Ören, 
"Kartın bağlı 
olduğu bir banka 
hesabi yok. 
Herhangi bir faiz ya 
da sürpriz ekstreler- 
le karşılaşma derdi
niz de yok" dedi. 
Ören, yakın zaman
da Türkiye'de kul
lanıma giren ön 
ödemeli kredi kart
larına ilişkin olarak, 
"İninal ön ödemeli 
kart, MasterCard, 
ING Bank ve 
Provus Bilişim 
Hizmetlerinin işbir
liği ile son kul
lanıcılar için 4 bin 
500'ün üzerinde 
nokta ile 
Türkiye'nin en 
geniş perakende 
ağına sahip, tüketi
cilerin rahatlıkla 
ulaşabilecekleri 
alternatif ödeme 
çözümü" diye 
konuştu.
Herhangi bir 
bankaya bağlı 
olmayan bu kredi 
kartlarının, satış 
merkezlerinden 
satın alındıktan 
sonra harcamak 
istenilen miktarın

yüklendikten sonra 
kullanıma hazır hale 
geldiğini belirten 
Ören, şunları söyle- 
di:"Kartın bağlı 
olduğu bir banka 
hesabi yoktur, ini
nal Kart'a sahip 
olmak için herhangi 
bir sözleşmeye 
bağlı olmadan, 
sadece kart satış 
noktalarına gidip, 
seçtiğiniz tutarda 
yükleme yapabilir 
ve form doldur
madan, imza 
atmadan kartınızı 
satın alabilirsiniz." 
İnternette, özel 
anlaşmalı iş yer
lerinde ve dünyanın 
her yerinde 
MasterCard logosu 
bulunan binlerce 
noktada indirimli 
alışveriş imkânı 
sağlayan ön 
ödemeli alışveriş 
kartını, diğer kredi 
kartlarından ayıran 
özelliklere de deği
nen Ören, "Kredi 
kartınız varsa, 
ancak kredi kartı 
bilgilerinizi internet 
sitelerine vermek 
sizi tedirgin ediyor
sa, yine İninal Kartı 
alabilir, bu kartın 
üzerindeki bilgileri 
kullanarak, kredi 
kartı bilgilerinizi 
paylaşmadan 
dilediğiniz ürünü 
satın alabilirsiniz" 

şeklinde konuştu. 
Özellikle son 
dönemlerde kredi 
kartı aidat ve 
komisyonlarına 
ilişkin şikayetlere 
ilişkin olarak Ören, 
"Herhangi bir faiz 
ya da sürpriz 
ekstrelerle karşılaş
ma derdiniz de yok. 
Bunun da ötesinde, 
web sitemizdeki 
takip sistemi 
sayesinde, bütç
enizi yakından takip 
edebiliyor ve harca
malarınızı kontrol 
altına alabiliyor
sunuz" ifadelerini 
kullandı.
Herhangi bir 
bankanın müşterisi 
olmayan, kredi kartı 
olmayan müşteri
lerin de ön ödemeli 
kredi kartlarıyla 
internet üzerinden 
güvenle alışveriş 
yapabileceklerini 
vurgulayan Ören, 
şunları kaydetti: 
"Biz e-ticaret'e 
yönelik bir ekosis- 
tem oluşturduk ve 
kredi kartı kullana
mayan, banka 
hesabı 
olmayan/oluştura- 
mayan ve kredi 
kartlarını internette 
kullanmaya çekinen 
kullanıcılara alter
natif bir ödeme 
kanalı sunmayı 
hedefliyoruz."

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

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

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.

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

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

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

ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmis Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Eeadaş
Anıtur
Kamil Koç

6*13 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 49
614 47 71
612 O1 63

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00 1
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

BUSKİ
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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4582 

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)

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 Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Potrol s13 1O __
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 O1 03

■■ 
EL CİN: 11:45- 

14:00-18.00 -20.30 
KORKUNÇ 
BİR FİLM 5: 
12:00-14:00- 

16:15-18:15-20:30
CROODLAR: 
11.30-15.30- 
17.30-19.30 ■ıın



•KURŞUNLU’DA FULLDENİÎ^ 
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 İNŞAATYAPILIR
•TAKAS VE VADE5EÇENEKLERİMEVCUTTUR

Muhsin 7UMÇ

MİLTON
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE F
EN GÜZEL ANLARINIZI j 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canlı \hym 
Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekipmanlar

Sürpriz gösteriler



rti

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

• İŞYERİ HEkl/lLİGİ 
osab • ^güvenliği uz/mnuği 
• y • İLKYARDIM EĞİTİL

• RİSKANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

• PORTÖR MUAYENELERİ
• İŞE GİRİŞ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

■'A

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 8l|

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

7 Mayıs 2013 Pazartesi .... eJ www.gemukkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Sezonunilk 
nûğulma o ayı Küçük

Kumla’daoldu
2013 yılı deniz sezonu açıl
madan, yılın ilk boğulma olayı 
Küçük Kumla sahilinde yüzme 
bilmeyen bir gencin denize 
girmesiyle yaşandı. Sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Kemal Akıt, Haluk Güveniş ekipleri çekişti

MiMİIİIMMİ
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Cumartesi Defteri: Akıt’ın zaferi, 
fidyeciler yakalandı...

Gemlik’te hafta sonu yine hareketli geçti.
Bir yandan, Ticaret ve Sanayi Odası seçim

leri yapılırken, sabah saatlerinde fidyecilerin 
yakalandığı haberi geldi.

Şükür kaçınlan gence bir şey olmamıştı.
Acemi fidyecilerin elinden kaçarak durumu 

polise bildirince ailesine korkulu anlar 
yaşatan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

Aynı gün, Küçük Kumla’da ise Bursa’dan 
serinlemek için denize giren Harita Teknisyeni 
bir genç serin sular arasında kaybolarak ha 
yatını kaybetti.. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın beklenen 
yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanlığı, disi
plin kurulu ve TOBB delege seçimleri yapıldı. 
Kemal Akıt ve Haluk Güveniş listesinin çek
iştiği listelerde, Kemal Akıt 14 oyla TSO 
Başkanlığına yeniden seçilirken, yönetim kuru
lu üyeliklerine Cavit Mirasyedi, Nurettin Hocaoğ 
lu, Ergin Erenoğlu, Şefik Yılmaz, Mehmet Yıldı 
rım, Mehmet Anar seçildiler. Meclis başkanlığı
na ise Paşa Ağdemir seçildi. Haberi sayfa 2’de

m 
MılilMı

Önceki gün, Kurşunlu Yolu’ndaki Akar 
yakıt İstasyonunun sahibinin oğlu Uğur 
Ekin’i kaçıran ve fidye isteyen 3 kar 
maskeli şahıs yapılan baskın ile Gemlik 
Merkezi’nde yakalandı. Haberi 4’de

AMELİYATHANE, DOĞUMHANE,1% ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ,
_ _ _ _ _ _ KOLONOSKOPİ)

ZEYTİN TIP MERKEZİ^ 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.gemukkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Kemal Akıt, Haluk Güveniş ekipleri çekişti

GTSO’ıla Kemal akıt güven tazeledi
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’nce yapılan 
seçimlerde eski 
Başkan Kemal Akıt, 
4 yıl daha yönetim 
kurulu başkanlığına 
seçildi.
Dün saat 15.oo de 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Salonu’nda 
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığı gözeti
minde yapılan 
seçimlerde yoğun 
güvenlik önlemi 
alındı.
24 üyeli Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis üyeleri 
3 sandıkta oy kul
landılar.
GTSO meclis üyeleri 
1. sandıkta Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ve 
Yönetim Kurulu üye 
leri için oy kullandı. 
2. sandıkta ise 
Disiplin Kurulu üye
likleri, 3. sandıkta 
ise TOBB Genel 
Kurul delegeleri için 
oy kullanıldı.

ÖZDEN ADAY 
OLMADI
3 listenin katılması 
beklenen seçimler 
de, Abdullah 
Özden’in liste çıkar
maması üzerine, eski 
Başkan Kemal Akıt 
ile Haluk Güveniş 
listeleri seçimlere 
katıldı.
Nefeslerin tutulduğu 
GTSO seçimlerinde, 
sandıklar açıldığında 
Kemal Akıt 14 oy 
alarak yeniden 
Yönetim Kurulu 
Başkanı seçilirken, 
Haluk Güveniş 10 oy 
aldı.
Kemal Akıt’ın yöne
tim kurulu listesi ise 
tam kadro yönetime 
girtff.
Kemal Akıt’ın yöne
tim kurulu şu 
kişilerden oluştu: 
Mehmet Yıldırım, 
Nurettin Hocaoğlu, 
A. Ergin Erenoğlu, 
Mehmet Anar, 
Şefik Yılmaz, 
Cavit Mirasyedi. 
Cavit Mirasyedi, 
Haluk Güveniş lis
tesinden de yönetim 
kuruluna aday gös
terdiği için en yük
sek oyu alarak yöne
tim kurulu üyeliğine 
seçildi._____________

Disiplin Kurulu üye
liklerine de iki liste 
katıldı.
Kemal Akıt Üstesinin 
başında bulunan 
Şahin Danış, bir ' 
üyenin listede adını 
silerek yerihe karşı 
listeden Alaattin 
Akcan’ı 
yazması sonucu 
seçilemedi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Disiplin Kurulu üye
liklerine:
Aydın Madencilik 
Ltd. Şti. - Necati 
Aydın, 
Arkan Nakliyât Ltd. 
Şti. - Ayhan 
Korkmaz, 
Gemlik Körfez 
Cankurtarancılık Ltd. 
Şti. - Hamza Balcı, 
Gökhan Güzel 
Nakliyat A.Ş. adına

Gökhan Güzel, 
Bomaş Bursa Oto 
Mam. Paz. A.Ş. adına 
Haşan Keskin ve 
Akcan Nakliyat adına 
Alaattin Akcan 
seçildiler.
3. sandıkta ise TOBB 
Genel Kurul 
delegeliği için oy 
kullanıldı.
Sandıkların açılarak 
sayılması sonucu, 
bu grupta da Kemal 
Akıt listesi seçimi 
kazandı.
Genel Kurul dele

geliğine:
Fatih Buluk, Faruk 
Güzel ve Necdet 
Demir seçildiler.
Fatih Buluk iki liste 
den de aday göste 
rilerek en yüksek 
oyu aldı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası seçim
lerinin sonuçlanma 
sından sonra seçim
leri kazanan grup 
karşı gurup tarafın
dan tebrik edildi.

PAŞA AĞDEMİR

MECLİS BAŞKAN 
Daha sonra toplanan 
GTSO Meclisi, 
meclis başkanlığına 
tek liste ile katılan 
Paşa Ağdemir’i 
Başkan, Zafer Işık ve 
Abdulfettah Ballı’yı 
oy birliği ile Meclis 
Başkan Yardımcısı 
seçtiler.
Meclis toplantısında 
Başkanlığa, meclisin 
en yaşlı üyesi Kemal 
Akıt getirildi.
Akıt, yaptığı konuş
mada, demokratik ve 

seviyeli bir seçim 
yapıldığını belirterek, 
herkese teşekkür 
etti.
Akıt, konuşmasında 
şunları söyledi: 
“Elimizden ne geli 
yorsa, Türkiye’ye 
katkı vermek için 
buradayız.
Tabii ki önceliğimiz 
üyelerimiz olacak. 
Gemlik’in daha ileri 
götürmek istiyoruz. 
Bugün, burada 
hemen Meclis 
Başkanımız ve vekil
leri ile katibi de 
seçelim.
Bana bir liste geldi. 
Başkanlığa Paşa 
Ağdemir, yardım
cılıklarına Zafer Işık, 
Abdulfettah Ballı, 
katip üyeliğe ise 
Faruk Güzel aday 
gösteriliyor.
Açık oyla seçimlerin 
yapılması teklif edi 
yorum’’ dedi.
Teklif kabul edildi ve 
yapılan seçimlerde 
adaylar oybirliği ile 
seçildiler.
Daha sonra, yeni 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir ve yardım
cıları ile katip üye 
Faruk Güzel yerleri 
ne geçtiler.
Paşa Ağdemir, 
Meclis üyelerine 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
“Rabbim beni sizlere 
karşı utandırmasın. 
Yeni Başkanımızı ve 
yönetimine başarılar 
diliyorum. Sizlere de 
teşekkür ediyorum. 
Bu meclisin daha iyi 
çalışması için 116 
yıllık odamızın 
bayrağını daha 
ileriye taşımak için 
hep beraber ola
cağız. Yeni odamız
da daha iyi şartlarda 
çalışacağız.” 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası meclisi 
her ayın son 
Çarşamba günleri 
saat 17.oo de toplan
ma kararı alırken, ilk 
toplantının yeni 
binada yapılması 
kararlaştırıldı.
Kemal Akıt ve yöne
timine ilk kutlama 
ziyareti Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
makamında yapıldı.
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Bursa'da, Nilüfer 
ilçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğü personelleri 
görev dönüşü yön 
tabelasına çarpar 
ken, kazada bir kişi 
öldü, 2 kişi yara
landı.
Tarım Müdürlü 
ğü'nde düzenlenen 
törende mesai 
arkadaşları hayatını 
kaybeden meslek
taşları için göz yaş 
döktü.
Edinilen bilgiye 
göre, dün öğle 
saatlerinde Nilüfer 
İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü'nde 
Veteriner Gıda 
Sağlık Teknisyeni 
olarak görevli 
Beyazıt İnan (55), 
Nevin Mutlu (35) ve 
Saadettin Kanoğlu 
(40), köylerde bulu
nan hayvanlara 
küpe kontrolü yap
mak için yola çıktı.

İlmili silici atacııla inlisi siıiMl
Bursa’da alkollü bir 
sürücü, trafik kon
trolü yapan polis 
memurunu aracıyla 
500 metre sürükledi. 
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Görükle 
Mahallesi Bahriye 
Üçok Caddesi’nde, 
gece saat 23.30 
sıralarında meydana 
geldi. Caddede 
devam eden trafik 
uygulamasından 
kaçmaya çalışan 16 
EM plakalı aracın 
sürücüsü Bilgi K. 
(32), "dur" ihtarına 
uymayarak polis 
memuru Ali Memiş’e 
çarptı. Memiş, kaç
maya çalışan aracın 
kaputuna tutunarak

War ketten 2 Biı lir alı t Siıar a Çaldılar
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir mar
kete giren hırsız ya 
da hırsızlar, 2 bin 
lira değerinde 
sigarayla kayıplara 
karıştı.
Olay, saat 01.00

Daha sonra geri 
dönen Beyazıt İnan 
idaresindeki 34 GR 
7493 plakalı otomo
bil, İzmir yolunda 
yeni asfaltlanan 
anayolun yön 
tabelalarını tutan 
betonuna çarptı. 
Yolun yeni asfalt
lanması sebebiyle 
bariyerlerin yer
leştirilmediği ana 
yoldaki kazada 
sürücü Beyazıt 
İnan olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kazada ağır 
yaralanan Nevin 

yaklaşık 500 metre 
sürüklendi. Aracın 
hızlandığını fark 
eden polis memuru 
tabancasını 
çıkararak ön cama 
iki el ateş etti. Bu 
esnada başının 

sıralarında Akhisar 
Mahallesi'nde 
C.A.'ya ait 
markete giren 
hırsız ya da 
hırsızlar, raflarda 
bulunan yaklaşık 
2 bin liralık sigarayı

Mutlu ve Saadettin 
Kanoğlu ise has
tanede tedavi altına 
alındı.
Hayatını kaybeden 
Beyazıt İnan için 
bugün İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü önünde 
tören düzenlendi. 
1989 yılından bu 
yana görev yapan 2 
çocuk babası Inan'ı 
son yolculuğunda 
mesai arkadaşları, 
yalnız bırakmadı. İl 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürü Ömer 

üstüne düşerek 
yaralanan polis 
memuru, olay yerine 
gelen 112 ambulan
sıyla Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 

alarak kayıplara 
karıştı. Sabah iş yer
ine gelince rafların
daki sigaraların 
olmadığını gören 
C.A., durumu 
polise bildirdi. 
Olay yerine gelen

Çelik, hayatını 
kaybeden inan'ın 
kurumun en 
çalışkan personel
lerinden olduğunu 
belirterek, ailesine 
ve sevenlerine baş 
sağlığı diledi. 
Gözyaşlarını tuta
mayan mesai 
arkadaşları, Beyazıt 
Inan'ı dualarla ebe- 
diyede uğurladı, 
inan, Millet 
Mahallesi Merkez 
Camii'nde bugün 
öğle namazının 
ardından kılınacak 
cenaze namazını 
müteakip Hamitler 
Mezarlığı'na defne 
dilecek. Yol kenarı
na bariyer konul
maması yüzünden 
açıkta kalan betona 
çarpan otomobil 
hurdaya dönerken, 
Tarım Müdürlüğü 
avukatları kazayla 
ilgili hukuki 
mücadele başlata
cak.

altına alındı.
Açılan ateş sonucu 
kolundan yaralanan 
ve alkollü olduğu 
öne sürülen Bilgi K. 
ve yanında bulunan 
3 arkadaşı, aracı 
bırakıp olay 
yerinden yaya 
olarak kaçtı. Polis 
ekiplerinin çevrede 
yaptığı aramada, 
kolundan mermiyle 
yaralanan Bilgi K. 
yakalanarak gözaltı
na alındı. Koluna 
isabet eden kurşun
la hafif yaralanan 
Bilgi K. de polis 
memurunun 
kaldırıldığı has
tanede tedavi altına 
alındı.

polis ekipleri 
gerekli çalışmayı 
yaptıktan sonra 
hırsızların yakalan
abilmesi çevrede 
bulunan MOB.ESE 
kayıtlarını incele 
meye aldı.

Sis kazası sanıHlarına
nara cezası

Bursa'da 5 kişinin 
hayatını kaybettiği, 
9 kişinin de yara
landığı kazayla 
ilgili yargılanan 8 
kişinin davasında 
karar çıktı. 5 
kişinin beratine 
karar veren 
mahkeme, 3 kişiyi 
ise toplam 42 bin 
500 lira para ceza
sına çarptırdı 
Bursa-İzmir çevre 
yolunda 2011 
yılının Şubat ayın
da aşırı sis sebe
biyle meydana 
gelen zincirleme 
kazada ambulans, 
çekici, yolcu oto
büsü ve TIR'ın da 
aralarında bulun
duğu toplam 13 
araç birbirine 
girdi. Kazada 
Fikret Mutlu (33), 
Semaye Karamısır 
(48), Erkan Bilgin 
(39), Mehmet 
Donat (34) ve 
Muttalip Köse (26) 
ölürken, 9 kişi de 
yaralandı. Bu 
arada yaralılardan 
28 yaşındaki 5 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

aylık hamile Çiçek 
Ürkmen Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Ameliyata alınan 
Ürkmen bütün 
çabalara rağmen 
bebeğini kaybetti. 
Olayın ardından 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı tarafın
dan yürütülen 
soruşturma sonun 
da, kazaya karışan 
araç sürücü
lerinden Haşan 
Tunç (33), Turhan 
Düzen (50), Ahmet 
Afacan (47), Öner 
Oral (33) ile Nuri 
Güney (38) tutuk
landı, Abdullah Bal 
(32), Halil 
Gökdemir (39), 
Mümin Durgut (39) 
ve Abdülkadir 
Yazıcı ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
İlerleyen celsel
erde bütün sanık
lar tutuksuz 
yargılanmak üzere 
tahliye edildi.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Giine Bakış fideci 3 tisi Hınli
Cumartesi Defteri: Akıt’ın zaferi, 

fidyeciler yakalandı...
Cuma günü Kurşunlu’da Akaryakıt Istas 

yonu’nun sahibinin oğlunun fidye için 
kaçırılması olayı, ilçeye bomba gibi 
düşmüştü.

Fidyeciler genç akaryakıtçı için telefonla 
1 milyon lira fidye istediler.
Ancak, sevindirici haber gece geldi.
Acemi fidyecilerin dalgınlığından yarar

lanan genç kaçarak hem canını kurtardı 
hem de fidyecileri yakalattı.

Böylece herkesin ne olacak diye düşün 
düğü bir olay kendiliğinden çözüldü.

Önceki gün, Kurşunlu Yolu’ndaki Akaryakıt İstasyonunun 
sahibinin oğlu Uğur Ekin’i kaçıran ve fidye isteyen 3 kar maskeli 

şahıs yapılan baskın ile Gemlik Merkezi’nde yakalandı

KEMAL AKIT İLE DÖRT YIL DAHA..
Cumartesi günü beklenen seçimler 

yapıldı.
Haftalardır süren yoğun çalışmalar artık 

sona erecekti.
Meclis seçimlerinin sürprizi ardından 

Kemal Akıt’ın Nakliyeciler grubundan 
yeniden meclise girmesi, adaylıktaki 
kararlılığı, Abdullah Özden adının adaylık 
için piyasaya çıkarılması, her iki grubuda 
gerdi.

Çünkü 24 kişilik GTSO Meclisinde 13 
oyu alan ipi göğüsleyecekti.
İki tarafında oyları biri eksik bir fazla 

görülüyordu.
İnşaatçılar grubundan Mustafa Yiğit ve 

Hamza Aygün’ün ne yapacağı belli değil
di.

Aynı gruptan Yaşar Bektaş’ın, Haluk 
Güveniş grubunu destekleği, damadı 
Haşan Hamaloğlu’nun Güveniş listesinde 
yazılı olduğundan belli idi.

Bir oy seçimlerin kaderini belli edecekti.
Abdullah Özden in gazetelerde 

adaylığından söz edilmesine karşın kim
lerle yola çıktığı anlaşılmamıştı.

Ama o bile gerginliği arttırdı.
Sonuçta, seçimlerden bir gün önce 

Özden’in aday olmayacağı, Akıt grubunu 
destekleyeceği öğrenildi.

Gruplar son ana kadar sır vermediler.
Seçimler saat 15.oo de başlamadan 

Güveniş grubu toplu olarak GTSO’ya 
geldi.

En son gelen Abdullah Özden oldu.
24 kişinin tamamlanmasıyla 3 sandıkta 

yapılan seçimlerde, ilk sandıkta yönetim 
kurulu ve Başkan adayı için oy kullanıldı 
ve o sandık önce açıldı.

Haluk Güveniş’in listedeki adını silen bir 
üye, Kemal Akıt’ı onun yerine yazınca 11- 
13 bitmesi beklenen seçimler 10-14 
sonuçlandı.

Kemal Akıt 23+4 yıl daha Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın başkanlığını yürüte
cek.

Cumartesi günü yapılan GTSO Meclis 
toplantısında, Akıt grubundan Paşa 
Ağdemir başkanlığa seçilerek, seçim def
teri 4 yıllığına kapanmış oldu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının yeni 
yöneticileri ve meclis üyeleri yeni binada 
Haziran ayı toplantısını yapacak. Binada 
iç dizayn çalışmalarına başlandı.

Sırada Gemlik Ticaret Borsası seçimleri 
var. Şimdi gözlerimizi oraya çevireceğiz.

Kurşunlu yolu 
üzerinde akaryakıt 
istasyonu sahibinin 
oğlunu önceki gün 
silah zoruyla kaçıran 
3 maskeli şahıs 
düzenlenen 
özel operasyonla 
yakalandılar.
Kaçırılan Uğur Ekin, 
fidyecilerin uyuduğu 
bir sırada, ellerinde
ki plastik kelepçeleri 
çıkarmayı başararak 
açık pencereden 
kaçarak alt kattaki 
komşunun evine 
sığındı. Buradan 
polisi arayarak duru
munu ve fidyecilerin 
saklandıkları yeri 
bildirdi.
Güvenlik ekipleri 
fidyecilerin bulun
duğu eve baskın 
düzenledi.
Zanlılar Halil U. (36), 
İhsan K. (38) saklan 
dıkları evde yakala
narak gözaltına 
alındı.

BİRİ BURSA DA 
YAKALANDI 
Ekipler, kaçırma 
olayına karışan ve 
dolandırıcılık suçun
dan kaydı bulunan 
Ersin N. (34) yi 
Bursa Nilüfer Haşan

ağa TOKİ deki evin
de yakaladı.
3 zanlı Jandarma 
ya teslim edildi. 
Zanlıların üzerinde 
2 adet 7.56 ruhsatsız 
silah ve 26 mermi 
ele geçti.
Sorguları tamam
lanan 3 fidyeci dün 
sabah sağlık kont 
rolünden geçirildik
ten sonra Adliye’ye 
çıkarıldılar.
Adliye çevresine 
fidyecilerin yakınları 
ve bazılarının da 
çocukları ile eşi 
geldi.
Çocukları gözyaşla

rina boğulurken, 3 fidyeci çıkarıldık-
eşide beddua lan mahkemece
okudu. tutuklandılar.

iaıilIMıııılıııMMftıllı
2013 yılı deniz 
sezonu açılmadan, 
yılın ilk boğulma 
olayı Küçük Kumla 
sahilinde yüzme 
bilmeyen bir gencin 
denize girmesiyle 
yaşandı. 
Cumartesi günü

saat 15.oo sıraların
da Bursa dan 2 
arkadaşıyla Küçük 
Kumla’ya yüzmeye 
gelen Barışhan 
Demirkol (24) serin
lemek için denize 
girdi. Arkadaşlarının 
gözleri önünde

denizde kaybolan 
genci bulmak için 
Yalova Cankurtaran 
ekibi geldi.
Geç saatlere kadar 
süren arama sonun
da Demirkol’un 
cesedi cankurtaran
lar tarafından bulu

narak karaya 
çıkarıldı.
Bir firmada harita 
teknisyeni olarak 
çalıştığı öğrenilen 
Demirkol’un aslen 
SivaslI olduğu 
Bursa’ya çalışmaya 
geldiği öğrenildi.

KAŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER
Ocak adlı tiyatro oyunu sahneye kondu

Mudanya-Bursa Arası
ölasım Zamlanılı

Bursa Barosu avukatların
dan oluşan tiyatro toplu- 
luğunca, Turgut Özakman'ın 
"OCAK" adlı eserini 26 
Mayıs gecesi Devlet 
Tiyatrosu AVP sahnesinde 
Anadolu Çağdaş Eğitim 
Vakfı ANAÇEV’e ithafen 
sahneye konuldu.

Gemlik’in yetiştirdiği 
Avukat özgür Aksoy'da 
oyunda rol aldı.

Sahneye konan eseri 
ANAÇEV gönüllüleri ve 
bağışçıları ile ANAÇEVin 
davetlisi U.Ü. Hukuk 
Fakültesi öğrencileri ve 
halktan katıhmcılarca 
beğeniyle izlendi.

Anadolu Çağdaş Eğitim 
Vakfı ANAÇEV, çağdaş ve 
kalkınmış bir Türkiye'yi 
gerçekleştirecek başarılı 
fakat imkanı kısıtlı yüksek 
öğrenim gören öğrencile 
rine maddi katkı olarak 
burslar vermektedir.

Vakıf gönüllülerinin 
gayretleri, hamiyetli 
bağışçıların maddi 

katkılarıyla halen ancak 25 
öğrenciye ANAÇEV'ce el 
uzatabilmektedir.

BursalI ve Gemlikli hayır
sever vatandaşlarımızın, 
esnaf, tüccar ve sa 
nayicile rimizin ANAÇEV'in 
Vakıflar Bankası Gemlik 
Şubesi’nde ki hesaplarına 
bağışta bulunmalarını, 
kültürel etkinliklerine maddi 
katkıları beklenmektedir.

Tarih boyunca tiyatro, 
yönetilenlerin yöneticilere 
dilek, uyarı ve seslenme 
aracı olmuştur.

Yönetim noksanlıkları, 
haksız ve yersiz uygula
malar, arzu ve istekler miza
hi, espri ve güldüren bir 
dille bir mesaj olarak sunul
muştur ilgililerine.

Tiyatro düşündüren, 
zekayı geliştiren, ruhları 
tedavi eden, insanın karak
terini olgunlaştıran, kav
gayı, kırgınlık ve dargınlık
ları gideren bir sanattır.

Bu özellikleri iledir ki; ta 
rihte yer almış tüm uluslar 

büyük açık hava tiyatro
larını halkları için inşa 
etmişlerdir.

Anadolu'muz da yapılan 
arkeolojik kazılarda 
bulunan birçok tiyatro 
kalıntıları bu gerçeği kanıt
lamaktadır.

Devlet Tiyatroları olsun, 
özel tiyatrolar olsun destek 
verilip ilgi gösterilerek 
yaşatılmalıdır.

Tiyatro aydınlık yarınların 
hazırlayıcısıdır.

Tiyatronun dilinden 
korkulmamalıdır.

Tiyatro halkın ta kendi
sidir.

Halk ne söyler ise, 
doğruyu söyler.

Doğruluğu gösterir, doğru
luğu öğütler, sorumlulardan 
doğruluk bekler.

İlgiyle izlenen ve başarı ile 
sunulan "OCAK" adlı oyun
da rol alan sanatçılarımızı 
kutlar, başarılarının 
devamını dilerim.

Yeni etkinliklerde buluş
mak ümidiyle...

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) 
kurul kararıyla, 
Mudanya-Bursa ve 
Mudanya-Güzelyalı 
arasındaki yolcu 
taşıma ücretlerine 
zam yapıldı. 
Geçerli olan yeni 
tarifeye göre, 
Mudanya 23 Nolu 
Minibüsçüler 
Kooperatifi tarafın
dan yapılan toplu 
taşıma ücretlerine 
yüzde 10 ile yüzde 
15 arasında zam 
uygulanırken, 
öğrenci kartlarına 
da sınırlama geti 
rildi.
Buna göre 
Mudanya-Bursa 
hattında tam yolcu 
ücreti 2,5 TL'den 
2,75 TL'ye, öğrenci 
ise 1,60 TL'den, 
1,80 TL'ye 
çıkarıldı. Okulların 
kapanmasıyla 
devreye girecek 
Mudanya-Güzelyalı

hattındaki şehir içi 
ulaşım ücretleri de 
1,25 TL olan tam 
yolcu 1,40 TL, 0,75 
TL olan öğrenci 
fiyatı ise 0,90 TL 
olacak. Yeni fiyat 
tarifesiyle birlikte 
minibüslerde, 
öğrenci indiriminin 
sadece Bursa 
merkez ve ilçeleri 
eğitim kurum- 
larının öğrenci 
kartlarına uygu
lanacağı belir
tilirken, Anadolu 
Üniversitesi Açık 
Öğretim 
Fakülteleri dahil 
Bursa dışındaki 
tüm öğrenci kart
larının geçersiz 
olduğu bildirildi. 
Hatırlanacağı 
üzere, UKOME, 
23 Nolu 
Minibüsçüler 
Kooperatifi'nin 
güzergahındaki 
hatlarda son 
olarak geçtiğimiz 
yıl mart ayında 
zam yapmıştı.

Küçük Sanayi Sitesi B Blok No 13 GEMLİK

YENİ EfficientGripPerformance

»S

225 55 R17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL 435.00

■

1898i

299.00
550.oo “b

225 45 R17 GOODYEAR EAGLE F1ASYM 2

225 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2

245 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1ASMY 2

KURU ZEMİNDE 
FRENLEME

' Kuru Zeminde 1 metre Kısa Fren Mesafesi
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MlttMaaı'MiMamısı

MEB, "ilkokulda 
sınıfta kalma geri 
geldi” şeklindeki 
haberlere açıklık 
getirdi.
Bakanlık okula 
kayıt olup devam 
etmeyen öğrenci
lerin sınıfta 
bırakılacağını 
bildirdi.
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
yapılan açıklama
da, 21 Temmuz 
2012 tarihinde 
yürürlüğe giren 
"ilkokullarda 
öğrenciler sınıf 
tekrarına bırakıl
mayacaktır" hük
münün okula 
devam etmeyen 
çocuklar için 
geçerli olmadığını 
belirtildi.
Açıklamada, "e- 
kayıt sistemiyle

ilkokula kayıtlı olup 
okula hiç devam 
etmeyen çocuklar 
bulunmaktadır. 
Aynı şekilde kay
naştırma ve özel 
öğretim öğrencisi 
olan ve özel eğitim 
ücretinden fay
dalanan fakat 
örgün eğitime 
devam etmeyen 
çocuklar tespit 
edilmiştir. Okula 
devam etmeyen 
çocuklar sınıfta 
bırakılacaktır." 
denildi.
İlköğretim 
okullarında bir üst 
sınıfa devam etmek 
için öğrencinin iki 
dönem notu ortala
masının her ders 
için 2'den aşağı 
olamaz ifadesinin 
geçerli olduğu da 
bildirildi.

üniversiteye 
Kopya çekme 
MOIHHK
Üniversitelerde 
kopya çeken öğren
cilerin bundan böyle 
daha dikkatli davran 
ması gerekecek, 
çünkü artık hoca 
ların gözünden bir 
şey kaçmaması için 
kopya çekme ders
leri var. BBC 
Türkçe'nin haberine 
göre, ABD'de bir 
üniversite, kopya 
çekme yöntem
lerinin daha iyi 
anlaşılması için 
ders koydu.
Internet üzerinden 
verilen ders, kopya 
çekmeyi önlemeye 
çalışan 
akademisyenlere 
yönelik.
VVisconsin 
Concordia Ün iver- 
sitesi'ndeki dersin 
koordinatörü 
Bernard Bull, 
üniversitelerde tah
min edilenden daha 
fazla kopya çekil 
diğini söyledi.

1904’den günümüze

Erenoğlu
SÜT MAMÜLLERİ A.S.

MRNDfî YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA 
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ RULUNUR

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ VARDIR
İmalat: Hamidiye Mah. Papatya Sok. No: 4/A GEMLİK

Sipariş Tel : 51312 27
Şube 1:1. Akıt Cad. Şirin Plaza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt. 222/A KUMLA 538 0313

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE MALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

O 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR

fflTOöTffl ABONE OLDUNUZ MU?
■ıııiMiıııııııi'iıııııııııuıiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

2E FAAL DURUMDA
SATILIK SU BAYİİ

SB O 507 244 72 24

İEMİKİZ

tmıuııs
MATBAACILIK-YAYINCILIK-

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak 

Stüdyo Prestij yanı No :3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : O 532 661 79 90
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Gözler Ticaret Brsası seçimlerde cevrilıli
Adaylar, destek turlarını sürdürüyor. Ilhan Acar ve meclis ekibi, Küçük Kumla Doris Balık Restaurant’ta bir gurup üye ile yemekte buluştu

lardan NazımGemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
seçimlerinden sonra, 
gözler Gemlik 
Ticaret Borsası 
seçimlerine çevrildi. 
Borsa Başkanı 
İlhan Acar ve 
ekibiyle eski aday-

Bayrak’ın listesinin w hızlandırdılar; 
' Ilhan Acar,çekişeceği seçimler 

1 Haziran 2013 
Cumartesi günü 
yapılacak.
Ilhan Acar ve Nazım 
Bayrak ekipleri 
seçimlere altı gün

kala çalışmalarını

geçtiğimiz günlerde 
Borsa üyelerinin 
Orhangazili Gemlik 
Ticaret Borsası 
üyelerine Küçük 
Kumla Doris Balık

Restaurant’ta akşam 
yemeği vererek, 
kendilerinden destek 
istedi.
Neşeli geçen yemek
te İlhan Acar ve 
ekibi, konuklarını 
masa masa gezerek, 
hoş sohbet etti.

e | 40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLER AJAN s İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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gol düellosunun galibi yok

İkinci Amatör Küme 
5. grupta zirve 
mücadelesi veren 
Umurspor ile Gemlik 
Karadenzispor 
arasındaki gol düel
losundan galip çıkan 
olmadı. 
3-3 beraberlikle 
sonuçlanan karşılaş
mada 3 kez öne 
geçen Gemlik 
Karadenizspor bu 
fırsatı kullanamayın
ca taraflar Ter 
puana razı oldu. 
Gemlik derbisinde 
maça hızlı başlayan 
Gemlik 
Karadenizspor 2. 
dakikada Seymen'in 
serbest vuruşta yak
laşık 30 metreden 
sert füzesiyle 1-0 
öne geçti.
9. dakikada yine bir 
Karadenizspor 
atağında kaleye 
girmekte olan topu 
Ufuk çıkartarak 
farkın büyümesini 
engelledi.
Dakikalar 20'yi gös
terdiğinde Nuri 
önüne aldığı topa 
sert vurdu. Sağ köş
eye giden top 
Umurspor'u 1-1 
duruma getirdi. 2. 
dakikada köşe 
atışından gelen topa 
kaleci Ali hatalı 
çıkınca Ömer 
affetmedi 2-1 
iki tarafında başka 
gol atamadığı ilk yarı 
2-1 
Karadenizspor'un 
üstünlüğünde 
kapandı. 
49. ve 63. dakikalar
da Tolga'nın kaleci 
Ali ile karşı karşıya 
geldiği pozisyonda 
Umurspor kalecisi 
farkın artmasını 
engelledi.

64. dakikada gelişen 
atakta savunmanın 
uzaklaştıramadığı 
topu Serdar filelere 
göndererek skoru 2- 
2 yaptı. 77. dakikada 
Karadenizspor bir 
kez daha öne geçti. 
Bu dakikada 
Tolga'nın atağında 
kaleci Ali topu çeldi, 
dönen topu Ömer 
tamamlayarak ken
disinin ikinci 

takımının üçüncü 
golünü ağlarla 
buluşturarak skoru 
3-2 yaptı.
83. dakikada daha 
önce sarı kart gören 
Karadenizspor'da 
Deniz ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalarak 
takımını sahada 10 
kişi bıraktı. 
Beraberlik için 
bastıran Umurspor 

85. dakikada Fatih'le 
bir gol bularak skoru 
3-3 yaptı ve iki 
takımında öne 
geçme çabası gol 
getirmeyince 
karşılaşma 3-3 
beraberlikle sonuç
landı.
SAHA :
Gemlik Suni Çim 
HAKEMLER : Arda 
Kardeşler 7, Ahmet 
Ceyhun Yılmaz 7,

Haşan Yıldırım 7, 
UMURSPOR : Ali 6, 
Mustafa 5, Mert 5, 
Enes 4, (Furkan 3) 
Emrullah 5, (Fatih 5) 
Yavuz 6, Ufuk 6, 
Sezer 5, Serdar 6, 
Nuri 6. Bora 5, 
GEMLİK KARADEN- 
ZSPOR : Oğuz 5, 
Emre 5, Seymen 7, 
İbrahim 6, Hüseyin 
6, Serkan 6, Tarık 5, 
(Müslüm 2) Deniz 5,

Ufuk 4, (Ayhan 2) 
Tolga 6, Ömer 7, 
(Fatih Erdem 2) 
GOLLER : Dk. 2. 
Seymen, Dk. 25-77 
Ömer, (Gemlik 
Karadenizspor) Dk. 
20. Nuri, Dk. 64. 
Serdar, D. 85. Fatih, 
(Umurspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 83. Deniz, 
(Gemlik 
Karadenizspor)
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Mİ Mm illiye iaiM IOMMmİ
Yasanın yürürlüğe 
girmesinde son 
sözü Cumhur 
başkanı Abdullah 
Gül söyleyecek. 
Gül, yasayı onay
larsa Resmi Gaze 
te’de yayımlanarak 
yürürlüğe girecek. 
Ya da yeniden 
görüşülmek üzere 
Meclis’e iade ede
cek.
Habere göre 4250 
Sayılı ispirto ve 
İspirtolu içkiler 
inhisarı Kanunu’nda 
başta olmak üzere 
bazı kanunlarda 
değişiklik yapan 
torba yasa dün 
TBMM Genel 
Kurulu’nda 
görüşülerek kabul 
edildi. En çok tartış
ma ise saat 
22.00'den sonra 
bakkal, büfe gibi 
yerlerde satışın saat 
06.00'ya kadar 
yasaklanması oluş
turdu. Sektör yetk
ilileri, yasakla birlik
te saat 22.00’den 
sonra satışın el 
altından yapılma ve 
fiyatların ikiye kat

lanması ihtimaline 
dikkat çektiler. 
Hemen hemen tüm 
maddeleri yoruma 
açık olan yasadaki 
dershane kavramı 
nın dil kurslarını, 
dans kurslarını, ka 
mu personel sınavı 
hazırlık kursları gibi 
kursları kapsayıp 
kapsamadığı; örgün 
eğitim kurumlan, 
dershaneler, ibade
thanelere 100 metre 
yasağının; alkol 
satış ruhsatı olan 
restoran, bar, 
bakkal, cafe gibi 

yere 100 metre 
mesafede eğitim 
kurumu açmak 
isteyenler için de 
geçerli olup 
olmayacağı yoruma 
açık kaldı.
Yine açık alanlarda 
yapılan piknik, 
düğün, kutlama gibi 
eğlencelerde alkol 
tüketiminin 
mümkün olup 
olmayacağı da 
anlaşılamazken; bu 
konu da kanunun 
uygulama yönet
meliğine -bırakılmış 
oldu.

Kadro düzen
lemeleriyle azaltılan 
sözleşmeli personel 
sayısı yeniden 200 
bin eşiğine geldi. 
Maliye Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı 
ve İçişleri Bakanlığı 
verilerine göre, bu 
yılın ilk çeyreğinde 
kamudaki istihdam 
8 bin 27 artarak 3 
milyon 223 bin 
484'e ulaştı.
Bu dönemde kamu
daki çeşitli istihdam 
türleri içerisinde 
sadece sözleşmeli 
personel sayısı 
arttı. Geçen yıl 178 
bin 222 olan 
sözleşmeli personel 
sayısı, bu yılın ilk 3 
ayında 15 bin 553 
artarak 193 bin 
775'e çıktı.
Sözleşmeli personel 
sayısındaki artışta 
genel bütçe kap
samındaki kamu 
idareleri belirleyici 
oldu. Bu kapsamda
ki idarelerde 
sözleşmeli personel 
sayısı 10 bin 928 
arttı. Belediyeler ve

bağlı kuruluşlar ile 
mahalli idare birlik
lerindeki sözleşmeli 
personel sayısı da 
1401 yükseldi.
Kamudaki istihdam
da en fazla gerileme 
ise sürekli işçi 
statüsünde 
yaşandı. Geçen 
yılın sonunda 351 
bin 960 olan sürekli 
işçi sayısı, bu yılın 
ilk çeyreğinde 4 bin 
143 gerileyerek 347 
bin 817 oldu.
Sürekli işçi sayısı 
belediyeler ve bağlı 
kuruluşları ile 
mahalli idare birlik
lerinde 1873 azaldı, 
kamu iktisadi teşeb
büsleri ve bağlı 
ortaklıklarında ise 
354 arttı.
Kadrolu personel 

sayısında da aynı 
dönemde 1732 kişi
lik gerileme 
yaşandı. 2012 
sonunda 2 milyon 
528 bin 123 olan 
kadrolu personel 
sayısı 2 milyon 526 
bin 391'e düştü. 
Bu statüdekilerin 
sayısı genel bütçe 
kapsamındaki 
idarelerde 3 bin 603 
arttı, belediye ikti
sadi teşekküllerinde 
9 bin 520 azaldı. 
Kamudaki geçici 
işçi sayısı yılın ilk 
çeyreğinde 1080 
azalarak 22 bin 
602'ye, diğer sta 
tülerde 542 azalarak 
112 bin 31'e, geçici 
personel sayısı 29 
azalarak 20 bin 
868'e geriledi.

10 yılda kavıtdısı ancak yüzde 6 düştü
Vergi Müfettişleri 
Derneği 25. Olağan 
Genel Kurulu’nda 
konuşan Maliye 
Bakan Yardımcısı 
Abdullah Erdem 
Cantimur'un konuş
masında "10 sene 
evvel kayıt dışı 
ekonomi, Gayri Safı 
Milli Hasıla içerisin 
de yüzde 32'ydi. Bu 
büyük bir rakam.

Bugün yüzde 26'lara 
düştü." dedi 
Maliye Bakan 
Yardımcısı Abdullah 
Erdem Cantimur, ”10 
sene evvel kayıt dışı 
ekonomi, Gayri Safi 
Milli Hasıla içerisin 
de yüzde 32'ydi. Bu 
büyük bir rakam. 
Bugün yüzde 26'lara 
düştü. 6 puan civarın 
da bir düşüş söz 

konusu. Ama bu 
yeterli değil" dedi. 
Vergi Müfettişleri 
Derneği 25. Olağan 
Genel Kurulu, Hilton 
Otel'de başladı. 
Genel Kurula, 
Cantimur, bazı mil
letvekilleri ve siyasi 
parti temsilcileri 
katıldı.
Vergi Müfettişleri 
Derneği Genel

Başkanı Aykut 
Güleç, açılış konuş
masında, vergi dene
timinde yeni döneme 
geçildikten sonra 
yapılan ilk genel 
kurulun hayırlı 
olması temennisinde 
bulundu. 4 vergi 
denetiminin tek çatı 
altında birleştirildiği
ni anımsatan Güleç, 
"Bugün vergi deneti

mi çok daha güçlü" 
şeklinde konuştu. 
Maliye Bakan 
Yardımcısı Cantimur, 
konuşmasında, 
"ailem" olarak tanım
ladığı Maliye 
Bakanlığı'mn 
çalışanlarına 
kapısının açık 
olduğunu ve bütün 
sorunlarını bildiğini 
belirterek, özellikle 

vergi müfettişlerinin 
sorunlarının büyük 
ölçüde çözüme 
ulaştığını söyledi. 
"Çok başlı" vergi 
denetimini "tek 
başlı" hale getirdik
lerini ifade eden 
Cantimur, bunun işin 
başlangıcı olduğunu, 
daha kat edilecek 
çok yol olduğunu 
vurguladı.

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

r u GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELERİr itfaiye 
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.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

■> 
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

I flfi «i 
l

DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberogiu-Esaday 
Anıtur
Kamil Koç

613 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 49
614 47 71
612 O1 63

Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

H HASTANELER
nam cgıum muq. uij io^o

İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 517 34 00R Sahil Dev. Hast. 513 23 29 DtLtUlTt

LUj

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

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

Zabıta
BUSKİ

a Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 

i Manastır Taksi

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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

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

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİDOT

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI : 4584 
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)

HIİUİİ

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 Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçın Petrol 513 1O 7®MAR-PET 813 30 33
Tuncay otogaz
Boysa Petrol 913 O1 03

itti» 
EL CİN: 11:45- 

14:00-18.00 -20.30
KORKUNÇ 
BİR FİLM 5: 
12:00-14:00- 

16:15-18:15-20:30
CROODLAR: 
11.30-15.30- 
17.30-19.30

■HM
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MANZARALI VADELİ ARSALAR

SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI
KONUI ARSALARI -

• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU
SATILIK LÜKS DAİRELER

• KURŞUNLU’DA FMLÖtNIZ

KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR

• KAT KARŞILIĞI ARSALAR

Merkez ?0«3 85(53 
05354936604

Kumla Şb.: O 224 M» 27
Kurşunlu Şb.: O 535 4f66 04

GEMLİK’TE^K LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAATYAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇEN EKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin TUNÇ

MİLTON 
^DÜĞÜN SALONU^’’ 

gS»...
GEMLİK KÖRFEZİMİN DENİZLE M 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V
YENİLENEN YÜZÜMÜZD

EN GÜZEL ANLARINIZI 1 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

Pasta Piyanist
Meşruhat Saten Sandalye Giy deni?
Çerez Nikah Masası

-

İnternetten Can/ı iivpn 

Sahne - İşık (/esteris i 
Servis ve ekipman/ar 

Sürpriz c/ös(eri/er



ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

VljiyatmjidSfidali^
.i

günselışensoy
• PORTÖR MUAYENELERİ• İŞYERİ HEKİMLİĞİ

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

<I$EGİRİ$ RAPORU
• AĞIR VE TERLİ RELİ İŞLER RAPORU
• PERİYODİK KONTROLLER
• TEMEL l$ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

1 
osgb • İŞGÜVBİİĞI UZMAN. İĞİ

• İLKYARDIMI EĞİTİMİ
• RİSK ANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANİ

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

Gemlik K"rfez
-----  GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

28 Mayıs 2Ü13 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Mudaiya-Genılikarası 
10 Milli İMCIIİ
Güzelyah ile Gemlik arasında 
devam eden yol yapım ve 
genişletme çalışmaları bittiğin 
de Mudanya ile Gemlik arası 
10 dakikaya inecek.3’de

İstiklal Caddesi’ndeki Arçelik Mağazası'nın çatısına kaçan topu almaya çıkınca olan oldu...

BIİllItİjlMOM
Pazar günü akşam 
saatlerinde Han Arkası 
Sokak’ta arkadaşlarıy
la futbol oynayan 
Demirhan Özdemirci 
(13) adlı çocuk, 
toplarının Arçelik Ba 
yiinin çatısına kaçınca, 
almak için Kadıoğlu 
Pidecisi’nin arkasın
dan çatıya çıktı.
Ordan Batum İş Merke 
zi’ne geçen özdemirci, 
binaların çatılanndan 
topunun bulunduğu 
Arçelik Mağazası’nın 
çatısına geçti.
Kiremitlikteki Hacıba

kan’ı açarak binanın 
içine girmek isterken, 
kartonpiyer tavana 
basınca, mağazanın 
içine yuvarlanarak 
ikinci kattaki masanın

üzerine düştü.
Yüzüne aldığı darbe ile 
kanlar içinde kalan 
Demirhan özdemirci, 
sürünerek alt kata 
indi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Adım adım ilerliyorlar...
Dün televizyonları izlediniz mİ bilmiyorum. 

Bir grup genç Ankara Belediyesi’nin “Ahlak 
Anonsuna" tepki için Metroda “Öpüşme 
Eylemi” yaptılar.

Bu eyleme, Ak Gençlik ve imanlı gençlik 
karşı çıkıp, sallama adı verilen uzun bıçaklarla 
saldınyorlar.

Protestoculann bazıları yaralanıp hastanelik 
oluyor.

Başbakan, spor sahalannda, üniversitelerde 
güvenlik sorununun olmayacağını açıkla
yarak, polis dışında, güvenlik birimi oluşturu
lacağını söylüyor. Devamı sayfa 4’de

Bu arada çalan alarm
lar üzerine, yoldan 
geçenler kapı önüne 
toplandı.
Mağazada kanlar için 
de çocuğu görenler, 
polise haber verdiler. 
Pazar tatili nedeniyle 
kapalı olan mağazanın 
çalışanları gelerek iş 
yerini açtılar.
Özdemirci, 112 ambu
lansı ile Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Tedavi altına alınan ço 
cuk, top yüzünden 
ölümden döndü.

Ticareı Meslek lisesi 
kendi Türleri

Arasında 2012 YGS 
Türkiye İkincisi oldu

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi Müdürlü 
ğü’nden yapılan açıklamada, ÖSYM 
tarafından açıklanan 2012 YGS istatistik! 
verilerine göre 2012 Yüksek Öğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre 
Türkiye genelinde 378 Ticaret Meslek 
Lisesi arasında YGS1, YGS2, YGS3, YGS4, 
YGS5 ve YGS6 puan türlerinde Türkiye 2.
olduğu bildirildi. Haberi sayfa 5’de

Marmarabirlik, Arap 
pazarını genişletiyor

Yaklaşık 30 bin ortağından her yıl daha 
fazla ürün alarak, daha fazla satmayı 
hedefleyen Marmarabirlik, hem iç 
pazara, hem de ihracata ağırlık veriyor. 
18. S a udi Food, Hotel, Hospitality & 
Propac Arabia Fuarı'na katılan Marmara 
birlik Yörietim Kurulu Başkanvekili 
Şevket Karagöz, Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Peker ve Genel Müdür İbrahim 
Minareci, Suudi Arabistan'da temaslarda 
bulundu. Haberi sayfa 2’de

Beton parke yol 
ihalesi yapılılı

Gemlik Belediyesi tarafından yapılan, 
mahalle ve ilçeye bağlı köylerde bulunan 
cadde ve sokaklarda yapılması planlanan 
beton parke yol, tretuvar ve çevre düzen
lemesi yapım işi ihalesi sonuçlandı. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mannaratıiflilı lfap poını genlslethor
Yaklaşık 30 bin 
ortağından her yıl 
daha fazla ürün 
alarak, daha fazla 
satmayı hedefleyen 
Marmarabirlik, hem 
iç pazara, hem de 
ihracata ağırlık 
veriyor. Dünya 
pazarlarında 
spanyol, Yunan ve 
talyan ürünleriyle 
rekabet için, doğal
lıktan uzaklaşma 
dan sürekli yeni 
tatlar arayan Mar 
marabirlik, en son 
Suudi Arabistan'ın 
Cidde kentinde 
gerçekleştirilen 18. 
Saudi Food, Hotel, 
Hospitality&Propac 
Arabia Fuarı'na 
katıldı.
20 ülkeden 360 fir
manın katıldığı, 25 
bin kişinin ziyaret 
ettiği fuarda katılım 
cılara Marmara bir
lik ürünlerini tanı
tan pazarlama eki 
bine Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanvekili 
Şevket Karagöz, 
Yönetim Kurulu 
Üyeşi Hüseyin

Peker ve Genel 
Müdür İbrahim 
Minareci eşlik etti. 
Pek çok firma tem
silcisiyle yapılan 
görüşmelerde 
Suudi Arabistan'da 
sofralık siyah ve 
yeşil zeytin, zeytin 
yağı, zeytin ezmesi 
gibi pek ürüne 
yoğun ilgi gözlendi.

"SUUDİ 
PAZARINDA 
BİZ DE VARIZ" 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanvekili 
şevket Karagöz, 
"Suudi Arabistan, 

sofralık zeytin için 
çok ciddi bir pazar. 
Bu ülkeye ihracat 
yapmamıza karşın 
rakamlar tatmin 
edici değildi. Bu 
pazardan şimdiye 
kadar İspanyol, 
Italyan ve Yunan 
ürünleri pay almış. 
Yaptığımız girişim
lerle Türkiye'nin bu 
büyük pazardan 
daha fazla pay al 
ması için çabalı 
yor uz. Türkiye'den 
kutsal topraklara 
ibadet için giden 
vatandaşlarımızın 
da girdikten her 
markette

Marmarabirlik 
ürünleri bula
bilmeleri için temas 
tarımız yoğun bir 
şekilde sürüyor" 
dedi. ?
Bu arada Tüfki 
ye'nin Cidde Baş 
konsolosu Fikret 
Özer de fuarı 
gezdi, Türk fir
malarının stant- 
larını tek tek ziyaret 
etti. Marmarabirlik 
standında bir 
süre kalan Özer'e, 
yönetim kurulu 
başkanvekili 
Şevket Karagöz anı 
tabağı verdi.

Beton parke yol 
ihalesi yapımı

Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılan, 
mahalle ve ilçeye 
bağlı köylerde 
bulunan cadde ve 
sokaklarda yapıl
ması planlanan 
beton parke yol, 
trotuar ve çevre 
düzenlemesi 
yapım işi ihalesi 
sonuçlandı. 
Beş firmanın 
katıldığı ihaleyi 
926 bin 600 lira 
teklif sunan 
BURSAM İş

Mavi kapaklar Kadri 
amcaya umut verdi

Makineleri Hafriyat 
İnşaat Taşımacılık 
Sanayi ve Ticaret 
Limitet Şirketi 
kazandı.
İhalede eksik 
belge getiren bir 
firma değer
lendirme dışı 
bırakırken, kalan 4 
firmadan uygun 
teklifi veren fir
maya iş teslimi 
yapıldı. Çalış
maların bu hafta 
içinde başlayacağı 
ifade edildi.

1904’den günümüze

Erenoğlu
SÜT MAMULLERİ A.Ş.

MfiNDfi YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA 
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ DULUNUR

Mavi Tur 
Körfez 

seferleri 
başlıyor
‘Mavi Tur’ 
Körfez seferleri, 
28 Mayıs 2013 
Salı günü saat 
09.30’da
Mudanya BUDO 
İskelesi’nde 
gerçekleştirile
cek törenle 
başlayacak.

CÖNLÖKSÜgŞffflŞİMgÖİR
imalat: Hamidiye Mah. Papatya Sok. No: 4/A GEMLİK

Sipariş Tel:5131227
Şube 1:1. Akıt Cad. Şirin Plaza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt. 222/A KUMLA 538 0313

GemlikKarfez
(■■ileli İlk ioilİi uttu luıtııl

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik 
Belediyesi'nin Sivil 
İnisiyatif Platformu 
ile işbirliği içinde 
organize ettiği 
"Engellilerin yüzü 
Gülsün. Mavi 
Kapak Toplama 
Kampanyası" 
sonuçlarını ver
meyi sürdürüyor. 
Kampanya kap
samında daha 
önce 15 tekerlekli 
sandalye, 3 akülü 
araba ve 10 hasta 
yatağı ilgili yerlere 
teslim edilmişti. 
Mavi Kapak Topla 
ma kampanyasının 
sosyal hayata 
kazandırdığı son 

isim ise 76 yaşın
daki Kadir Öz 
oldu. Kumla 
Mahallesinde otu
ran ve yürüme 
güçlüğü çeken 
Kadir Oz'ün 
arabasını oğlu 
Abdurahman öz 
belediye yetk
ililerinden teslim 
aldı. Gemlik 
Belediyesine ve 
Sivil inisiyatif 
Platformuna 
teşekkür eden 
öz ailesi, 
kampanyaya 
katılan 
Gemliklilere de 
minnettar olduk
larını söylediler.
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Güzelyalı ile 
Gemlik arasında 
devam eden yol 
yapım ve genişlet 
me çalışmaları bit
tiğinde Mudanya ile 
Gemlik arası 10 
dakikaya inecek. 
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlü 
ğü’nün 28 milyon 
200 bin liraya ihal
eye verdiği yeni 
yolun yapımına 
Altıntaş-Kurşunlu 
arasında başlandı. 
Yol inşaatını AK 
Parti Bursa 
Milletvekili İsmet 
Su ve Mudanya 
Belediye Başkanı 
Haşan Aktürk 
yerinde İnceleyerek 
müteahhit firma 
yetkililerden bil
giler aldı. Bu arada 
dinamitle kayalar 
patlatıldı.
Halen kullanılmakta 
olan sahil yolunun 
dışında yeniden 
yapılmaya 
başlanan yol yer
leşim birimlerinin 
üstünde devam 
ediyor.
Kamulaştırılmanın 
en kısa sürede 
bitirilebileceği bil

gisini veren yetkilil
er, 1,5- 2 yıl içinde 
yolun tamamlan
abileceğini söyledi. 
Yeni Güzelyalı- 
Gemlik yolunun 
genişliğinih14 
metre olacağını 
bildiren Milletvekili 
Su, “Kesin bitiş 
süresi vere
mememizin sebebi 
kamulaştırmalarda 
bir iki yerde sıkıntı 
olmasıdır. Ancak yıl 
sonuna kadar 
önemli bir kısmı 
bitirilecek. Yalova- 
Gemlik tarafından 
gelerek Mudan 
ya’ya daha kolay 
ulaşılabilecek. 22 

kilometrelik yolu
muz bittiğinde 
Gemlik ile Mudanya 
arası 10 dakikaya 
inecek. 2 milyon 
metreküp kazı, 
bunun yanı sıra bir 
milyon metre küp 
dolgu yapılacak. 6 
menfez, 2 viyadük 
bulunacak. Ayrıca 
Beyazkayalar 
mevkiinde özel bir 
çalışmayla deniz 
kenarı kısmına özel 
duvar yaparak yolu 
genişleteceğiz. Dağ 
tarafına yanaşamıy
oruz, çünkü kayalar 
çok sert. Son ola 
rak Güzelyalı girişi 
ne kadar çalışmalar 

devam edecek” 
dedi.
Mudanya Belediye 
Başkanı Haşan 
Aktürk de, “Anka 
ra’daki siyasi irade, 
büyükşehir ve 
Mudanya Beledi 
yesi olarak biz 
ilçemizi daha yaşa 
mlır bir yer haline 
getirmek için çalı 
şıyoruz. Bu yolun 
yapılmasıyla 
Mudanya’ya, Mu 
danya’dan da Gem 
lik ve İstanbul’a 
ulaşım kolaylaşmış 
olacak. Yolun 
yapımında emeği 
geçenlere teşekkür 
ederim” dedi.

TIR devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde patates 
yüklü TIR'ın 
devrilmesi sonucu 
sürücü hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye . 
göre, kaza Ankara 
yolu Mezitler böl
gesinde meydana 
geldi. Niğde’den 
yüklediği patates
leri Bursa’ya bağlı 
Yenişehir ilçesine 
getiren Mustafa 
Çekirge (42) 
idaresindeki TIR, 
Osmaniye köyü 
yakınlarında virajı 
alamayarak direk
siyon hakimiyetini 
kaybetti. Yolun 
sağındaki bariyer
lere çarparak 
devrilen ve uzun 
süre sürüklenen 
TIR’ın sürücüsü 
Mustafa Çekirge 

şoför mahallinde 
çıkışarak olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Kaza 
sonrası dorsedeki 
patatesler de yola 
saçıldı.
112 ekibinin müda
hale ettiği sürücü 
Mustafa 
Çekirge'nin ha 
yatını kaybettiği 
belirlendi;.
Kabinde sıkışan 
sürücünün cansız 
bedeni itfaiye ekip
lerinin çalışmasıy
la çıkarılarak 
İnegöl Devlet 
Hastanesi 
Morgu’na 
kaldırıldı.
Cumhuriyet
Savcısı olayla ilgili 
soruşturma 
başlatırken, yola 
saçılan patatesler 
de temizlendi

Orhangazi'de Korkulan yangın
Orhangazi İlçe- 
si’nde, bir plastik 
geri dönüşüm 
tesisinde, atık ve 
çöp alanında çıkan 
yangın güçlükle 
söndürüldü. 
Orhangazi’nin en 

eski sanayi kuru
luşu olan ve son yıl
larda plastik geri 
dönüşüm tesisi 
olarak hizmet veren 
Cesa Çember 
Sanayi’nin bahçesin 
de, henüz belirlene

meyen bir nedenle 
yangın çıktı. Geri 
dönüşüm 
malzemeleri ve plas
tik çöp yığınlarının 
bulunduğu alandan 
çıkan yangın kısa 
sürede yayıldı.

Gelen itfaiye ekipleri 
müdahale ettikleri 
yangını kontrol altı
na alıp söndürdü.
Tesisin sahibi 
Hakan Salıcıkoğlu 
yangın nedeniyle 
baygınlık geçirdi.

KAŞEDE B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Feci hazadan burnu hile Kanamadan kurtuldu
Bursa’da arkadaş 
larıyla eğlendikten 
sonra kullandığı oto
mobil ile 5 metreden 
dereye düşen 24 
yaşındaki Cesur B., 
ters dönen araçtan 
sürünerek dışarı çık
mayı başardı. Cesur 
B. itfaiye ve polis 
ekipleri tarafından 
dereden çıkarılırken, 
ters dönen otomo
bilinin nasıl bu hale 
geldiğini sorarak, 
"Ben artık nasıl 

gezmeye gide
ceğim?” dedi.Kaza, 
saat 03.30 sıraların
da merkez 
Osmangazi ilçesi 
Atıcılar mahallesinde 
meydana geldi.
Arkadaşlarıyla birlik
te eğlenmeye giden, 
bir kauçuk fab
rikasında işçi olarak 
çalışan Cesur B., 
Millet mahallesi’nde- 
ki evine gitmek için 
16 BA 611 plakalı 
otomobiliyle yola

çıktı. Atıcılar caddesi 
üzerinden Vatan 
mahallesi istikame- 
tine seyir halinde

olan Cesur B., aşırı 
hız nedeniyle direk
siyon hakimiyetini 
kaybederek Atıcılar 
deresinin demir 
bariyerlerine vurarak 
5 metre yükseklikten 
düştü.
Ters dönen araç için
den sürünerek 
dışarıya çıkan Cesur 
B.'nin kaza yaptığını 
gören MOBESE 
binası önünde nöbet 
tutan polisler, duru
mu sağlık ve itfaiye 

ekiplerine bildirdiler.. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen ekipler, 
merdiven uzatarak 
aşağıya indiler. 
Cesur B., polis ve 
itfaiye ekipleri 
tarafından merdiven
le yukarıya 
çıkarılırken, ters 
dönen aracını 
görünce, “Arabam 
nasıl bu hale geldi? 
Ben artık nasıl 
gezmeye gide
ceğim?” diye

sordu.
Ambulansa alınan 

Cesur B. olay yerine 
çağırılan trafik polis
lerinin alkolmetre ile 
ölçüm yapmasına 
izin vermedi. Sağlık 
ekipleri tarafından ilk 
müdahalesi yapılan 
Cesur B., Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi’ne 
götürüldü. Kazayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yıl sonu sergileri başlaüı
Adım adım ilerliyorlar...

TBMM’sinde AKP’li milletvekilerinin ver 
diği kanun teklifi gece yansı geçti.

Bu yasa ile içki satışına ve tanıtımına 
kısıtlamalar getirildi.

Gece saat 23.oo den sonra içki satışı 
yapılmayacak, içki içmeyi özendiren 
reklamlar yapılamayacak, kapı önlerinde 
içki masası kurulmayacak...

19 Mayıs törenlerinin kaldırılmasındaki 
asıl neden, genç kızların kısa şortlarla 
sportif hareketlere katılmasıdır.

Onlara göre “Baldır bacak Bayramı" biti 
rildi. Böylece kızlarımızın namusu kurtuldu!

Öğretmenliğimde Tokatlı bir öğretmenle 
Haydariye Köyü’nde birlikte çalışıyorduk.

İzinli olduğu bir gün, çocuklara kitaplarını 
kaplaması için Milliyet gazeteleri vermiştim.

Grunding radyolarının ellerinde tutan, 
başı açık 4 kızın bulunduğu reklamlarında 
bulunduğu gazetelerle kaplanan bir kitabı 
görünce söktürmüş çocuklara...

Başı açık kadınlar için “Ahlaksız" demiş...
-1970’li yıllarda Çarşı Camiinde bir ahlak 

dersi öğretmeni de böyle bir açıklama yap- 
mıştı.-

Annesi ve eşi, Gemlik’e yürüyerek gider 
ken kara çarşafın içinde yoldan geçen 
erkekleri görünce arkasını döner, yere 
çömelirlerdi. Kendisinin eşiyle yanyana 
yürüdüğünü hiç görmedim. O hep önden 
giderdi. Kadınlar arkadan gelirdi.

O günlerin zihniyeti, bugün hortlamaya 
başladı.

Başbakan “Şarhoş bir nesil yetiştirmeye 
ceğiz" diyor.

Demokrasilerde, başbakan, nasıl bir nesil 
yetiştirileceğine karışmaz.

Başbakan ahlak bekçiliği yapmaz, bu işi 
aile yapar.

Başbakan ve hükümeti, demokrat bireyler 
yetiştirmek için çabalar...

Kimsenin içtiğine, giydiğine, yediğine 
karışmaz.

Sîzler değil misiniz türban için kıyametler 
koparanlar.

Türkiye’yi bir yerlere doğru götürüyorlar.
Kendi kafalarındaki toplumu kurmak isti 

yorlar.
Spor sahalarında ve üniversitelerde kur

mak istedikleri özel güvenlik güçleri, polis 
olmayacak.

Polis gibi silah taşıyacak, jop taşıyacak, 
özel üniformlaları olacak.

10 binlerce özel güvenlikçi alınacak.
Bu gidiş, totoriterliktir.
Bana Mossoli’nin Kara Gömleklilerini, 

Hitlerin, SS kıtaları ile SA’larını, Irandaki 
Devrim muhafızlarını, Basic Milii-slerini, 
Hafız Essad’ın Şebbiha’sını anımsatıyor.

Türkiye de AKP bir seçim daha kazanırsa, 
ileri demokrasi yerine, AK gençlikten 
oluşan para militer bir güç kuracağı aşikar.

Tarihe baktığımızda, bu kafaların dünyayı 
kana buladığını görüyoruz.

Sonlarının ne olduğunu ise hepimiz bili 
yoruz.

Gemlik Teknik Lisesi 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek

Lisesi bölüm öğren
cilerin yıl içinde 

yaptıkları çalışmalar 
İskele Meydanı 

Festival Alanında 
sergilendi.

Gemlik Teknik Lisesi 
ve Endüstri Meslek 
l'iScsi, mcThZûiVi'iK 

Anadolu Meslek 
Lisesi bölüm öğren
cilerinin yıl içinde 
yaptıkları çalışmalar 
sergilendi.
İskele Meydanı 
Festival Alam’nda 
kurulan çadırda 
sergilenen çalış
maların açılışını 
Kaymakam Cahit 
Işık, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürleri ve okul 
müdürleri ile birlikte 
açtılar.
Gemlik Teknik Lisesi 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi, Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi’nin Bilişim 
Teknolojileri, Makina 
Teknolojileri, Kimya 
Teknolojileri, 
Mobilya Dekorasyon 
bölümü öğrencileri

ANAÇEV Genel Kurul yaptı
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 
Şubesi olağan genel 
kurul toplantısı 
yaptı.
ANAÇEV Gemlik 
Şubesi’nin istiklal 
Caddesi Gürle İş 
Merkezi’ndeki büro
sunda yapılan 
genel kurul toplan
tısında konuşan 
Şube Başkanı 
Meziyet Tunah yap
tığı konuşmada, 
yardım severlerin 
desteği ile muhtaç 
çocuklara burs ver
meye devam edecek 
lerini söyledi.
Tunalı, yardım sever 
lere desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. 
Metin Yeler’in divan 
başkanlığı, yardım
cılıklarını ise Seher 
Dağdelen ve Gülşen

Utgil’in yaptığı genel 
kurulda, yapılan se 
çimlerde Meziyet 
Tunalı güven taze 
ledi.
Yönetim kuruluna 
Meziyet Tunalı, 
Emine Aydın, Neşe 
Arıdil, Seher 
Dağdelen, Zuhal 
Kaçar getirildiler. 
Denetim Kurulu üye
liklerine ise Muhsin

Güngör Okgil, 
Mualla Lostar ve

Seray Muratoğlu 
seçildiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticareı Meslek lisesi 
Kendi Türleri 

arasında 2112 YGS 
Türkiye İkincisi oldu

iMMiımeaiıiMMı
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
ÖSYM tarafından 
20 Nisan 2013 tari
hinde açıklanan 
2012 YGS istatistiki 
verilerine göre 2012 
Yüksek öğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 
sonuçlarına göre 
Türkiye, genelinde 
378 Ticaret Meslek 
Lisesi arasında 
YGS1, YGS2, YGS3, 
YGS4, YGS5 ve 
YGS6 puan tür
lerinde Türkiye 2.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
SUDE BALTA

oldu.
Okuldan yapılan 
açıklamada;
"Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 2010 
ve 2011 yıllarında 
da aynı puan tür
lerinde Türkiye 1. 
olmuştu.
Başarısından dolayı 
okulumuzda görev 
yapan tüm öğret
menleri ve öğrenci
leri kutlar 
başarılarının 
devamını dileriz" 
dediler.

Okullar Hayat Olsun 
Projesini ilçemizde 
en iyi şekilde 
düzenleyen 
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulunda velilere 
yönelik 7-19 
Yaş Aile Eğitimi 
Programı başarıyla 
tamamlandı.
Gemlik Rehberlik 
Araştırma Merkezi 
Rehberlik Bölüm 
Başkanı Rehber 
Öğretmen- 
Psikolojik 
Danışman Osman 
Nilüfer tarafından 
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu öğrenci 
velilerine yönelik 
verilen 7-19 Yaş Aile 
Eğitim Semineri 
başarıyla sonuç
landı.
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu konferans 
salonunda 8 hafta 
süreyle 40 saat 
süren seminere 25 
veli katıldı.
Seminerde kursiyer
lere Ergeni 
Tanımak, Aile İçi

İletişim, Birlikte 
Büyümek, Aile 
Tutumları, Riski 
Yönetmek, Olumlu 
Davranış 
Kazandırma, 
Uzlaşabilmek, 
Geleceği Planlama 
konu başlıklarında 
eğitim verildi. 
Velilerin büyük 
bir ilgiyle takip 
ettikleri seminerde 
canlandırma, 
dramatize etme, 
karşılıklı soru 
cevap,

fikir jimnastiği 
gibi yöntemlerle 
süren eğitimden 
veliler son derece 
memnun ayrıldı. 
Seminerin son 
gününde Ayşe 
Ziver Karataş İlkoku
lu çok amaçlı salon
da düzenlenen 
kahvaltılı toplantıya 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürleri Ali. 
Osman Cura ve

Mehmet Duran, 
Okul Müdürü Ali 
Güner,Müdür 
Yardımcısı Esra 
Yörük, Okul 
Rehber Öğretmeni 
İbrahim Cem 
Akyüz, Kurs hocası 
Osman Nilüfer ve 
kursiyerler katıldı. 
Samimi ve 
sıcak bir atmos 
ferde gerçekleşen 
kahvaltılı toplantıda 
seminerin değer
lendirilmesi 
gerçekleştirildi.
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MHP tolilı,Miliminle Finanslıank yeni yerinde

Milliyetçi Hareket 
Partisi tarafından, 
Terörler müzakere 
sürecine tepki ola 
rak gerçekleştirile
cek olan 9 mitin
gin, üçüncüsü Ada 
na'da "Vatan Mitin 
gi" adı ile yapıldı. 
İlki Bursa'da 
"Kuruluş" adı ile 
gerçekleşen 
Mitinglerde, MHP 
Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'nin 
de üslubunun 
sertleştiği dikkat 
çekti.
Bahçeli konuş
malarında şunlara 
yer verdi; "AKP 
yönetimi altındaki 
Türkiye tel tel 
dökülmektedir. 
Siyasetten 

ekonomiye, sanat
tan spora kadar 
her alan başarısız 
bir iktidar tablosu 
görülmektedir. 
Dağlarımız suçlu
ları, sokaklarımız 
saldırganlara, gele
ceğimiz işbir
likçilere, 
ekonomimiz aç 
gözlülere ve 
menfaat çetelerine 
terk edilmiştir. 
AKP ile rahatımız, 
rahatınız kaçmış 
ve refahınız 
azalmıştır. 
Ekonomik duru
munuz içler 
açısıdır. Vergiler 
acımasızdır, zamlar 
şiddetlidir ve fiyat
lar cep yakmak
tadır" dedi.

Finansbank Gemlik 
Şubesi, istiklal 
Caddesi’ndeki yeni 
yerine taşındı. 
Finansbank Gemlik 
Şubesi açıldığı gün
den beri İskele 
Caddesi’nde bulu
nan işyerinden 
işyerinin yetersiz 
olduğu gerekçesiyle 
istiklal Caddesi’nde 
daha önce Migros 
Alışveriş Merkezi 
olarak kullanılan 
Aydınlar A.Ş. ye ait 
olan binada yapılan 
yeni düzenlemeden 
sonra geçtiğimiz 
hafta başında müş
terilerine hizmet ver
meye başladı.

K AY ■ P
Maden İşleri Genel Müdürlüğünden aldığımız 
A9 Serisi 1876001-1877000 arası 40 cilt, A9 

Serisi 1878951-1879000 arası 2 cilt, A21 Serisi 
177051-177100 arası 2 cilt olmak üzere 44 cilt 

sevk fişimiz kaybolmuştur.
HÜKÜMSÜZDÜR.

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.

KRŞCDC B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE 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

SATILIK villa
GEMSAZ SINIRLARINDA 

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA 
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ 

REKLAMCILIK 
istiklal Caddesi Bora Sokak.

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0224) 513 96 83

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

0 507 244 72 24

KİRftLIK İSYEBİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

. KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90
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«»kentli öğrencilerden yıl sonu gecesi
özel Aykent ilköğre
tim Okulu öğrenci
leri, yıl sonu gösteri
lerinde hünerlerini 
gösterdi.
Cuma akşamı Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen gecede sahne 
alan öğrenciler, 
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet 
işler’in konuş
masının ardından 
folklor gösterileri, 
tiyatro gösterileri, 
Anadolu Ateşi, 
İngilizce Şiir ve 
İngilizce Tiyatro gös
terisi yaptılar.
Sunuculuğu 
Zübeyde Uludağ’ın 
yaptığı gecede, 
Müzik Öğretmeni 
Murat Onat yöneti-

minde oluşturulan 
okul korosu enstrü
manlarıyla göz 
doldurdu.
Halk oyunları, 
spor etkinlikleri ve 
modern dans 
gösterisi sunan 
öğrencileri veliler 
alkışlayarak 
beğenilerini 
gösterdi.
Gecede, okulun 
tiyatro kulübünde 
görev alan Efe 
Osün, Emre Şen, Elif 
Pelin Temir adlı 
öğrencilere plaket 
verilirken. Görsel 
Sanatlar Öğretmeni 
Ramize Ayaş’ın 
gözetiminde yıl 
boyunca yapılan 
resimler sergilendi.
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Uçurtma şenliği oyunlarla renklendi

Gemlik
Belediyesi'nin Sivil 
İnisiyatif Platformu 
ile birlikte organize 
ettiği Uçurtma 
Şenliği yoğun ilgi ’ 
gördü.
İlçe Atatürk 
Stadyumunda 
organize edilen 
törene Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, Spor 
Hizmetleri Gençlik 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Mehmet Duran ve 
öğretmenler ile çok 
sayıda öğrenci 
katıldı.
Velilerin ve vatan
daşların da büyük 
ilgi gösterdiği 
Uçurtma Şenliğinde

öğrencilere 3 bin 
adet rüzgârgülü ve 
300 adet uçurtma 
dağıtıldı.
Çuval yarışı, Halat 
Çekme, Yumurta 
Taşıma ve Yoğurt
Yeme yarışlarıyla 
renklenen şenlikte 
öğrencilere ayrıca 
belediye başkanve 
kili Refik Yılmaz 
tarafından şapka ve

oyuncak dağıtıldı. 
Şenlikte konuşan 
Refik Yılmaz, çocuk 
şenliklerinin yanı 
sıra okul öncesi

yonlara dikkat çe 
kerek, bundan sonra 
da Uçurtma 
Şenliklerini gelenek
sel hale getirmeyi

eğitimi çocuk şölen- . planladıklarını şöyle- 
leri gibi organizas di. "Her şey sizin

için" diye konuşan 
Refik Yılmaz, organi
zasyon komitesinde 
yer alan Muhammet 
Kambur ve görevlile 
re de teşekkür etti.

Zihinsel Engelliler Derneği’nılen Hıımısm Bitniği
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Bahar etkinliğinde 
Derneğe ait 
Rehabilitasyon 
Merkezinde Eğitim 
gören ve Projelerde 
eğitim alan 
Engellilerle Birlikte 
Orhangazi Göl 
Kenarı Piknik 
alanında eğlence 
düzenledi. 215 
Engelli ve yakınının 
katıldığı etkinlik 
Cargill A.Ş.' nin ve 
Gemlik Belediye 
Başkanlığının spon
sorluğunda düzen
lendi.
Etkinlikte müzik 
eşliğinde oynayan, 
eğlenen engellilere 
yemek olarak ızgara 
yapıldı içecek ve 
meyve dağıtıldı. Son 
derece mutlu olan 
engelli ve yakınları 
hem derneğe hem 
destekçilere sonsuz 
şükranlarını 
bildirdiler.
İş kur Gemlik Şube 
Müdürlüğü ile ortak
laşa düzenlenen 
Engelli Gençler için

Gül yetiştiriciliği sonel ve engelliler kişilik personelde
eğitimi projesinde ile İş kur Gemlik katılımda bulundu,
görev yapan per- Şube Müdürü ve 10 Orhangazi Belediye

Başkanı da etkinlik 
alanına ziyarete ge 
lerek engelliler ve 
aileleriyle görüşerek 
varsa sıkıntılarına 
destek olacağını 
söyledi. Bu ziyaretle 
engellilere yapmış 
olduğu hizmetler
den dolayı derneğe 
teşekkür etti.
Ayrıca Derneğin

Gürsu Şubesinden 
de 20 Engelli genç 
katılımda bulundu. 
Dernek olarak bu 
tür faaliyetlere 
engellilerin çokça 
ihtiyacı olduğunu 
vurgulayan dernek 
başkanı Tamer Sivri 
Cargill ve Gemlik 
Belediye Başkanına 
teşekkür etti.

GemlikKHrfez .ABONE OLDUNUZ MU?
CENLİK'İN İLK BÜKLÜK »I YAKI GAZETESİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA â “shI^mbao-şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harçama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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M IIİİİI'İ IHIM ınııte Bu zamlara hazırlıklı olun!
Reçetesiz ilaç 
satışının yasaklan
masıyla 1.29 liraya 
satılan ilaçlar 
muayene ve reçete 
katkı payıyla 12.50 
liraya çıktı.
ANTALYA Eczacı 
Odası Başkanı 
Kerem Zabun, 
reçetesiz ilaç 
satışının yasaklan
masıyla 1.29 liraya 
satılan ağrı kesici, 
öksürük şurubu, 
göz kremi gibi 
ilaçları, vatandaşın 
hekime reçete 
yazdırarak, 8 lira 
muayene ve 3 lira 
reçete katkı payı 
ödeyip 12.50 liraya 
satın almak zorunda 
kaldığını, bunun da 
mağduriyete yol 
açtığını söyledi. 
Kerem Zabun, 
Sağlık Bakanlığı’nın 
eczacılara 1953 
yılında yürürlüğe 
giren 6197 sayılı 
Eczaneler ve 
Eczacılar hakkında- 
ki kanunun reçete
siz ilaç satışını 
yasaklayan 24’üncü 
maddesinin uygu
lanması yönünde 
çağrı yaptığını hatır
lattı.
Sağlık il müdürlük
leri tarafından ecza
cılara reçetesiz ilaç 
satılması halinde 
ceza kesileceğinin 
bildirildiğini aktaran 
Zabun, uygula-

I manın sağlık harca
malarının artması 
nedeniyle hem 
devleti zarara sok
tuğunu, hem de 
vatandaşın ilaca 
kolay ulaşımını 
engellediğini savun
du. Zabun, uygula
ma ile eczanede 
1.29 liraya satılan

ağrı kesici, alerji, 
öksürük şurubu, 
göz kremi gibi 
ilaçları vatandaşın 
hekimine reçete 
yazdırarak 8 lira 
muayene ve 3 lira 
reçete katkı payı 
ödeyip 12.50 liraya 
satın almak zorunda 
kaldığını kaydetti.

1 LİRALIK İLACA, 
11 LİRA REÇETE VE 
MUAYENE ÜCRETİ

Zabun gece saat
lerinde acil hastası 
olanlann, çocuğu 
ateşlenen, başı 
ağrıyan ya da alerji 
ilaçlarının yanı sıra 
raporla ilaç alan 
hastaların da her 
seferinde doktoruna 
reçete yazdırmak 
için, muayene ücreti 
ve reçete katkı payı 
ödediğini söyledi. 
Vatandaşların 
düşük fiyatı 
nedeniyle Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu’nun ödeme 
listesinde bulun
mayan ilaçları 
hekimine reçete 
yazdırarak katkı 
payı ve muayene 
ücrete ödeyip, satın 
almak zorunda 
kaldığına dikkati 
çeken Zabun, uygu
lama ile sağlık har
camasında hastane 

masraflarının art
ması sonucu 
devletin de zarara 
uğradığını dile getir
di. Zabun, vatan
daşların eczaneden 
fiyatı 1 lira ile 3 lira 
arasında değişen 
ilacı, doktoruna 
reçete yazdırmak 
için devlet ve 
üniversite has
tanesinde 8 lira, 
özel hastanede de 
12 lira muayene 
ücreti ile 3 lira 
reçete katkı payı 
ödeyerek satın 
aldığının altını çizdi. 
Kerem Zabun, SGK 
tarafından sağlık 
harcamalarında 
tasarruf amacıyla 
raporla ilaç alan 
hastaların 
reçetelerinde 6 ay 
geçerlilik 
tanındığını, ancak 
Sağlık Bakanlığı’nın 
reçetesiz ilaç 
satışını yasak
ladığını belirtti. 
Raporla ilaç alan 
hastaların da uygu
lama nedeniyle 
sorun yaşadığını 
ifade eden Kerem 
Zabun, "Eczaneler 
reçetesiz ilaç almak 
isteyen vatandaşlar 
ile karşı karşıya 
geliyor. Bu uygula
ma devletin de 
tasarruf tedbirlerine 
aykırı" dedi

TGDF Başkanı 
Kopuz, Pirinç, 
Fasülye Yüzde 20- 
30, Çay Yüzde 8 
iyat artışları görül 
düğünü söyledi 
Türkiye Gıda ve içe
cek Sanayi . ( 
Dernekleri 
Federasyonu 
(TGDF) Başkanı 
Şemsi Kopuz, bu yıl 
Mayıs ayında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
emtia ve fiyat 
baskısından dolayı 
bakliyat grubundaki 
pirinç, fasülye ve 
nohutta yüzde 20- 
30, süt ürünlerinde 
yüzde 8-10, çayda 
ise yüzde 7-8 fiyat 
artışları görül 
düğünü söyledi. 
Kopuz, yaptığı açık
lamada; gıda ve içe
cek sektörünü 
değerlendirirken, 
çözüm sürecinin 
Doğu ve 
Güneydoğu'ya 
yatırımları artırıp 
artırmayacağına 
ilişkin olarak, 
çözüm sürecinin 
icraata yansı
masının önemli 
oîduğunu söyledi. 
"ÇÖZÜM OLURSA 
500 MİLYON 
DOLAR YATIRIM 
ÇEKER" 
Yatırım için huzur 
ve güven ortamının 
önemine dikkati 
çeken Kopuz, "Siz 
de yatırım yapacak 
olsanız, gittiğiniz 
yerde huzur, barış, 
toplumsal olaylar 
ve tehditin olmadığı 
bir ortam olması 
lazım ki o yörenin 
insanları bile, bölg
eye yatırım yapmak
ta senelerce 
çekindiler. Bu süreç 
için bir niyet var. Bu

niyetin yansımaları 
Türkiye gıda ve içe
cek sektöründe, 
bazı üyelerimiz 
orada fizibiliteleri 
zaten vardı. Bu fiz
ibiliteler şimdi hay
ata başladı. Bundan 
sonra da bu sürecin 
sağlıklı gitmesinden 
dolayı orada, 
önümüzdeki 5 yılda 
500 milyon doların 
üzerinde bir yatırım 
çekmesi söz 
konusu" yanıtını 
verdi.
"MAYINLAR 
TEMİZLENİRSE 
ORGANİK TARIM 
YAPILIR, DÜNYA 
PAZARLARINA 
İHRAÇ OLUR" 
Bunun sadece süt, 
süt ürünleri ve hay
vancılıkla ilgili 
değil, mayınların 
temizlenmesinden 
dolayı organik 
tarımın da yapıla
bileceğine dikkati 
çeken Kopuz, "Bu 
katma değeri çok 
yüksek bir ürün, 
dünya pazarlarına 
ihracat olur, sadece 
Türkiye pazarına 
değil. Burada çok 
güzel metrekareler, 
alanlar çıkıyor. 
Bunların alınıp 
işletilmesi Bugün 
Güneydoğu 
dediğiniz zaman 
sadece ülke nüfusu 
değil, ihracat pazarı 
olarak Irak'da var. 
Biraz da orayı 
düşünerek o 

bölgede yatırımlar 
oluyor. Özellikle 
Gaziantep'te son 
dönemde ciddi 
yatırımlar var. 
Urfa'da kurulan 
proje var. Bu, 
sürecin sağlıklı 
işlemesiyle paralel 
gider. Bu sekteye 
uğradığı zaman, 
projeler de anında 
sekteye uğrar. 
Önünü görmeyen 
hiçbir sanayici 
kapalı tünele 
girmez" dedi. 
Küresel ısınmanın 
getirdiği hammadde 
ve emtiadan kay
naklanan fiyat 
artışları var. Bunun 
yanı sıra şekerde, 
devlet halen daha 
şeker ürettiği için 
KİT baskısından 
kaynaklanan bir 
fiyat artışı söz 
konusu.
Bakliyattaki temel 
artış, üretim planla
masıyla ilgili. Bazen 
dönem dönem pir
inç ithal ediyoruz. 
GDO tartışmaları da 
böyle şekillendi. 
İthalata bağlı 
artışlar var. 
Dünyada da bu 
ürünlere talep olun
ca fiyat baskısı 
oluşturuyor. Çayda
ki fiyat artışı da 
yine KİT baskısı. 
Gelişmiş dünya 
ülkelerinde devlet 
sanayicilik yapmı 
yor.”

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4585 

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)

GEMİİKSİNEMflGÖNİİİĞÜ

«■ 
EL CİN: 11:45- 

14:00-18.00 -20.30 
KORKUNÇ 
BİR FİLM 5: 
12:00-14:00- 

16:15-18:15-20:30 
CROODLAR:
11.30-15.30- 
17.30-19.30

■İlin
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• KURŞUNLU’DA FULL DENİZ 
MANZARALI VADELİ ARSALAR

O KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİİ- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALARI 

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU

' SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMÜK7E SATILIK LÜKS DAİRELER
• ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•WSWD.fesEÇENŞ^MV€U^R..

Muhsin TUKİÇ
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA J K

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE 111
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. fflj
Püsfa Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canlı Mayın 
v Sahne - Işıkyösterisi
İML'^^rajİF Servis ve ekipmanlar

t Sürpriz yösteri/er

MİLTON
DÜĞÜN SALONU

__
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__
__

__
__

__
__

_



gunsslışensoy
• İŞYERİ HEKİMLİĞİ • PORTÖR AVA YEMELERİ

• IŞGÜVBtlĞI UZMANLIĞI
• İLKYARDIMI EĞİTİMİ
• RİSKANALİZİ
• ACİLPURUM EYLEM PLANI

Cumhuriyet Meydanı Fidan Plaza Kat: 1 Orhangazi / BURSA
Tel O 224 573 18 82 - O 541 573 18 82 - 0 532 265 67 58

• İSE GİRİŞ RAPORU

• AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU

• PERİYODİK KONTROLLER

• TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hiçblrkûzançveiş^, 
hayatınızdan daha.. 
önemli değildir... K

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81
"■ iLtMORM ''I/''"'

Kur ulus: 1973

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

29 Mayıs 2013 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Çimenler arasında 
Buldukları Cüzdanı 
Sahihine Verdiler 
İnegöl’de bağlı Park Bahçeler Mü 
dürlüğü'nde çalışan Recep Karmil 
ve Haşan Erdem, çiçekleri sulama 
işlemi sırasında çimlerin arasında 
cüzdan buldu, sahibine verdi. 3’de

Mı Mııi M İm w 
kullanımında sına gelindi

Gemlik zeytininin 
ambalajlı ürünlerde 
satışında coğrafi 
işaret uygulamasına 
geçilmesi ile ilgili 
Ticaret Borsası’nın 
başlattığı çalışmalarda 
sona gelindi.
Proje sorumlusu Doç. 
Dr. Sertaç Topuzlu 
nun yönetiminde 
yürütülen çalışmalar
da loğoyu basacak 
firma ve program 
yapım firması Ticaret 

Borsası’nda yönetim 
kurulu üyelerine bil
giler vererek, logo

uygulamasına son 
şekil verildi.
Haberi sayfa 2’de

1- 8 Haziran 2013 günleri yapılacak olan Gemlik Ticaret Borsası 
seçimleri nedeniyle adaylar çalışmalarını hızlandırdı.

İMMWiİHlllİİM
1 Haziran 2013 
günü yapılacak olan 
Gemlik Ticaret 
Borsası meclis 
üyeleri seçimleri 
nedeniyle, adaylar
dan Nazım Bayrak, 
meclisi oluşturan 
grubunu tanıttı.
İki listenin çekişme
si beklenen Ticaret 
Borsası seçim
lerinde Nazım 
Bayrak, Zeytinde 
Umut Grubu olarak 
broşör bastırarak, 
meclis adaylarını ve 
hedeflerini tanıttı. 
Haberi sayfa 4’de

Bir özür yazısı bile koymuyorlar
Çarşı Deresi’nin yılan hikayesine dönen 

yapım işi iyice bıktırdı.
Çevre yolundan denize kadar bir bütün olan 

dere nedense birkaç parçaya bölünerek ihale 
edildi.

Hani İhale Yasası'nda bir bütün parçalara 
bölünerek ihale edilmezdi?

Bunun İçin Umurbey Aytepe Gazinosu için 
davalara açıldı.

Geçen yıl Ağustos ayında başlayan dere 
operasyonu, neredeyse yılına giriyor.

Çarşı Camiinin yanından başlayan PTT 
önlerine kadar olan bölümü temizleniyor. 4’de

Muhasebeci »e
Mali Müşavirlerde 

seçim heyecanı başladı

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşa 
virler Odası’nda yapılacak olan genel ku 
rul nedeniyle seçim heyecanı başladı.2’de

Dere içinin temizlenmesi sırasında Deniz 
bank önünden geçen kanalizasyon borusu 
patladı. Ayrıca, toprak kayması nedeniyle 
bir vatandaş dereye düştü. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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M CıM İsareı logosu 
luılHıumııHo sona gelindi

Gemlik Ticaret 
Borsası’nca tescil- 
lenen Gemlik 
Zeytini Coğrafi 
işaret logosunun 
uygulamasında son 
noktaya gelindi. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Coğrafi 
İşaret Logosunun 
alımı için proje 
çalışması ve uygu
laması yapan 
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Öğretim görevlisi 
Doç. Dr. Sertaç 
Topuzlu, Oda 
binasında, Logo 
basımını üstlenen 
firma ve program
ları yapacak bilişim 
firması yetkilileriyle 
biraraya geldiler. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulü Başkanı

İlhan Acar ve 
Özden Çakır, Haşan 
Kılıç, Erkan 
Sarışen’e yetkililer 
bilgi verdiler.
Bilgisayar 
proğramlarına kon
ması gereken 
konularda bilgi 
alışverişinde 
bulunuldu.

Programın hazır
lanması ve deneme 
çalışmalarının 
yapılmasının ardın
dan zeytin ambalaj 
larında Gemlik 
Coğrafi işaretinin 
kullanımına 
başlanacağını 
söyleyen Gemlik 
Ticaret Borsası

Başkanı İlhan Acar, 
“Gemlik zeytininin 
değerinin korun
ması ancak coğrafi 
işaret logosunun 
tüm ambalajlarda 
kullanılmasıyla 
gereçekleşecek. 
Adım adım bu 
konuda sona 
geliniyor.” dedi.

Kıalan 45 iinlie 
kantonladı

Türk Kızılay 
Derneği Bursa 
Şubesi’nin 
Gemlik İskele 
Meydanı’n da 
açtığı çadırda bir 
günde 45 ünite 
kan bağışı yapıldı. 
Gemlik’e sürekli 
geldiklerini ve 40 
ile 70 ünite kan 
topladıklarını 
söyleyen Kızılay 
Bursa Kan Merkezi 
yetkilileri, Gem 

lik’teki bağış 
severlere 
teşekkür ettiler. 
İskele Meydanı 
Festival 
Alanı’ndaki Kızılay 
Kan Bağış 
Merkezi’nde kan 
yerenler arasında 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
.Erçümen ve Şube 
Müdürü 
Mehmet Duran da 
vardı.

1904’den günümüze

Erenoğlu
SÜT MAMULLERİ A.Ş.

MfîNDH YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ RULUNUR

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ VARDIR
İmalat: Hamidiye Malı. Papatya Sok. No: 4/ft GEMLİK

Sipariş Tel: 51312 27
Şube 1:1. Akıt Cad. Şirin Haza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt. 222/A KUMLA 538 0313

Muhasebeci ue Mali Müsatfirlerde 
secim heyecanı başladı

Bursa Serbest 
Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler 
Odası’nda yapılacak 
plan genel kurul 
nedeniyle seçim 
heyecanı başladı. 
Bursa Serbest 
Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odaşı’nın 
Cumartesi günü baş 
layacak olan genel 
kurulu Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Merinos Kültür 
Merkezi’nde yapıla
cak.

Pazar günü ise Oda 
Başkanlık ve yöne
tim kurulu ile 
disiplin kurulu ve 
üst yönetim 
delegeliği için üye 
ler sandık başına 
gidecekler.

ZİYARETLER 
BAŞLADI 
Dün, yapılacak 
seçimler nedeniyle 
Gemlikli Serbest Mu 
hasebeci ve Mali Mü 
şavirleri ziyaret 
eden Çağdaş Eğitim

Grubu, Ticaret ve Sa 
nayi Odası Meclis 
Salonu’nda buluştu
lar.
“Çağdaş Oda, Etkin 
Meslek, Saygın Mes 
lekdaş” sloganı ile 
yola çıkan Çağdaş 
Muhasebeciler 
Grubu Başkan adayı 
Ahmet Hikmet 
Sönmez Gemlikli 
Meslekdaşlarına 
yapacakları 
çalışma programı 
hakkında bilgiler 
verdiler.
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hiiailiHliiiiiilılıliılınlıılı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, otomo
bilin çarptığı 
kanser hastası 
kadın ağır yara
landı. Kazanın 
ardından şoka 
giren otomobil 
sürücüsü ise jan-, 
darmaya sığındı. 
Adnan Menderes 
Bulvarı üzerinde 
seyreden
Kemal D. (19) yöne
timindeki 23 LA 
468 plakalı otomo
bil, iddiaya göre 
sürücü önündeki 
aracı solladığı sıra
da karşıdan karşıya 
geçmeye çalışan 44

CiiMlerlIrasınıiaBMlılııtlarıCiizılanıSaMlıineleîililer
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde yaşanan 
bir olay duyanlara 
insanlık ölmemiş 
dedirtti.
İnegöl Belediyesi'ne 
bağlı Park 
Bahçeler 
Müdürlüğü'nde

Savcı, Vekil Katilinin Müeblıet Hapsini İsteıii
Bursa'da bir resto 
randa maç izlerken 
tartıştıkları eski 
Anavatan Partisi 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Gedik'i 
tabancayla vurarak 
öldürdüğü iddia 
edilen sanığın 
müebbet hapsi 
istendi.
5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"adam öldürmek ve 
"6136 sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" suçun
dan müebbet hapsi 
istenen 45 yaşındaki 
M.A.Ş., tekrar hakim 
karşısına çıktı. 
Mudanya'daki bir 
restoranda 
Eskişehir-Trabzon 
maçını izlerken 
küfürleşme yüzün
den çıkan tartışma
da Mehmet Gedik'i 
(58) kurşunlayarak 
öldürmekle 
suçlanan sanık 
M.A.Ş.'nin dünkü 
duruşmasında bek
lenen rapor geldi. 
Tam teşekküllü bir 
hastaneden gönder

yaşındaki Safinaz 
Bayhan'a çarptı. 
Çarpmanın etk
isiyle yaklaşık 10 
metre sürüklenen 
kadın, kafasından 
ve vücudunun 

çalışan Recep 
Karmil ve Haşan 
Erdem, çiçekleri 
sulama işlemi 
sırasında 
çimlerin arasında 
cüzdan gördü.
Duyarlı vatandaşlar, 
yüklü miktarda 

ilen raporda, sanığın 
cezai ehliyetinin tam 
olduğu belirtildi.
Sanık avukatı Kenan 
Aşık, müvekkili 
hakkında gelen 
raporun yetersiz 
olduğunu ifade 
ederek, 
"Müvekkilimin mak
tulü öldürmesi için 
bir sebep yok. Bü 
olay neden mey
dana geldi? 8 
kurşun neden 
sıkılmış? Raporun 
içeriğinde bunlara 
değinilmiş ancak 
sonuç kısmında 
bununla ilgili bir 
gerekçe göster
ilmemiş. Biz diyabet 
hastalığının etki
leriyle alakalı bir 
rapor hazırlatıyoruz. 

çeşitli yerlerinden 
ağır yaralandı.
Meme 
kanseri olduğu 
bildirilen kadına 
çarptıktan sonra 
şoka giren genç 

para, çek senet ve 
kişisel belgelerin 
olduğu cüzdanın 
sahibine ulaştı. 
Çalışanların cüz
danını teslim 
ettiği Cem 
Çelik, duyarlı 
davranışlarından

Önümüzdeki gün
lerde mahkemeye 
bunu sunacağız" 
açıklamasını yaptı. 
Maktulün eşi Z.G. ve 
oğlu A.O.G.'niri de 
müşteki olarak 
katıldığı duruşmada 
söz alan müdahil 
vekili Avukat Hakan 
Dinçtürk ise raporun 
yeterli olduğunu 
belirterek, 
"Savunmanın bu 
çabaları davanın 
gereksiz yere uzatıl
masına yöneliktir. 
Mahkeme, yargılama 
olarak gelen her 
şeyi yapmıştır. 
Müvekkillerimin 
yüreği yanıyor. Her 
duruşmada sanıkla 
yüz yüze geliyorlar. 
Onlar bir an önce 

otomobil sürücüsü 
ise Jandarma 
Merkez Karakolu'na 
sığındı.
Yaralı, olay yerine 
gelen 112 ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Beyin ve mide 
kanaması tespit 
edilerek ameliyata 
alınan kadının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu 
bildirilirken, 
kazayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

dolayı Recep 
Karmil ve Haşan 
Erdem'e teşekkür 
etti. Cüzdanı 
bulan Recep Karmil 
ise vatandaşlık 
görevlerini 
yerine getirdiklerini 
söyledi.

adaletin tecelli 
etmesini bekliyor" 
dedi.
Cinayet günü 
sanığın üzerinden 2 
ayrı tabanca çık
tığını sözlerine 
ekleyen Dinçtürk, 
"Sanık maktule 
yakın mesafeden 8 
el ateş etmiş. Ayrıca 
sanığın üzerinden 
kırmızı reçeteyle 
satılan ilaçlar çıktı. 
Karar verilirken bu 
hususların da 
dikkate alınmasını 
talep etmekteyiz" 
dedi. Kısa bir aranın 
ardından müta
laasını veren savcı, 
sanık M.A.Ş.'nin 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet ve 
"6136 sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" suçun
dan da 3 yıla kadar 
hapsini talep etti. 
Taraf avukatlarına 
son savunmaları 
için mühlet veren 
mahkeme, duruş- 
mayıkarar için 
erteledi.

Bursa'da bir iş 
merkezinin asan
sörüne binen 8 
kişi mahsur kaldı. 
Yârım saat kurtarıl
mayı bekleyen 
vatandaşlar, zor 
anlar yaşadı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Haşim İş can 
Caddesi'nde mey
dana geldi. İş yer
lerine gitmek için 
asansöre binen 8 
kişi, ağırlıktan 
dolayı asansör 
çekmeyince 1. 
katta mahsur 
kaldı.

Deri ticareii için ııeldi 
elektrik akımına kapılılı

Suriyeli bir 
işadamı, deri 
ticareti için geldiği 
Bursa'da bir fab
rikada elektrik 
akımına kapılarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Bursa 
İhtisas Deri 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde bir iş 
yerinde meydana 
geldi. Deri ticareti 
ile uğraşan 31 
yaşındaki Suriyeli 
işadamı Ghazvvan 
Almur, bir müşter
isinin iş yerinde 
elektrik akımına 
kapıldı. Olay 
yerinde hayatını 
kaybeden 
Almur'un ölümü

ııııii'iı lıı «mu ıiuıi umul 

Bağırarak yardım 
isteyen 8 kişiyi 
merdivenlerden 
inen Musa İnan 
duydu.
İçeridekilere 
yardım etmek 
isteyen İnan, kapı 
açılmayınca duru
mu site yönetici
lerine bildirdi. İş 
yerinde bulunan 
asansör 
görevlileri, yak
laşık 30 dakika 
içeride kalan 8 
kişiyi uzun 
uğraşların ardın
dan kartmayı 
başardı.

üzerine savcılık 
soruşturma başlat
tı.
4 çocuk babası 
Almur'un cesedi, 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.
Otopsinin ardın
dan Almur'un 
cenazesini alan 
yakınları, Almur'un 
birçok kez iş 
görüşmesi için 
Bursa'ya geldiğini 
söyledi.
Almur'un 

cenazesinin 
Suriye'nin Idlib 
kentinde toprağa 
verileceği öğrenil
di.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
1- 8 Haziran 2013 günleri yapılacak olan Gemlik Ticaret Borsası 

seçimleri nedeniyle adaylar çalışmalarını hızlandırdı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bir özür yazısı bile koymuyorlar
Yılların dere içindeki batığı kepçe ile ah 

nıp kamyonlara yüklenip götürülüyor.
Bu arada çıkan koku dayanılacak gibi 

değil.
Çevredeki işyerleri ne kapılarını açabili 

yor, ne de pencerelerini.
Denizbank önündeki ATM'lerden para 

çekmek isyenler yandı.
Dün çektiğim fotoğraflarda vatandaşın 

halini görseniz kahrolursunuz, bu ne vur
dumduymazlık diye...
Derenin çevresindeki çirkin görüntüyü 

örten bir paravan yapılabilirdi örneğin.
İstiklal Caddesi ve Gazhane Caddesi 

tarafına BUSKİ veya müteahhit tarafından 
“Çevreye verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle 
özür dileriz.”yazısını bile koyabilirlerdi.

Vatandaş kokudan bayılacak.
Sağlık açısından bunun nelere mal oldu 

ğunu Çevre Sağlık Birimi araştırmalı...
Bunu bırakın, Kaymakamlık yapılan 

çalışmalara 50 metre ötede.
Yani devletin burnu dibinde böylesine il 

kel bir çalışma gerçekleşiyor, kimsenin 
gıkı çıkmıyor.

Bravo vallahi.
Pazar günü akşamı Küçük 

Kumla’daydım.
Bir vatandaş Denizbank ATM’leri 

karşısında dereye düşmüş, telefonla 
bildirdiler. Fotoğraflamaya yetişemedim.
Zor kurtarmışlar.
Ne diyeyim.
Böyle bir çalışmayı vatandaş yapsa 

ceza üzerine ceza yerdi.
Yetkililere sesleniyorum.
Gidin oradaki kokuyu ve çalışmayı 

görün.
Çalışma nedeniyle yol kapatılıyor, trafik 

keşmekeşi yaşanıyor.
Doğru dürüst bir düzenleme yapılamaz 

mı?
Gazhane Caddesi’ne giren araç sürücü

leri, çalışmalara 50 metre kala İstiklal Cad 
desi’ne zorunlu dönüyorlar.

Bu arada İstiklal Caddesi’ne bir işaret 
lehvası konmadığı için, buradan gelen 
araçlarla karşılaşıyorlar.

Buyurun çıkın işin içinden.
Gazhane Caddesi’ndeki yolun kapalı 

olduğunu daha ileri bir noktadan 
bildirmeyi akıl da edemiyorlar.

Gelip ne oluyor diye bakmıyorlar da.
Hiç olmazsa dönüş yolundaki araçların 

park etmesini önleseler ve düzgün trafik 
lehvaları koysalar sıkıntı yaşanmayacak.

Vatandaşın çile çekmesinden hoşlanı 
yorlarmış gibi bir hisse kapılıyorum.

Böyle değil biliyorum.
Ama bu kadar basit bir düzenlemeyi 

yapmayan, yapamayan bir yönetim ile 
karşı karşıya olduğumuzu görüyorum.

Üzücü değil mi?
Vatandaşa saygı lütfen beyler...

Hazım Bawak Meclis iinelerini tanıttı
Gemlik Ticaret 
Borsasızda yapıla
cak olan Meclis ve • 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ile 
Yönetim Kurulu üye
likleri, Disiplin 
Kurulu ve TOBB 
genel kurul 
delegeliği seçimleri ■ 
için start verildi. 
Nazım Bayrak ve 
İlhan Acar’ın başını 
çektiği iki liste 
günlerdir çalışma 
larını sürdürüyorlar. 
Bayrak ve Acar, 240 
üyesi bulunan 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın seçim
lerini kazanabilmek 
için tanıtım toplan
tıları yanı sıra, 
bastırdıkları broşür
ler ile de hizmet 
yarışında iddialı 
olduklarını gösteri 
yorlar.

Bayrak’ın Zeytinde 
Umut Grubu

Geçtiğimiz yıllarda 
da Ticaret Borsası 
Başkanlığı’na aday 
olan ancak önce 
Mehmet Dillioğlu, 
daha sonra İlhan 
Acar ile seçimlerde 
aynı oyu alan Nazım 
Bayrak çekilen 
kuralarda iki kez 
kaybetti.
Bu yıl yine iddialı

NAZIM BAYRAK ADEM KAPTAN , ŞABAN YAZICI

İSMAİL TURAN ERKAN EREN SEDAT PEKER

SALİH ERBEK SERKAN ULUKAYA YUSUF ÇALIŞKAN MUHSİN EGE
olduğunu belirten ve 
hedefinin Gemlik 
Ticaret Borsası’nın 
çıtasını yükseltmek 
olduğunu söyleyen 
Nazım Bayrak, 
“Umudu yeşertmek 
için hedef koymak 
gerekli” dedi.
Bayrak, 
“Grubumuzla
Gemlik zeytinini eski 
altın çağına yeniden 
kavuşturmak ve 
umudu yeniden 
yeşertmek için 
Borsanın yönetimine

talibiz” şeklinde 
konuştu. Bayrak, 
“Borsa üyelerinin 
hak ve menfaatlerini 
korumak, geliştir 
mek ve pazarda 
etkin hale getirmek 
gerekir. Eski yöne
timler maalesef 
gerekli organizeyi 
yapamadılar. Gemlik 
zeytini aleyhine olan 
gelişmeleri durdura- 
madılar” dedi.
Nazım Bayrak birlik
te çalışacakları Oda 
meclis üyelerinin şu

kişilerden oluşa
cağını söyledi.

Nazım Bayrak, 
Adem Kaptan, 
Şaban Yazıcı, 
Ekrem Akın, 
Aslan Özaydın, 
Nazif Girgin, 
Emin Özaydın, 
İsmail Turan, 
Erkan Eren, 
Sedat Peker, 
Salih Erbek, 
Serkan Ulukaya, 
Yusuf Çalışkan, 
Muhsin Ege.

BIISIİM iiMleri kalnıaiah tuhsiu
Bursa Serbest 
Bölge İş adamları 
Derneği (BUSBİAD), 
geçtiğimiz günlerde 
Serbest Bölge için
deki Obaş Yemek 
Üretim Tesisleri’nde 
biraraya gelerek, 
Serbest Bölge’deki 
sorunları ve çözüm 
önerilerini ele 
aldılar.
BUSBİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Uyar başkanlığında 
toplanan yönetim 
kurulu ve Serbest 
Bölge’de faaliyet 
gösteren sanayiciler 
ile Ekonomi 
Bakanlığı Bursa 
Serbest Bölge 
Müdürü Hallettin

Tok, BUSEB A.Ş. 
Genel Müdürü Ali 
Yazıcıoğlu da 
toplantıya katıldı. 
Serbest Bölge’de en 
önemli sorunların 
başında ekonomik 
değeri yüksek olan 
alınıp satılmayan 
kalıpların geçici gi 
rişle bölgeye alın
ması proje bittiğinde

yurt içindeki sanayi
ciye iadesi gereken 
kalıpların da bölge 
ye giriş çıkışının 
geçici giriş ile yapıl
ması istendi.
İhracata yönelik 
faaliyetler sürdüren 
sanayicilerin müş
terilere numune 
olarak ürettikleri 
parçalar konusun

daki prodesürün de 
kolaylaştırılması 
istendi.
Gümrük ve Limanlar 
arasındaki 1300 
metrelik yolun pro
jenin başlamasına 
kadar ıslah edilmesi 
istenen toplantıda 
Karayollarının bu 
konuda harekete 
geçmesi istendi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SPliler Cihatlı’da Kanalizasyo n norusu nalladı, 
derede kakıman geçilmiyor

Saadet Partisi ilçe 
Yönetim Kurulu 
üyeleri ile birlikte 
Şahinyurdu ve 
Cihath köylerine 
ziyarete giden İlçe 
Başkanı Sedat 
özmen köylülerle 
sohbet etti.
Köy ziyaretlerinde 
zeytin üreticisinin 
düştüğü borç batağı 
ve bitik durum hak 
kında Özmen şun
ları söyledi.
Uygulanan IMF poli
tikaları üretimin de 
ğil ithalatı ve tüketi
mi teşvik etmekte 
bunu hükümet poli
tikalarına baktığımız 
zaman görüyoruz 
dedi. Hükümetin 
uyguladığı poli
tikanın tam bir IMF 
politikası olduğunu 
söyleyerek; kendi 

üreticine şekere 
kota getireceksin, 
şekeri dışarıdan 
ithal edip Cargıll'ın 
tatlandırıcı kotasını 
%15'e çıkartacak
sın. Hayvancılığı 
desteklemeyip 
Angus ithal ede
ceksin, süt üreticisi
ni büyük firmaların . 
insafına bırakacak
sın süt üretimi 
düştüğü zaman süt 
tozu ithal edeceksin 
dahada acısı saman 
ithal eder hale 
Ülkeyi getireceksin 
sonrada milletin 
karşısına çıkıp 
IMF'ye borcum bitti 
diye hava atacak
sın. Asgari ücretli, 
esnaf,emekli ve 
çiftçi bunu neden 
hissetmiyor?” diye 
sordu.

BUSKİ tarafından içi 
temizletilen Çarşı 
Deresii’nin PTT, 
Çarşı Camii arasın
daki çalışmaları 
devam ederken, 
dere içinin temizlen
mesi sırasında 
Denizbank önünden 
geçen kanalizasyon 
borusu patladı} 
Bunun üzerine cami, 
Akıt iş Merkezi ve 
çevrenin kahâlizas 
yon atıkları dere 
içine akmaya 
başladı.
Yılların dere içindeki 
pisliklerinin kepçe 
ile kaldırılması sıra 
sında çıkan koku- > 
nun da etrafa dağıl
ması, çevreye kötü 
kokuların yayılması
na neden oluyor.

DEREYE DÜŞTÜ 
Önceki akşam ise 
Çarşı Deresi’nden 
Denizbank yönüne 
gitmekte olan bir

»O

şahsın toprak kay
masıyla dereye 
düşmesi sonucu, 
meydana gelen olay 
da, vatandaş çevre- 
dekilerce kurtarıldı. 
Dere çevresin? koru 
ma bandının yaptırıl- 
maması tehlikelere Vatandaşlar, derenin yanından geçerken kokudan duramıyoı
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Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 
Şahinyurdu 
Köyü’nde açılan 
Giyim ve Kurdela 
Nakışı kursları 
sergi açılışı ve 
belge dağıtım 
töreni 24 Mayıs 
Cürirıa günü saat 
16;30 da gerçek
leştirildi.
Sergi açılış töre
nine ilçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkan Vekili 
Avukat Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 

İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Mehmet Duran, 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde 
Kılıçlar, çok sayıda 
davetli ve kursiyer
ler katıldı.
Belge dağıtım 
töreninde bir 
konuşma yapan 
İlçe Kaymakamı^ 
Cahit Işık, ürün
lerin ekonomik 
anlamda değer
lendirilmesi 
gerektiğine vurgu 
yaptı. Açılış son
rası konuklara 
Çeşitli ikramlar 
yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafın
dan 6-10 Mayıs tarih 
leri arasında açılan 
Mutlu Aile, Mutlu 
Gelecek seminer 
programı ve Hayata 
Bağlayan Mentörlük 
projesi belge dağı 
tim töreni 27 Mayıs 
Pazartesi Günü Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Güney'in katılımı ile 
gerçekleşti. Törene 
İlçe Kaymakamı 
Cahit IŞIK, Belediye 
Başkan Vekili 
Avukat Refik Yılmaz 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Bursa 
Valiliği Kadının 
Statüsü Birimi 
Koordinatörü Emine

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

DENİZ GÜL

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur.
ELİF SAĞLAM

YILDIZ, Hastane 
Başhekimi Metin 
Eski .Kurum ve Okul 
Müdürleri Kursiyer 
ler ve çok sayıda 
davetli katıldı.
Açılışta Halk Eğitim 
Merkezi Anasınıfı 
öğrencileri bazı 

gösteriler yaptı.
Vali yardımcısı yap
tığı konuşmada aile 
kurumunun önemine 
vurgu yaparak bu 
tip çalışmaların 
önemli olduğunu ve 
artarak devam 
etmesi gerektiğini 

söyledi. Belge 
dağıtım töreninde 
Mutlu Aile Mutlu 
Gelecek Seminer 
programından 58 
kişi, Hayata 
Bağlayan Mentörlük 
projesi kapsamında 
35 kişi belge aldı.

SATIIJK VİUA
GEMSAZ SINIRLARINDA

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ

GÜNEŞ ENERJİSİ - 
SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ «MİMİZ
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GÜLERflJaNS1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
MATBAACILIK-YAYINCILIK-

REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij yara No :3IB GENLİK 

Tel: (0.224)513 35 83

2E FAAL DURUMDA
SATILIK SU BAYİİ 

5 0 507 244 72 24

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

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

TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN SEÇMELER VE SAÇMALAR

Ülkemizde son 
günlerde ilginç bir 
o kadar da garip 
olaylar yaşanıyor.

Karabük Üniver
sitesi OsmanlI'nın 
en baskıcı padişahı 
II. Abdülhamit'e 
onursal doktora 
vermeyi kararlaştır
mış. Tören dave 
tiyesine yazılana ■ 
bir bakın: "Doğu ve 
Batı medeniyetleri
ni buluşturan Hicaz 
demiryollarının 
banisi 34. OsmanlI 
Sultanı, 113. İslam 
halifesi, cennet 
mekân Sultan II. 
Abdülhamit Han 
Hazretlerine 
demiryollarına 
katkılarından 
dolayı üniversite 
miz raylı sistemler 
mühendisliğinin 
teklifiyle senato? 
muzca verilen 
Onursal doktora

Takdim töreni/' 
Muhterimin 
ölümünden 95 yıl 
sonra değeri 
anlaşılmış olmalı, 
artık Dr. 
Abdülhamit diye 
anılmalı. Böylesi 
bir çalışmayı 
yapanlar üniver
sitelerde görevli 
olduğu sürece 
geleceğimizden. 
endişe duymamıza 
gerek yok; çünkü 
geleceğimiz aydın
lık demektir!

Mecliste sabaha 
karşı kabul edilen 
alkol yasağını 
Sayın Erdoğan 
nasıl savunuyor: " 
Anayasanın gereği
ni yerine getirdik, 
bunu yapmaya da 
devam edeceğiz. 
Ufacık çocukların 
gece gündüz içen, 
gece gündüz kafa 
kıyak dolaşan 

böyle bir nesil 
istemiyoruz. 
Uyanık olacak, diri 
olacak, bilgi ile 
donatılmış olacak, 
böyle bir nesil 
istiyoruz.” Bu söz
leri duyanlar 
Türkiye'de küçük 
çocukların sürekli 
içki içtiğini 
sanacak, içkinin 
yasaklanmasının 
altında dinsel olay 
yatmaktadır. Biz 
içkiyi bu nedenle 
yasaklıyoruz deme 
gereği duyulmuyor 
da neden başka 
gerekçeler üretili 
yor? İçki fiyat
larının ne düzeye 
geldiğini bilmiyor 
olamazsınız? Son 
on yılda içki vergisi 
% 655 artmış. 
Bırakın küçükleri 
büyükler bile öyle 
her istediğinde 
kolay kolay içki 

içemez hale geldi 
sayenizde. Bu 
tutum da içki 
kaçakçılığını, mer
diven altı üretimini 
körüklemekten 
başka bir işe yara
mayacaktır.
Akil adamlar 

deyip kerameti 
kendinden menkul 
muhteremleri AKP 
nasıl belirledi pek 
bilemiyoruz. Fakat 
her biri kendi 
alanında harikalar 
yaratan cinsten. 
Hele bıçkın bir 
delikanlı Kadir 
inanır muhteremi 
var ki hiç sor
mayın! Yapılan 
toplantılarda vatan
daşlar kendisine 
"Sen Tayyip 
Erdoğan'ın 
papağanısın!" 
dediklerinde 
muhterem küplere 
biniyor, tehditler 
savuruyormuş. 
Çok ayıp değil mi? 
Sen nasıl akil adam 
olduğunu göstere
ceksin büyük 
artist? Halkı aydın
latmak, ikna etmek 
için yola çıkmadın 
mı? Kızmak da 
neyin nesi? Sen 
böyle davranırsan 
Sayın İnanır, bu 

halk sana nasıl 
İnanır?

Bir de Dünya gün
deminden bir örnek 
verelim. Katolik 
Hristiyanların 
ruhani lideri olan 
Papa Francis, 
dikkatleri üzerine 
çekecek bir açıkla
ma yapıyor. 1. 2 
milyar Katolik'in 
lideri olan Papa, 
ataistlerin de 
günahlarının 
atfedilebileceğini 
söylemiş. Her 
insanın iyilik yap
makla yükümlü 
olduğunu vurgu
layan Papa 
Francis, Tanrı 
inancı olmasa bile 
bunu gerçek- 
leştirenlerin cen
nete gidebileceğini 
belirtmiş. Bir 
konuşmasında 
inançsız kişilere de 
yakınım diye
bilmiştir. Papa'ya 
göre Tanrı iyilik 
yapan bütün insan
ları ödüllendirecek- 
tir. Acaba bizim 
Müslüman din 
adamları böylesine 
hoşgörülü bir açık
lamayı yapabilirler 
mi? Siyasi iktidar 
günümüzde bile 
Alevilerin Cem 

evlerini hâlâ ibadet 
yeri olarak kabul 
etmemektedir. 
Hoşgörü bizden, 
bizim anlayışımız- 
dan neden kilome
trelerce uzak?

İslâmî camianın 
önde gelen isim
lerinden Milli 
gazete yazarı 
Mehmet Şevki Eygi 
sinirini bozan 
konuları dile 
getiriyor.
Bunlardan bir tane
si de çok yüksek 
sesle ezan okun
ması konusudur. 
"Evime yakın 
caminin 6 
minaresinde hopar
lörlerin günde beş 
defa avaz avaz, 
bangır bangır, 
kulak zarlarını pat- 
latırcasına, 
pencere camlarını 
zangırdatarak 125 ( 
belki de daha yük
sek) desibel şid
detinde ezan okun
masını protesto 
ediyorum! " 
Şevket Eygi yakın
masında haklı değil 
mi? Bütün toplumu 
kucaklayan dini
mizdeki o hoşgörü, 
o anlayış nerede? 
Demek ki çok uzak
larda...
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Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğünce 
düzenlenen 2013 
Gemlik 
Kaymakamlık 
Kupası Futşal 
Turnuvası, Ödül 
töreni ile sahiplerini 
buldu. Ödül töreni 
öncesinde 
Kaymakam Cahit 
Işık, "Turnuvaya 
katılan takımların 
centilmence ve fair 
play çerçevesinde 
yapmış oldukları 
müsabakalardan 
dolayı memnun 
kaldığını, turnuvaya 
katılan ve renk katan 
tüm takımlara teşek 
kür ederim” dedi.

Düzenlenen bu tur
nuvada emeği geçen 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet 
Adil Tunç'u, Çotanak 
Spor Kulübünü ve 
Gücümspor Külü 
bü’nü teşekkür serti
fikası ile onurlandır 
dı. Turnuvanın 
Şampiyonu AR 
KAS'a Kupa ve Ma 
dalyalarını takdim 
etti 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
"Gemlik’imizin 
güzide kuramlarının 
birlik beraberlik 
içinde mücadele 
etmelerin ve saygı 
içinde turnuvanın 

tamalanmasının 
Gemlik için onur 
verici olduğunu” 
belirterek, 
Turnuvanın İkincisi 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğüne 
Kupa ve Madalyala 
rım takdim etti. 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Sayın 
Ahmet Adil Tunç, 
"Kaymakamlığımızın 
öncülüğünde 
gerçekleşen turnu
vaya katılan tüm 
takımlara verdikleri 
güzel ve saygılı 
mücadeleden dolayı 
teşekkür etti” ve 
katkılarından dolayı

Gemlik Kaymakamı 
Sayın Cahit Işık ve 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'a 
teşekkür sertifikası 
takdim etti.
Turnuvanın 3.cüsü 
GEMPORT'un kupa 
ve madalyalarını 
takdim etti.
Ak Parti İlçe Başkanı 
Sayın Necdet YIL
MAZ Turnuvanın 
Centilmen Takımı 
ÇARGILL adına 
Cesur ERDEM’e ve 
Turnuvanın 4.cüsü 
GEMLİK GÜBRE 
adına Emir 
MURTEZAOĞLU' na 
teşekkür sertifikası 
takdim etti.

Şampiyon ARKAS 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğünce 
düzenlenen 2013 
Gemlik 
Kaymakamlığı Fütsal 
Turnuvasın 
26/05/2013 Pazar 
günü yapılan 
ARKAS -GEMLİK 
ĞENÇ.HİZ.ve İLÇE 
SPOR MÜD. müs
abakası 
karşılıklı ataklarla iki 
takım birbirlerine 
üstünlük kurmak 
için mücadele etti 
son dakikalara 4:4 
berbere giren takım
lar Arkas'ın son 
dakikalarda bulduğu 
golle maçı 5:4 üstün 

bitirerek 
Şampiyonluğunu 
ilan etti. 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor
İlçe Müdürlüğü tur
nuvanın 2.cisi 
ünvanını aldı.
Günün Diğer maçın
da Gemport ile 
Gemlik Gübre 
arasındaki oynandı 
iki takımda 
mücadelici ve güzel 
oyunları ile dikkat 
çekti .Gemport son 
dakikalarda bulduğu 
golle 4:3 maçdan 
galip ayrıldı.
Gemport turnuvanın 
3.cüsü ünvanını aldı.

IIM kiilliirıl etkinlikler
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Tiyatro kulübünün 
sahnelemiş olduğu 
Turgut Özakman’a 
ait 2 perdelik ‘Deli 
Bayramı’ adlı oyun 
ayakta alkışlandı. 
GCBAL Türk Dili ve 
Edebiyatı dersi 
öğretmeni Muzaffer 
Sosun’un yönet
menliğinde sahneye 
konulan oyunda 
Deli Hastanesi, 
Apartman Yöneticisi 
seçimi, Taksi, 
Sultan İbrahim 
olmak üzere 4 ayrı 
bölüm sahnelendi. 
Önceki yıllarda da 
okulun tiyatro 
ekibinde yer alan 
Ece Alp, Bahar 
Cıva, Doğukan 
Günay, H.Mehmet 
Fırat, Eylül Bayrak, 
özem Bülbül, 
Gürcan Canbay, 
Alper Gençkan,

Mert Berber, Serkan 
Başaran, Pelin Alp, 
Neciphan Bıyık, 
Ceyhan Yiğit ve 
Mehmet Sağanak 
Gülay Ziyaret gibi 
öğrencilerin yanı 
sıra bu sene ilk defa 
böylesi bir etkinlikte 
yer alan İrem 
Arabacı, Ezgi 
Karakaçan, Alperen 
Çiçekli, Mert Kaya, 
Elif Turan, Eray 
Şimşek, Emirhan 
Altan, Anıl Adıbelli, 
Yasemin Mumcu, 
Eda Aslan, Nilay 
Sayın, Aleyna 
Alsancak, Özkan 
Göksu, Göksunur 
Kasap, Berkay İşler 
gibi öğrencilerde 
göstermiş oldukları 
üstün performans 
beğeni ile karşı
landı.
Okul müdür Nazım 
özer, bazı ders 
öğretmenlerinin 

isimlerin geçtiği 
bölümler büyük 
alkış aldı.
Manastır Kültür 
Merkezi’nde gerçek
leşen ve çok sayıda 
öğrenci ve velinin 
de takip ettiği oyun 
sonrası sahneye 
çıkan Okul Müdürü 
Nazım Özer, oyunda 
yer alan öğrencileri 
tek tek kutlayıp oyu
nun yönetmeni 
Edebiyat Öğretmen 
Muzaffer Sosun’a 
çiçek sundu. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisensin 
önceki hafta Kültür 
Merkezi’nde düzen
lemiş olduğu şiir 
gecesinde de 
öğrenciler şiir oku
madaki ustalıklarını 
gösterdiler.
Edebiyat öğretmeni 
Haşan Ülker tarafın
dan çalıştırılan 
öğrenciler ülkemizin 

tanınmış şair ve 
yazarlarına at 25’e 
yakın şiirlerini canlı 
müzik eşliğinde 
sahnede okudular. 
Şiir Dinletisi progra 
mına ilçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube ve 
okul müdürleri, 
öğretmenler ve 
veliler katıldı. 
Kaymakam Cahit 
Işık program son
rası yapmış olduğu 
konuşmada öğrenci 
ve gecede şiir 
okuyan okulun 
Matematik öğret
meni Arzu 
Karapınar ile Haşan 
Ülker’i tebrik tebrik 
ederek kültürel 
faaliyetlerin öne 
mine değindi.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
sene sonu yak-

laştıkça kültürel ve 
sportif etkinliklerde 
yoğunluk kazandı. 
Edebiyat öğretmen
leri Davut Ozdemir 
ve Sema Bozkurt 
tarafından organize 
edilen öğrencilerin 
tartışma ve ikna 
etme yeteneklerini 
sergiledikleri sınıflar 
arası düzenlenen 
münazara yarış
masında birinciliği 
10-E sınıfı,9.sınıflar 
arası düzenlenen 
bilgi yarışmasını ise 
9/C sınıfı kazandı.

Osman Doğan’dan 
öğrencilere 
Konferans
Mayıs ayı içersinde 

gerçekleştirilen 
sağlık ve Meslek 
tanıtım konferans 
larından sonra ile 
ilgili Okulun Tarih 
kulübü tarafından 
bir konferans 
gerçekleştirilecek. 
Kulüp öğretmeni 
Şuayb Serdaroğlu 
Ermeni Meselesinin 
anlatılacağı 
Araştırmacı Yazar 
Osman Doğan’ın 
konuşmacı olarak 
katılacağı konferan
sın 30 Mayıs 
Perşembe günü 
saat 15.00’te kulun 
konferans salonun
da yapılacağını 
belirtti.
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İnternetten alışveriş 
yaparken TC numa 
ralarına 
dikkat!..haberine 
göre; vatandaşların 
TC kimlik numar- ' 
alarmı ele geçiren 
dolandırıcılar 
başkalarına ait TC 
numaraları ile inter
nete piyasanın çok 
altında ürün ilanları 
verip ilandaki cep 
telefonu numarasın
dan müşterilerin 
kendisine ulaş
malarını bekliyor. 
Başkasına ait TC 
numarası ve üzerine 
kayıtlı olmayan cep 
numarası ile müş
terinin telefon 
havalesi ile para 
yatırmasını isteyen 
dolandırıcı parayı 
çektikten sonra ise 
ortadan kayboluyor. 
Bu durumun asıl 
şikayetçileri ise TC 
kimlik numaraları 
kullanılarak kendi 
üzerinden 
dolandırıcılık 
yapılanlar oldu. 
Internet üzerinden 
alışveriş yaparken 
TC numaranızı pay
laşmaktan kaçının. 
İstanbul’da yaşayan 
Ergün S. 2011 ’de 
internetten cep tele
fonu satın aldı ve 
başına gelmeyen 
kalmadı. TC mağdu
ru Şikayetvar’a 
yaşadıklarını şöyle 
anlattı: 
“TC kimlik numara 
mı dolandırıcılara 
kaptırdım ve yakamı 
mahkemelerden 
kurtaramıyorum, 
internet cep tele
fonu satın alırken 
TC numaramı ele 
geçirdiler.
Edindiğim bilgilere 
göre; dolandırıcılar 
internet üzerinden 
açtıkları sahte 
hesaplarla kendi
sine ulaşan müşter
ilere elinde bulun

durduğu TC 
numarasını ve kendi 
üzerine kayıtlı 
olmayan bir telefon 
numarasını vererek, 
ürünün ücretini 
veya kapora yatır
masını istiyor. 
Müşteri parayı 
yatırıyor. Dolandırıcı 
parayı çeker çek
mez telefonunu da 
kapatıp kayıplara 
karışıyor.
Dolandırıldığını 
anlayan vatandaş 
elinde bulunan TC 
numarası sahibine 
dava açıyor. Benim 
gibi bir çok insan 
TC kimlik numar
aları yüzünden ya 
mahkemelik yada 
ceza almış durum
da. Benim gibi suç
suz insanlarda 
mahkemelerde 
uğraşıyor. Lütfen 
buna bir son ver
ilsin TC kimlik 
numarası başkasına 
ait,çeken başkası ya 
böyle şey olur mu? 
Aynı sebepten 
birçok insan mağ
dur durumda buna 
bir yol bulunsun 
artık. Benim adıma 
da sahte üyelik 
açılıp birçok insan 
dolandırılmış.” 
Sahte üyeliklerle 
dolandırıyorlar 
Bir devlet has
tanesinde doktorluk 
yapan Serdal 
G. ise kendi adına 
sahte üyelik 
açıldığına dikkat 
çekerek 
dolandırıcıların 
kendi adını nasıl

kullandığını 
“2011’de adım- 
soyadım kul
lanılarak üyelik 
açılmış, Araç satış 
ilanı vermiş ve açan 
şahıs arayan 
alıcılara kendini 
adım.soyadım ve 
ünvanımı kullanarak 
tanıtmış. Güven 
telkin ederek, kapo
ra yatırılması 
karşılığında aracın 
satışını yapacağını 
belirtmiştir. Benzer 
olayın başka bir 
doktor arkadaşımın 
başına da geldiğini 
öğrenmiş bulunuyo- 
rum.Aracı görme
den, telefonda 
konuştuğu kişinin 
kim olduğunu 
bilmeden sadece 
doktor olduğunu 
söylemesine inanan 
saf insanları ikna 
etmede de başarıya 
da ulaşmıştır. 
Olaydan haberdar 
olduğum anda ilanı 
kaldırtırdım. Tam 
gün boyunca bu 
ilana kanarak 
arayıp, kendisinin 
şehir dışında 
seminerde 
olduğunu belirten 
kişinin verdiği 
hesaba muhtemelen 
kapora yatıran 
kişiler bulunmakta 
olup bu insanlar 
muhatap olarak 
maalesef bana 
ulaşmaya çalışmak
talar.
Gerekli adli başvu
rularda bulun- 
dum.”şeklinde 
açıkladı.

Itopart ücretine s»a!
Sağlık Bakanlığı, 
özel, kamu ve 
üniversite has
tanelerine otopark 
bulundurma zorun
luluğu getirdi. 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yayın
lanan genelge, il 
sağlık müdürlükleri 
aracılığıyla 
25.03.2013 tarihinde 
bütün hastanelere 
gönderildi.
GİRİŞ ÇIKIŞLARDA 
ÜCRET
Buna göre bütün 
hastanelere çalışan 
ve hasta yakınları 
için ücretsiz 
otopark hizmeti 
verme zorunluluğu 
getirildi. Bugün 
Gazetesi’nin haber
ine göre, bu uygula
maya özel, kamu ve 
üniversite has
tanelerinin tümü 
dahil edildi. Hiçbir 
hastane yöneti
minin hastane 
çalışanından ve 
hasta yakınından 
otopark ücreti ala
mayacağı 
öngörüldü. Buna 
rağmen İstanbul’da 
birçok hastanenin 
otopark hizmetini 
ücretli vermeye 
devam ettiği 
anlaşıldı. Üstelik 
bazı hastanelerin 
bununla yetinmeyip 
giriş çıkışlarda dahi 
ücret aldığı ortaya 
çıktı. Hal böyle 
olunca hastayı has
taneye bırakmak 
bile paralı hale 
geldi.
1 SAATİ 5 LİRA 
Türkiye'nin en 
büyük has
tanelerinden İstan
bul Üniversitesi'ne 
bağlı İstanbul Tıp

ve Cerrahpaşa Tıp 
Fakülteleri de 
otopark ücreti 
almaya devam eden 
hastaneler arasın
da. I.Ü. Tıp 
Fakültesi ve 
Cerrahpaşa'da saat
lik otopark ücretinin 
yanı sıra giriş 
çıkışlarda da ücret 
alındığını doğru
layan I.Ü. Sosyal 
Tesisler Yönştim 
Kurulu Başkanı ve 
Rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Şafak 
Sahir 
Karamehmetoğlu, 
"İlk 30 dakika için 3, 
1 saat için 5, 2 saat 
için 6 lira alıyoruz" 
dedi.

ACİL TRAFİĞİ 
SAVUNMASI - 
Karamehmetoğlu, 
"Otopark ücreti 
almamızın sebebi 
gerek Çapa'da 
gerekse Cerrahpaşa 
kampüsleri içinde 
trafiğin çok yoğun 
olması. Yani has
tane içinde acile 
ulaşana kadar bile 
sorun yaşanıyor. 
Dolayısıyla, biz has
tanenin içinin bir 
yol olarak kullanıl
masını engellemek 
için böyle bir uygu
lama yaptık. 
Hastaneyi bir tran
sit geçiş olarak kul
lanarak istismar 
eden vatandaşlar 

bizi bu uygulamaya 
itti" ifadelerini kul
landı. Ticari taksi
lerin istisna olarak 
kabul edildiğini 
belirten 
Karamehmetoğlu, 
"Taksilerin giriş 
çıkışlarında ilk 15 
dakika ücretsiz" 
diye konuştu. 
HAKSIZ KAZANÇ 
SAĞLANIYOR 
Hasta Hakları 
Aktivistleri Derneği 
Genel Başkanı 
Orhan Demir'e göre 
İstanbul'daki birçok 
hastane hastadan 
otopark ücreti alıy
or. "Zorunlu bir 
unsurun sonucun
da hastalardan 
ücret alınamaz" 
diyen Demir, hasta
nenin otopark 
bulundurma zorun
luluğu olduğunu 
aktardı. Demir, 
şöyle devam etti: 
"Bugün birçok 
sağlık kuruluşu 
yönetmeliğe aykırı 
hareket ederek hak
sız ve hukuksuz 
kazanç elde ediyor. 
Hastane bahçesinin 
otopark gibi kul
lanıldığını 
düşünürsek belli bir 
ücret alınmasına 
hak verebiliriz. Ama 
en azından ilk yarım 
saatin ücretsiz 
olması gerekir ki 
hastalar hastaneye 
bırakılabilsin."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
u 
E 
M

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55 
51318 70 
51312 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

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 Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

■VI Gar. Kom.
513 13 53 VAPUR-FERİDOTKAYMAKAMLIK

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08

• 513 11 33

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

1 
i

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

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

■ Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTORÜS

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

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00

R
DENİZ UÇAÖI
Psgasus Akml» Seyahat

513 65 13
614 63 62

Otobüs Terminali (18 Hat)
METRO
Aydın Turizm

613 12 12
513 20 77

Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92

DAĞITICILAR

E Süzer Turizm
Ksnbsroğlu-Esadaş 
Anrtur
Kamil Koç

612 1O 72
614 46 49
514 47 71
612 O1 63

513 10 45
513 77 73

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

nam cgııım mua. au ıo*fö
İŞ-KUR 513 71 66

m
 R

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. HasL

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE Ergaz 513 88 43

Ipragaz 513 22 59
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

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

TAKSİLER
Zabıta 
BUSKİ Bütünler Llkltgaz 513 80 00

Körfez Taksi 
Çınar 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

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol ■
mar-pet ™
Tuncay Otogaz 013 ıe 43
Beyza Petrol sı3 01 03

Gemlik Körfez HÜSİMİİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI : 4586 

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 Sök. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) 

~~~ —*

kiki 
EL CİN: 11:45- 

14:00-18.00 -20.30 
KORKUNÇ 
BİR FİLM 5: 
12:00-14:00- 

16:15-18:15-20:30 
CROODLAR: 
11.30-15.30- 
17.3049.30 

■»in



Merkez

© KURŞUNLU’DA FULL DENİZ
MANZARALI VADELİ ARSALAR 

©KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR 
• SANAYİ?- DEPOLAMA - BENZİNLİK ARSALÂR[

KONUT ARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZÜO

SATILIK LÜKS DAİRELER
• GEMLİK’TE SATILIK LÜKS DAİRELER
: ARSALARINIZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAATYAPILIR
•TAKASVE’VADESEÇENEl^ERmVCUTTUR

AloAs/n TUNÇ
Kumla Sb.: 0 224 27Kurşunlu Şfc:0535 49^6 04

İMİLTON
NL DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE X’
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA Y Kj

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE lif
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. fflf

'Pustu Piyanist
Meşrubat Saten Sandalye Giyilirine 
Çerez Nikah Masası

İnternetten Canh Kıyın 
Sahne - işıkyösferisi 
Servis veekip inanlar 

Sürpriz gösteri/er

Kff.



İstiklal Cad. 3. Noter Yanı NoiBO/A Tel: 538 32 81

• PORTÖR MUAYENELERİ

• l$EGİRİ$ RAPORU
• AĞIR VE TEHLİKELİ l$LER 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

L • İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
osab • ISGüvemIğIuzmahiği 
- y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSK AMLİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha 
önemli değildir...
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ftMİîMi
Özel Aykent İlköğretim Okulu 
öğrencileri, My Town, Our 
Lan d scapes Projesi kap- 
samındpYu nanistan’a gitti 
ler. Selanik, Kavala, Gümilci 
ne, Dedeâgac, Larissa, 
Litoshera; Katherini şehirleri 
de gezilecek. Sayfa 5’de

Gemlik Ticaret Borsası seçimlerine yeniden aday olan İlhan Acar, 
“Gemlik Zeytini kimliğini yeniden buluyor.” dedi.

Gemlik Ticaret 
Borsası seçimlerine 
son kez aday oluyo
rum diyen Ilhan Acar, 
"Gemlik zeytininin 
gerçek kimliğine 
kavuşması için 
bugüne kadar çalıştığı 
mız gibi bundan sonra 
da çalışacağız" dedi. 
Kendisi ile birlikte oda 
meclisini tanıtan Acar, 
basına gönderdiği 
yazılı açıklamada, 
borsa üyelerinin yıl
lardır ihmal edilmiş 
sorunlanna çözüm

için yola çıktığını 
söyledi. Acar, şir
ketleşme ve lisanslı

depoculuğu başlata
caklarını, Gemlik zey
tinini en işi şekilde

temsil edeceklerini, 
laboratuvar kuracak
larını söyledi. 4’de

30 Mayıs-2 Haziran^ rakibi İstanbul 
2013 tarihlerinde' i Halkalı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BESOB’da yarım günü..
Dün, işyeri vizemi yenilemek için Bursa 

Esnaf ve Sanatkarlar Biriiği’ne gittim, 
öğle satlerinde Gemlik'ten çıkıp, Birliğe gel 

dlğimde saat 14.oo’ü biraz geçiyordu.
Esnafın vize yenileme işlerini Gemlik Esnaf 

ve sanatkarlar Odası haftada bir gün Bursa’ya 
giderek üyelerine yardımcı olmak İçin toplu 
yapıyor.

işimin aciliyeti nedeniyle, kendi işimi kendim 
görmek İstedim.

İşlem bir saat sürmez diye yola çıktım.
Çıktığıma pişman oldum. Devamı sayfa 4’de

Bursagaz'ın liselerarasında düzen
lediği Çevre konulu bilgi yarışmasında 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
öğrencileri İl İkincisi oldu. Haberi 7’de

Kocaeli grup mer 
kezinde Gemlik-■ «■' 
Belediyespor'un 
da katıldığı U-16 
Türkiye Şampiyo 
naşı 1. Kademe 
müsaba katarının 
fikstür kura çekimi 
yapıldı.
Kocaeli ASKF 
toplantı salonunda 
Futbol İl Temsilcisi
Mithat Ağa 
başkanlığında 
gerçekleşen kura 
çekimine Gemlik 
Belediyespor'dan
Haydar Yiğit 
katıldı.
Kocaeli’de yeni 
hizmete açılan 
4800 oturma kapa
siteli Cephanelik 
stadında oynana 
cak olan müsa 
bakalarda Gemlik 
Belediyespor'un il

< Taştepespor oldu. 
Bugün saat 19.00 
da başlayacak ilk 
maçta Gemlik 
Belediye spor

■: rakibini yendiği
£ı takdirde ikinci 
v maçı Cumartesi 
. günü Kütahya 

Akıncılarspor 
^arasında oynana 
r cak. Temsilcimizin

₺ beraberliği yada 
• yenilgisi durumun

da maç Cuma
• günü oynanacak. 

B grubunda yer 
alan Gemlik 

. Belediyespor'un 
yanı sıra A grubun
da Bursa'da Oy ak

: Renault rakipleri 
Çanakkale 
Bigaspor ile İstan
bul Altınordu ile 
final için mücadele 
edecek

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Öğrenme Senlikleri başlıyor

Mayıs ve Kasım aylarının son günlerinde iki taksitte 
ödenen emlak vergileri için vatandaşlar, Belediye 

Emlak Servisi’nde uzun kuyruklar oluşturuyor. 
Belediye yetkilileri, emlak vergisi mükelleflerinin PTT 

kanalıyla da ödeme yapabileceklerini belirttiler.
Belediyeler tarafın
dan toplanan 
emlak vergileri 
ödemelerinin birin
ci taksiti yarın 
sona eriyor.
Mart, Nisan, 
Mayış aylarına ait 
emlak vergisi 
mükellefleri Gemlik 
Belediyesi Emlak 
Servisi’nde ödeme

yapmak için uzun 
kuyruklar oluştu
ruyor.
Emlak vergisinin 
ikinci taksitinin 
ödemesi ise 30 
Kasım tarihinde 
yapılacak.
Emlak vergileri, 
Belediye Emlak 
Servisi’nde 
ödeneceği gibi PTT

kanalıyla da 
ödenebiliyor. 
Belediyelerin en 
önemli vergi
lerinden biri 
olan emlak ver
gisinin son güne 
bırakılması 
nedeniyle, 
belediyelerde izdi
hamlara neden ola 
cağı sanılıyor.

Bursa Öğrenme Şenlikleri kap* 
samında Gemlik’te de yapılacak 
etkinlikler 30-31 Mayıs ile 1 
Haziran tarihleri arasında 
başlıyor.
Etkinlik, merkezi İskele Meydanı 
Festival Alanı olmak üzere, 
ilçenin farklı noktalarında 
gerçekleştirilecek.
Öğrenme Şenlikleri; prog 
ramının açılışı bugün İlçe pro
tokolünün katılımı ile saat 
13.00 de İskele Meydanı’nda 
başlayacak.
Bugün İlçe Stadında saat 09.00 
da Step ve aerobik gösterisi, 
Cumhuriyet, Çınar, Şehit Etem 
Yaşar Gazi, Atatürk İlköğretim 
Okulu 1.sınıf ve Zübeyde Hanım 
ve Halk Eğitim Merkezi 
Anasınıfı öğretmen, veli öğren
cilerinin gruplar halinde Trafik 
Işıkları ve Yaya Geçitlerinde 
Üniversite girişin de çocuk 
oyunlarının büyüklere 
öğretilmesi, Açık öğretim 
Öğrencileri için bilgilendirme 
semineri yapılması, Ebru, Hat, 
Koza Ahşap, Çini, ilk yardım, 
gitar, kravat bağlama, Satranç, 
Bilgisayar ve İnternet Kullanı 
mı, beyanname doldurma, Gemi 
Adamları ve TELC, Karikatür, 
Yüz Boyama, Kan Bağışı ile 
tansiyon ölçme standları ve 
uygulamaları, Toplum Ruh 
Sağlığı Personeli ve Hâstaları .

ile el sanatları çalışması yap
tırılması ve kermes düzenlen
mesi, Halk Oyunları çalışmaları 
etkinlikleri yapılacak.
31 Mayıs 2013 günü ise saat 
13.oo’de Asım Kocabıyık MYO 
ile Kız Meslek Lisesi, Ticaret 
Meslek Lisesi ve Hisar Anadolu 
Lisesi (Çevre Kulübü) öğrenci
leri ile birlikte Üniversite 
Sahilinde kıyı temizliği yapıl
ması, saat 14.oo de AB projeleri 
bilgilendirmesi, saat 14.30 da 
Zeytinlerde ilaçlamanın uygula
malı gösterilmesi Asım 
Kocabıyık Meslek Yüksek 
Okulu Kampüsü’nde yapılacak. 
Aynı gün saat 16.30 da Gemlik 
HEM’de yıl sonu sergisi, saat 
18.oo’de Kayıkhane’de TOFAŞ 
Basketbol takım koçu Efe 
AYDAN'dan Basketbol çalış
ması yaptırması, saat 18.oo’de 
İskele Meydanı Roman 
orkestrası ritim çalışmaları, 
saat 19.oo’da sahilde Çocuk
ların Aileleri ile birlikte KASK 
kullanarak bisiklet parkurunu 
tamamlamaları yapılacak.
1 Haziran 2013 günü ise saat 
10.oo’da İskele Meydanı’nda 
kahvaltı masası kurulması, 
Obezite ile ilgili sunum, saat 
12.oo AS Merkez AVM'de el 
sanatları standı, saat 18.oo 
İskele Meydanı Karete gösteri
leri yapılacak

1904’den günümüze

Erenoğlu
SÜT MAMULLERİ A.Ş.

MRNDfî YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ DOLUNUR

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ GARDIR
İmalat: Hami diye Mah. Papatya Sok. No: 4/A GEMLİK

Sipariş Tel: 51312 27
Şube 1:1. Akıt Cad. Şirin Haza 3 G GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt. 222/A KUMLA 538 0313

Atalar, Kızılay Demeği ne 
tekerlekli sandalye armağan etti
Türk Kızılayı Gemlik 
Şubesi’ne engelli 
vatandaşlar için 
tekerlekli sandalye 
yardımları devam 
ediyor.
Hafta başında Orhan 
gazi Caddesi’nde 
bulunan Kav-Ten 
Ambalaj Sanayi 
Sahibi Ahmet Atalar, 
bir tekerlekli sandal 
ye alarak Kızılay Der 
neği Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler’e teslim etti, 
özler, Gemlik’te çok 
sayıda engellinin te 
kerlekli sandalyeye 
ihtiyacı öldüğünü, bu 
yardımı da ihtiyacı 
olan bir vatandaşımı 
zın yakınına teslim 
ettiklerini söyledi. 
Atalar’a desteği 
nedeniyle teşekkür 
eden özler, yardımlar 
devam ettikçe ihtiyaç 
sahibi engellilere te 
kerlekli sandalyeleri 
teslim edeceklerini 
belirtti.
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Kepçe işçiye çarptı
Orhangazi’de, alt 
yapı çalışmalarında 
görevli bir kişi iş 
makinesinin kep 
çesinin kafasına 
çarpması netice 
sinde yaralandı. 
Turist yolunda kazı 
yapan iş makinesi 
manevra yaptığı 
esnada alt yapı fir
ması bünyesinde 
çalışan imdat 
Erdem'e (49) çarptı.

Başından yarala 
nan Erdem çevre
deki vatandaşlar 
tarafından özel bir 
araca konarak has
taneye kaldırıldı. 
Tedavi altına alınan 
imdat Erdem'in 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi. Polis 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Bisiklet yaslı kadına
narıma yaralı

Kaçak inşaata 3 yıl 4 al Hapis
Bursa'da imar kirli 
liğine sebep olduk
ları gerekçesiyle 
haklarında arama 
kararı bulunan 2 kişi 
polis tarafından 
yakalandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler, son bir 
haftalık faaliyet

raporunu açıkladı.
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube .
Müdürlüğü Aranan 
Şahıslar Büro 
Amrrliği'nce J7-23. 
Mayış 2013 tarihleri 
arasında yürütülen. .. 
çalışmalar net-, 
icesinde, aranan . 
toplam 218 şahıs - 
yakalandı. Bu şahıs

lardan 28'i sevk 
edildikleri adli mer- 
ciljer.tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Emniyet ekipleri, 
imar kirliliği suçun
dan 10 ay hapis . . 
cezasıyla aranan 
Ş:;K. ile aynı suçtan 
3 yıl. 4 ay hapis > 
cezasıyla aranan

Y.K., mühür bozma 
suçundan aranan 
M.S.S.'yi yakala
yarak adli 
mercilere teslim etti. 
Ayrıca bü 
zanlılar haricinde 
çeşitli olaylara 
karışan 25 
şahıs da yakala
nacak cezaevine 
gönderildi.

Orhangazi ilçesine 
bağlı Çakırlı 
beldesinde, bisik
leti ile yaşlı kadına 
çarpan 9 yaşındaki 
çocuk ve çarptığı 
kadın yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çakırlı mey
danından köy 
istikametine bişik- 
leti İle seyreden 9 
yaşındaki Muham 
met Oğulcan 
Albeni, bu sırada 
evine giden Hami 
yet Çelik’e (68) 
çarptı. Çarpmanın 

etkisiyle yaşlı 
kadın ve bisiklette
ki çocuk yere 
düştü.
Orhangazi 
Devlet 
Hastanesi’ne 
getirilen Çelik 
müşahede altına 
alındı. Albeni ise 
Orhangazi’deki ilk 
müdahalenin 
ardından ambu
lansla Bursa 
Şevket Yılmaz 
Araştırma 
Hastanesi’ne sevk 
edildi.

MİM Kamyona hlnerken öldii
Bursa'da şirketinde 
ihracat müdürü 
olarak çalışan genci, 
görevden ayrılması 
üzerine beyzbol 
sopasıyla darp ettiği 
önü sürülen iş 
adamı 5 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Ceza, daha sonra 6 
bin 500 TL para 
cezasına dönüştü

Xaıawncaaracınflaniflflikaıııyonuııaltıııılalıalılı
Merkez Nilüfer 
ilçesinde, hasarlı 
kaza geçiren ve 
aracından inen 
sürücü, kamyonetin 
çarpması sonucu 
yaşamını yitirdi 
Merkez Nilüfer 
ilçesinde, aracı oto
büsle çarpışan ve 
kazadan yara 
almadan kurtulan 
sürücü, otomobilin
den indiği sırada bir 
kamyonetin çarp
ması nedeniyle 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
Veysel Çimcık (27) 
idaresindeki 26 NH 

rüldü.Temmuz ayın
da Nilüfer ilçesinde
ki bir tekstil frr- . 
masında meydana . 
gelen olayda şir- - 
kette ihracat müdü 
rü olarak çalışan 
Emre Düzelten, 
firma sahibi Ş.E.’ye 
işten ayrılacağını 
söyledi. Bunun üzeri 
ne iş adamı Ş.E.

107 plakalı otomo
bil, Bursa-izmir 
karayolunun Yolçatı 
Mahallesi mevk- 
isinde Salih 
Arslan'ın (48) kul

Emre Düzelten'e 
pirim ve maaş ala
cağını vermeyeceği
ni dile getirdi. İkili 
arasında kısa süre 
gerginlik yaşandı. 
İddiaya göre, Ş.E.,; 
dolabından çıkardığı 
beyz bol sopasıyla 
Düzel ten'i darp etti. 
Tartışma nın ardın
dan vücudunun 

landığı 55 DG 350 
plakalı yolcu oto
büsüyle çarpıştı. 
Araçlarda haşşra 
yol açan kazanın 
ardından otomo

değişik yerlerinde 
morluk oluşan 
Düzelten, doktor 
raporu alarak 
Ş.E.'nden 'Tehdit, 
hakaret ve kasten 
yaralama' iddiasıyla 
şikayetçi oldu. İş 
adamı Ş.E. de 
Düzelten'den 'tehdit 
ettiği' iddiasıyla , 
davacı oldu.

bilinden inen Çim- 
cık'a, kimliği henüz 
belirlenemeyen bir 
sürücünün kul
landığı kamyonet 
çarparak kaçtı.
Olayda ağır 
yaralanan ve 112 
Acil Servis ekipler
ince Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Çimcık, 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Polis, Çimcık'ın 
ölümüne neden olan 
sürücünün yakalan
ması için çalışma 
başlattı.

Bursa'da, kamy
onundaki karpu
zları bir iş yerine 
indirdikten sonra 
aracına binerken 
dengesini kaybe
dip düşen şahıs 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli Mahalle 
si'nde meydana 
geldi. N.T. kamy
onunun kasasın
daki karpuzları bir 
iş yerine indirdi. 
İşini bitirdikten 
sonra kamyonuna 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

js
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

binmek isteyen 
N.T. dengesini 
kaybederek düştü. 
N.T.'nin yerde yat
tığını gören vatan
daşlar durumu 112 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
112 acil servis 
ekipleri ağır 
yaralanan N.T.'yi 
hastaneye kaldırdı. 
N.T. hastanede 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Polis kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı
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Güne Bakış
Gemlik Ticaret Borsası seçimlerine yeniden aday olan İlhan Acar, 

“Gemlik Zeytini kimliğini yeniden buluyor.” dedi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BESOB’da geçen yarım gün

BESOB’un 7. katında Sicil Müdürlüğü var.
Tüm esnaf ve sanatkar, yeni işyeri açtığın 

da veya 5 yıl çalışmasından sonra sicilleri 
nin vizesini yaptırmaları yasal zorunluk.

Ben de bu yasal zorunluğu yerine 
getirmek için 7. kata çıktım.

Odada 5 görevli bilgisayarlarının karşısın
da bekliyorlar. Birçok esnaf da tezgahın 
önünde kuyrukta.

Girişte bankalardaki gibi bir sıra düzeneği 
yok. Kimin sırası önde, kimin arkada belli 
değil.

Soru soruyorsun doğru dürüst cevap 
alamıyorsun.

İçerisi sıcak mı sıcak.
Klimalar yetersiz.
Elimdeki evrağı bir bayana verdim ve 

ayrılan yere oturup beklemeye başladım.
Tık yok.
İşlemler yürümüyor.
Sıra sorunu nedeniyle kızanlar, bağrışan- 

lar bir yana, neden işlem yürümüyor 
sorusuna cevap ararken, yanımda oturan 
biri “Sistem kapanıyor. Bu nedenle işlem 
yapamıyorlar” dedi.

Ne demek sistem kapanması.
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuru

luşlarından biri, Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu’dur.

Esnaf ve sanatkarla ilgili her konu 
Ankara’ya bilgisayarlara bağlı çalışır.

Tüm Odalar işlemlerini Ankara Merkez 
bağlantısıyla yapar.

Ama trilyonluk kuruluşun altyapısı tıka 
nınca, esnaf ve sanatkarın parasıyla caka 
satanlar bu konuyu göremiyorlar.

Sizin anlayacağınız, esnaf ve sanatkar 
BESOB de çile çekiyor.

Sistem bir açılıyor bir kapanıyor.
Sat 14.oo gibi girdiğim odadan 16.15 de 

çıktım.
Elime tutuşturulan vezne para yatırma bel

gesi ile alt kata inip Halk Bankası’nda bir 
süre daha beklemek zorunda kaldım.

Gemlik’ten BESOB Şubesine atanan eski 
Güvenlik görevlisini görünce şaşırdım.

Hemen kucaklaştık.
Sırama gelip parayı yatırdıktan sonra 

yeniden 7. kata çıkarak, elimdeki eyrakları 
görevliye verip bir süre daha bekledikten 
sonra, saat 17.oo birkaç dakika kala işimi 
bitirmiş oldum.

Bu kez aracımı bıraktığım BESOB önünde
ki park yerine para ödemek zorunda kaldım.

Düşününüz. Esnaf ve Sanatkarın para 
sıyla çaka yapanlar, iş görmek İçin kendi 
kurumlarının önüne araç park ettiklerinde 
bile park parası alıyorlar.

Bu durumları görünce üzüldüm.
BESOB’a bu çağda bu tutumları yakışı- 

taramadım.

Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, “Ekibi 
m izle birlikte Gemlik 
zeytininin gerçek 
kimliğine kavuşması 
için bugüne kadar 
çalıştığımız gibi 
bundan sonra da 
çalışacağız” dedi. 
Listesinde Mehmet 
Taşar, Erdal Kayah, 
Erkan Sarışen, 
Erdinç Ersan, 
Burhan Atalay, 
SinanTuran, Özden 
Çakır, Ertan 
Toksabay, Ceyat 
Yazıcı, Yaşar İslam, 
Ali Öztürk, Mustafa 
Doğan ve Ferit Alan

gibi isimlerle hare 
ket ettiğini belirten 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, “Üyeleri 
mizden aldığımız 
güçle yaptıklanmız 
yapacaklarımızın 
teminatıdır diyerek 
ikinci dört yıllık bir 
hizmet üretmeye 
borsamıza ve üreti 
cimize çağ atlat
maya hazırız.” dedi. 
Gemlik Ticaret 
Borsası başkanı 
İlhan Acar, 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
seçimlerde son kez 
aday olduğunu

belirterek, “Halen 
devam eden pro
jelerimiz var. Üyeleri 
mizin yıllardır ihmal 
edilmiş sorunlarına 
çözüm üretmek için 
çıktığımız yolda son 
kez aday oluyorum.” 
dedi.
İlhan Acar yeni 
dönemde, “Gemlik 
zeytini maddi 
manevi hak ettiği 
yere getirilecektir. 
Şirketleşme ve 
lisanslı depoculuk 
faaliyetleri başlatıla
caktır, Yurt içi ve 
yurt dışı fuarda 
Gemlik ve zeytinimiz 
en iyi şekilde temsil

edilecektir. Zeytin ve 
zeytinyağında analiz 
yapılabilecek bir 
laboratuvar faaliyete 
sokulacaktır.
Üyelerimize 
pazarlama konusun
da des tek verilecek 
ve üyelerimize 
yakışır bir sosyal 
tesis yapa cağız. 
Başarılı ve fakat 
imkânları olmayan 
yöremiz öğrenciler
ine burs verilecek.” 
diyerek, “Bizler yeni 
ekibimiz tüm bu 
vaatlerimizi yapa
bilecek bilgi ve 
tecrübeye sahibiz" 
şeklinde konuştu.

Dost sofrasmdalar...
Gemlik Lisesi’nden 
mezun olan her biri 
farklı meslek sahibi 
olan kimi değişik 
illere göç eden eski 
dostlar, bir dost 
sofrasında buluştu. 
Geçtiğimiz gün
lerde, iş çıkışında 
Ahmet’in yerinde 
biraraya gelen 
Ahmet özipek, 
Serdar Ün ver, 
Behçet Atar, Feridun 
Sertaslan, Ali 
Günsay, Ömer 
Koçaş Gemlik 
Liseliler kahvaltısın
dan sonra buluşup, 
eski günleri andılar.

Gemlik Körfez www.9emlikkorfezgazetesl.con1

http://www.9emlikkorfezgazetesl.con1
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flykentliler Yunanistan'da
Özel Aykent İlk 
öğretim Okulu 
İngilizce Öğret
meni Burcu Topuz 
önderliğinde 
Yunanistan ile 
sene başından 
beri ortaklaşa 
e-twinning 
üzerinden online 
olarak yürütülen 
My Town, Our 
Landscapes 
Projesi Yunanistan 
gezisi ile pekiş 
tirildi 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler 
başkanlığında 
düzenlenen 
Yunanistan gezi
sine İlçe Milli 
Eğitim Müdür 
Yardımcısı Ali 
Osman Cura, Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler, İngilizce 
Öğretmeni Burcu 
Topuz ve 16 proje

öğrencisi katıldı. 
Yunanistan’ın Pyli 
kentindeki Pyli 
Primary School 
öğrencileri ve 
öğretmenleri ile 
tanışarak ve proje 
kapsamında böl 
geye ait yerler 
gezilip, bilgi 
alışverişinde 
bulunuluyor. 
Ayrıca gezi kap
samında Selanik, 
Kavala, Gümilcine, 
Dedeagac, 
Larissa, Litoshera,

Katherini şehirleri 
de gezilecek 
Yunan Proje 
Öğretmeni Fotini 
Ntai bu haberin 
başında yer 
aldığını, çok mutlu 
olduklarını ve Pyli 
halkının da Türk 
dostlarını büyük 
bir heyecan içinde 
beklediklerini 
söyledi.
Proje sorumlusu 
Burcu Topuz 
amaçlarının farklı 
kültürleri tanımak, 

yeni arkadaşlar 
edinmek, kendi 
kültürümüzü 
tanıtıp, güzel vakit 
geçirerek öğrenci
lerin İngilizce’yi 
aktif kullanıp, dil 
yeteneklerini 
geliştirmek 
olduğunu belirtti. 
Geçtiğimiz hafta 
Yunanistan’a 
giden Aykentlilerin 
1 Haziran 2013 
günü Gemlik’e 
dönecekleri öğre
nildi.

Müzeler Maftası’nıla 
Umurbey’i gezdiler

Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi "Müzeler 
Haftası” etkinlikleri 
çerçevesinde bir 
etkinlik gerçekleştir
di. Müdür yardım
cısı Sadrettin 
Soylar, Türk Dili ve 
Edebiyatı dersi 
Öğretmeni Nuray 
Arık, 10/Yve 9/U 
sınıfı öğrenci
lerinden oluşan gezi 
grubu Umurbey 
Celal Bayar müzesi 
ve kütüphanesini 

ziyaret ettiler. 
Öğrenciler, müzede 
sergilenen eşyaları 
ilgiyle izlediler. 
Müze görevlisinden 
merak ettikleri 
eşyalar hakkında 
bilgiler aldılar. 
Öğrenciler ve öğret
menleri daha sonra 
hep birlikte müze 
içindeki yeşil alan
da piknik yaptılar. 
Daha sonra genel 
bir çevre temizliğini 
de yapan öğrenciler 
geziden çok mem
nun kaldıklarını 
belirttiler.
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Tarık TANIŞ
Ne Çok ıslanmış Şarkılar

Meğer sen 
Gökyüzüyken

Tomurcuk zamanlarındaymış
Eylül

Henüz çatlamamış toprağın
Diplerinde eşelenirmiş çimen 

boşluklarına yükleyip bahan

Yağmuruymuşsun - 
Dudakları terleyen geçenin 
Omzuna yaslanan .
Ne çok ağlanifş zaman

Meğer

Ne çok ıslanmış
Şarkılar «
tüm notalar lirikmiş

Silinmiş ötekiler

Ne çok dinlemişim 
Sokağın kemancısını

Ne çok hüzünmüşsün meğer

Ne çok yalnızlıkmış içimi 
Meğer ne çok geceymiş, gece

Sen
Gökyüzüyken

Gözlerin
Düşermiş kadehe
Şarabi akşamlara dökülürmüş 
gül rengi

Şeni içermişim de
Öyle sarhoş olurmuş sensizliğim

Yığılır kalırmış
Kırık bir hayal

Derim bir fay misali sokağın 
köşesine
Kendini gömüp içine...

ABONE OLDUNUZ MU?
M)Hl«lllıınıı.ıııımwffliw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

!■ÜJMfcMMlSII1

Gemlikli 
resim öğret
meni Figen 
Yürüten sergi 
açıyor.
Kendi atölye
sine ait
Karma Resim 
Sergisini 28 
Mayıs - 2 
Haziran2013 
târihlerinde 
Bursa 
Anatölium 
Alişveriş 
Merkesi'nin 
Sanatolium 
galerisinde 
açılacağını

söyleyen 
Figen Yürüten 
Gemlik 
halkını 
sergiye davet 
etti.
Öte yandan, 
,Yürüten’in 
Karma ser
gisinde,18 
kişinin yap
mış olduğu 
yaklaşık 70 
adet 
yağlıboya 
tablo, sanat
severlerin 
izlenimine 
açılacak.

SATILIK İfİUA
GEMSAZ SINIRLARINDA

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK
KULLANILMAYA
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ «LIGMİ 
Iü^*EZS'XZT.“'ITlVElB,l riF HİZMETİNİZDEYİZ EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR... lW> ' ; 1

GULERAJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK- 

REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokakj

Stüdyo Prestij yanı No :3/B GEMLİK
Tel:(0.224)513 96 83

S FAAL DURUMDA 
S= SATILIK SU BAYİİ 
S§ 0 507 244 72 24

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL : 0 532 661 79 90
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GCBftL ütme konulu Hilal yarışmasında ikinci ölün
Doğalgaz dağıtım 
şirketi Bursagaz'ın 
düzenlediği liseler
arası çevre konulu 
bilgi yarışmasının 
finalinde öğrenciler 
dereceye girmek için 
ter döktü.
Bursa il Milli Eğitim 

Müdürü Atimla 
Gülsar'ın da katıldığı 
Bursa Çelik Palas 
otelde gerçekleşen 
final müsabakasına 
7 merkez ilçeden 7 
lise birinci olmak 
için yarıştı.
Finalde yarışmasın
da ilçemizi en iyi 
şekilde temsil eden 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 4. 
yedek soruyu da 
yanlış cevaplandırın
ca tek soruyla birin
ciliği kaçınp 62 okul
la başlayan yarışma
da il İkincisi oldu . 
Yanşmada Gürsu 
Yıldız Tekstil Lisesi 
birinci olurken 
Emirsultan Anadolu

Lisesi de üçüncü 
oldu.
Özlem Bülbül, Talha 
Doğan, Veysel Aydın 
ve Nurbanu Süren 
ile yarışmaya katılan 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ikin
cilik ödülü alarak 
1500 TL para ödülü 
ve okula yazıcı 
kazandı 
Okul Müdürü Nazım 
Özer, dereceye giren 
öğrencileri tebrik 
ederek kutladı.
Öğrencilerinin önce
ki yıllardaki gibi bu 

sene de final mu 
sabakasın da 
başarılı oldukların 
hatırlatan Özer 
'Öğrencilerimi kut
luyorum. İlçemizi ve 
okulumuzu en iyi 
şekilde temsil ettiler. 
Başarılarının devam
larını diliyorum' şek
linde konuştu. 
Alman enerji devi 
EWE AGrnin en 
büyük Türkiye 
yatırımı olan 
Bursagaz, gençlere 
çevre bilincini aşıla
mak amacıyla

düzenlediği 
Liselerarası Çevre 
Konulu Bilgi 
Yarışması 
düzenledi. Bursa'nın 
ilçelerinde yapılan 
elemelerinin ardın
dan finale kalan 7 
okul Çelik Palas 
otel'de düzenlenen 
programda yarıştı. 
Samet Saraç 
Anadolu Lisesi, 
Emirsultan Anadolu 
Lisesi, İMKB Fen 
Lisesi, Sami 
Evkuran Anadolu 
Lisesi, Gürsu Yıldız

Tekstil Lisesi, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ve Bursa 
Çimento Fabrikası 
Endüstri Meslek 
Lisesi'nden üçer 
öğrenci birinci 
olmak için yarıştı. 
Yarışma öncesi 
konuşan Bursagaz 
Genel Müdür 
Danışmanı ve 
Bursagaz Eğitim 
Gönüllüleri Derneği 
Başkanı Mehmet 

i Yaşar Çerçi, şirketin 
kuruluşundan 
itibaren bilinçli 
olduğu çevre 
konusunda çeşitli 
çalışmalar gerçek
leştirdiğini ve 
düzenlenen bilgi 
yarışmasıyla önce
likle öğrencilerin 
çevre duyarlılığını 
artırmayı hedefledik
lerini belirtti.
Bursa Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar 
da Kur'anı Kerim'de 
cennetin tarif 

edilirken 'yeşillik ve 
suların aktığı bir yer' 
kelimesinin geçtiğini 
belirterek, "Hani der
ler ya 'cennet gibi 
bir yer*. Evet bizler, 
çevremize duyarlı 
olarak, yaşadığımız 
mekanları temiz tut
malıyız. Bu yarışma
da da liseli öğrenci
lerimizin çevreye 
duyarlılıklarını artır
mak amacıyla 
düzenlenmiştir" 
dedi.
Bursagaz Genel 
Müdürü Ahmet 
Hakan Tola ise 
yarışmada 
dereceye giren 
öğrencilere 
hediyelerini 
takdim etti. 
Gürsu Yıldız 
Tekstil Lisesi 
birinci, Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ikinci ve 
Emirsultan 
Anadolu Lisesi de 
üçüncü oldu.

M
S

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitleri. İhtiyaç duyduğunuz boyutta kaşe ve kalem kaşeler.
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Kupa ve madalya çeşitleri. Türkiye rrin en zengin davetiye çeşitleri.

.j? .J

Anahtarlık, isimlik, ajanda ve promosyon çeşitleri. Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.

Çay içmeye de

E
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Av tutkunları Bursa Ha buluşuyor
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 30 
Mayıs-2 Haziran ta 
rihleri arasında 
'Doğa Av 2013* fuarı 
düzenlenecek. 
TÜYAP ile Türkiye 
Atıcılık ve Avcılık* 
Federasyonu iş bir
liğiyle Bursa Doğa 
Av 2013 Fuarı, av 
tutkunlarını bir araya 
getirecek. 5 yıldan 
bu yana Bursa'da 
kutlanan ve ulus
lararası nitelik 
kazanan fuara 12 
ülkeden 126 firma 
katılacak.
Geçtiğimiz sene 52 

bin ziyaretçi ağır
layan fuarda bu yılkı 
hedef ise 55 bin. 
Almira Otel'de 
düzenlenen tanıtım 
toplantısında 
konuşan Bursa 
TÜYAP Fuarcılık 
Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, ziyaretçi
lerin fuarda avcılık 
malzemelerinden 
doğa sporlarına, 
balıkçılık 
malzemelerinden av 
turizmine kadar 
yüklerce ürünü bula
bileceklerini söyledi. 
Av sezonu 
öncesinde fuarın 
önemli bir eksikliği 

gidereceğini anlatan 
Ersözlü, fuarda balık 
tutma, paintbâll 
müsabakası ve 
koşan domuzla 
gelen ayıya tüfek 
atma yarışması 
düzenleneceğini 
kaydetti.
Türkiye Atıcılık 
ve Avcılık
Federasyonu Avcılık 
Asbaşkanı Atilla 
İshak Tankut ise, 5 
yıldır düzenlenen 
fuarda av tutkun
larını büyük sürpriz
lerin beklediğini 
anlattı. Tankut, 
mevzuat gereği Juar- 
da

sıfır silah satışının 
yapılmayacağını da

söyledi.
Fuar, saat 12.00'da

kapılarını ziyaretçi 
lerine açacak.

Öğretmen izini müdürden 
denil validen isteyecek!

2.5 milyon kişi Türkçe'nin 
çocuklarıyla hulustu

MEB'in mazeret 
izinlerinde yaptığı 
değişikliğe göre, 
taşrada görev 
yapan öğretmenler 
artık 10 günlük 
izinlerini okul 

müdüründen 
değil, bulundukları 
ilçenin kaymakamı 
veya yalisindan 
isteyecek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı öğretmen
lerin mazeret izin
lerinde değişiklik 
yaptı. 81 İlin Milli 
Eğitim 
Müdürlüklerine 
gönderilen yön
ergede mazeret izni 
konusunda öğret
menleri okul 
müdürlerinin 
inisiyatifinden 
aldı.
Buna göre taşrada 
görev yapan öğret
menlerin 10 günlük 
mazeret izinlerini 

artık bağlı olduğu 
okulun müdürü 
vermeyecek. 
Müdürün yerine 
o ilçenin 
kaymakamı veya 
valisi izin verecek. 
Değişikliğin nedeni 
şikayetler 
Yönergede öğret
menlere doğum, 
evlenme ve ölüm

izni dışında, 
idarenin uygun 
göreceği mazerete 
bağlı olarak yılda 
10 gûn izin 
verilebiliyor. 
Daha önce öğret
menler okul müdür
lerinden izin ala
biliyorlardı. Ancak 
Milli Eğitim 
Bakanlığı şikayetler 
üzerine öğretmen
leri amirlerinin 
inisiyatifinden kur
tarmak için yeni bir 
yönetmelik yayımla
yarak taşrada ilçe 
kaymakamı veya il 
valisinin iznine 
verdi.
Refakat izni 
6 aya kadar 
Yönergede yapılan 
diğer bir yenilik ise 
refakat izinlerine 
geldi, öğretmenlerin 
birinci derece 
akrabası olan kişiler 

yani anne, baba, eş 
ve çocukları ile 
kardeşlerinden 
birinin ağır bir kaza 
geçirmesi veya 
tedavisi uzun süren 
bir hastalığının 
bulunması hal
lerinde yakınlarının 
sağlık kurulu 
raporuyla belge
lendirilmesi 
şartıyla, üç aya 
kadar refakat izni 
alabilecek ve bu izin 
bağlı olduğu okul 
müdürünün yet 
kişinde olacak. Eğer 
yakınlarının rahatsı
zlıkları 3 aydan fazla 
sürdüğü takdirde 
rapor durumuna 
göre bu süreye 3 ay 
daha eklenebilecek. 
Ayrıca bu süre 
zarfında öğretmenin 
maaşı da kesintiye 
uğramayacak.

Uluslararası Türkçe 
Öğretim Derneği 
(TÜRKÇEDER) ve 
İzmir Kültürlerarası 
Diyalog Merkezi'nin 
(İZDİM) düzenlediği 
11. Türkçe 
Olimpiyatları Kültür 
Şöleni'ne üç günde 
rekor katılım oldu. 
İzmirlilerin yanı sıra 
Ege Bölgesi'ndeki 
diğer illerden de 
şölene akın eden 
vatandaşlar, 140 
ülkeden gelen 2 bin 
öğrenci ile kucak
laştı. Uşak ve 
Denizli'den trenler 
kaldırılırken birçok 
ilden yüzlerce oto
büs, Kültürpark'a 
ziyaretçi taşıdı. 
İzmir'in şehir içi 
trafiği saatlerce ki 
liflendi. İzdiham 
sebebiyle turnikeler 
ara ara vatandaş 
geçişine kapatıldı. 
Uç günün sonunda 
organizasyon komi 
tesi, katılımın 2 
milyon 500 bin kişi 
yi aştığını duyurdu. 
Şöleni değerlendi 
ren İzmir Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, "Tek 
kelime ile,özetleye
cek olursak harika."

ifadesini kullandı. 
Organizasyon 
Komitesi üyelerin 
den, eski Bakan 
Işı lay Saygın, 
"Türkçe Olimpiyat 
lan halkın gönlüne 
taht kurdu." yoru
munu yaptı. İZDİM 
Başkan Vekili Muşta 
fa Acar, "Afrika 
nerede diye sor
duğunuzda 100 
metre ilerinizde, 
Avustralya nerede 
diye sorulduğunda 
200 metre ilerinizde 
diyorlar. Dünya hiç 
bu kadar yakın ve iç 
içe olmamıştı." diye 
konuştu.
24-26 Mayıs tarih
lerinde Kültürpark* ' 
ta gerçekleştirilen 
kültür şöleninin 
resmi açılışı cuma 
günü 17.30'da 
yapıldı. Ancak saat

11.00'de kapılarını 
vatandaşlara açan 
şölen, birkaç saat 
gibi kısa sürede 250 
bin ziyaretçiye ulaş 
tı. 3 günün sonun
daki toplam ziyaret 
çi sayısı ise 2 mil 
yon 500 bin'di. Açık 
hava tiyatrosunda 
yapılan protokol açı 
hşına ise 16 bakan, 
üst düzey bürokrat 
ve çok sayıda dav
etli katıldı. Egelileri 
kendine hayran bira 
kan kültür şöleninin, 
üç gününü değer
lendiren İZDİM Baş 
kan Vekili Mustafa 
Acar, "İzmir'de sev 
giye, barışa, hoş 
görüye çok büyük 
bir adım atıldı. İzmir 
fuar tarihi boyunca 
böyle bir kalabalık 
görmedi." ifadelerini 
kullandı

'Gem/f'k Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ankalann çemen aramaları hunaltti! lıdem taıminatı raitan Indll
Düşen faiz ortamına 
uyum sağlamaya 
çalışan bankalar, 
gelirleri artırmak 
vatandaşın alışık 
olmadığı yöntem* 
lere başvuruyor.
Bankalar, komisyon 
ve ücret gelirlerini 
artırmak isterken 
aynı zamanda daha 
fazla kredi vermek 
için müşterileri 
yakın markaja aldı. 
Özellikle bireysel 
kredi pazarlamak 
için müşterileri cep 
telefonunda arayıp 
SMS yağmuruna 
tutması vatan
daşların tepkisine 
neden oluyor. 
Çağlayan’da 
esnaflık yapan 
Mehmet Akkaya, 
“Sabahtan beri 3 
tane SMS geldi, *15 
bin liralık krediniz 
hazır, sizi bekliyor’ 

Emekliye 500 Tl zam
intibaktan yarar
lanamayan bazı 
memurlar 500 
TL'den fazla zam 
alabilecek 
Bazı memur ve 
memur emeklileri 
için aylıklarında 500 
lira artış getiren 
yeni bir düzenleme 
yapıldı. Daire 
başkanlarının ek 
göstergeleri 3600'e 
yükseltildi. Böylece 
genel müdür ve bazı 
grup müdürleri de 
yaklaşık 500 lira 
daha fazla emekli 
aylığı alacak. Yasa 
daha önce emekli 
olmuş memurları da 
kapsayacak. Bugün 
Gazetesi'nin haber
ine göre, yeni bir 
intibak yok ama

diye. Bunlar yetmi 
yor gibi sürekli de 
arıyorlar. Ne kadar 
ilgilenmediğimi 
söylesem de din
letemedim” dedi. 
Serkan Öztürk isimli 
bir başka vatandaş 
ise, geçen ayki 
ekstresinde 
bankaların borç 
hatırlatmak için 
gönderdikleri 
SMS’ten 2 TL 
aldığını fark ettiğini 
belirterek, “Benim 

bazı memur ve 
memur emeklileri 
için aylıklarında 500 
lira artış getiren bir 
düzenleme var. 
Devlet Memurları 
Kanunu kapsamın
da Meclis'te kabul 
edilen değişikliğe 
göre, daire başkan- 
larının ek gösterge 
leri 3000'den 3600'e 
yükseltildi. Aslında 
bazı daire başkan- 
ları zaten yüksek ek 

■ göstergeye sahipti, 
başkanlık, genel 
müdürlük, üniver
site daire başkanları 
ile bazı grup müdür
leri de bünlara 
eklenmiş oldu. Bu 
düzenleme, kap
sama giren daire 
başkanlarının bun

krediye ihtiyacım 
olsa zaten bankaya 
giderim. Acaba ‘kre
diniz hazır’ 
mesajlarından da 
para alıyorlar mı?” 
diye konuştu.
Konuyla ilgili olarak 
konuştuğumuz 
bankacılar, kredi 
pazarlamak için 
gönderilen SMS’ler 
için müşterilerden 
herhangi bir ücret 
alınmadığını söyle
di.

dan sonra yaklaşık 
500 lira daha fazla 
emekli aylığı almala 
rı anlamına geliyor. 
Yapılan değişiklik 
sadece şu an 
görevde bulunan 
daire başkanlarına 
değil daire başkan
lığı yapmış emekli 
memurlara da yan
sıyacak. 5510/Geçici 
4. Md. Gereği.) 
Ğeçmiş yıllarda 
özelleştirilen ve her 
biri genel müdürlük 
olan KIT'lerden 
emekli başkanlar da 
dikkate alındığında, 
zamdan yarar
lanacak emekli, dul 
ve yetim sayısının 
50 binzcivarında 
olduğu tahmin 
ediliyor.

Başbakan Erdoğan 
‘Kıdem tazminatı 
değişikliği 
spekülasyon’ 
demişti ancak 
taslakta düzenleme 
yer alıyor.
Başbakan ‘Kıdern 
tazminatı değişikliği 
spekülasyon’ 
demişti ancak 
Çalışma 
Bakanlığı’nın 
taslağında düzen
leme yer alıyor. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
“Kıdem tazminatıyla 
alakalı her şey 
spekülasyondur, 
iktidarı yıpratmaya 
yöneliktir” 
sözüne karşın, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı’nın alt 
işverenlik (taşeron) 
yasa taslağında, 
kıdem tazminatıyla 
ilgili değişiklik de 
yer alıyor.
Başbakan Erdoğan 
tartışmaların gün
deme geldiği mart 
ayında işçilere hitap 
etmiş ve kıdem 
tazminatı konusun
da hiçbir kaygı taşı
mamalarını 
istemişti. 
Başbakanın sözler
ine karşılık, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından 
yaklaşık 2 milyon 
taşeron işçiye 
çözüm olacağı 
gerekçesiyle hazır
lanan yasa 
taslağında kıdem 
tazminatı değişikliği 
de yer alıyor. Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik taşeron 
taslağında kıdem 
tazminatını da 
düzenlediklerini

söyledi.
Mevcut uygulamada 
bir yıl çalışan işçi, 
30 günlük brüt 
maaşı kadar kıdem 
tazminatı hakkı 
kazanıyor. Yeni 
düzenleme ile 
işçinin bir ay 
çalışsa bile kıdem 
tazminatı alacağını 
savunan bakanlık 
taslağında, “Kıdem 
Tazminatı Fonu” 
öngörülüyor.
Buna göre işveren 
kıdem tazminatı pri
mini fona yatıracak. 
İşçi, işten atıldığın
da tazminatını da 
bu fondan alacak. 
Bakanlığın yeni sis
temle “bütün işçiler 
kıdem tazminatın
dan yararlanacak” 
söylemine karşın 
bugün uygulamada 
da zaten bütün 
işçilerin kıdem 
tazminatı hakkı 
bulunu yor. Fon 
kurulması halinde 
kıdem tazminatı 
doğrudan işveren 

tarafından öden
meyecek. Fondan 
karşılanacak. Bu 
işverenlerin uzun 
süredir istedikleri 
bir düzenlemeydi. 
Ayrıca işverenin 
işten çıkardığı 
işçiye doğrudan 
tazminat ödemeye
cek olmasının, 
işten atmayı 

da kolaylaştıracağı 
yorumları yapılıyor. 
Sendikalar, 
İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan başta 
GAP olmak 
üzere birçok 
projeye pay 
aktarıldığına dikkat 
çekerek, Kıdem 
Tazminatı Fonu’nun 
da amacı dışında 
kullanılacağına 
işaret edi 
yor. Düzenlemeyi 
haziran ayına 
kadar yasalaştırmak 
isteyen bakanlığın, 
tasarıyı önümüz 
deki günlerde 
Meclis’e gönderme
si bekleniyor.

Gemlik Karfez
GEMLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 40 SAYI: 4587 
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)

HİB 
EL CİN: 11:45- 

14:00-18.0Q -20.30 
KORKUNÇ 
BİR FİLM 5: 
12:00-14:00- 

16:15-18:15-20:30
CROODLAR: 
11.30-15.30- 
17.30-19.30
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• KUMSAZ’DA VADELİ ARSALAR
• SANAYİ)- DEPOLAMA - BENZİNÜK ARSALARI

KONUTARSALARI-
• KAT KARŞILIĞI ARSALAR
• KUMLA’DA YÜZME HAVUZLU ,

SATILIK LÜKS DAİRELER
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• PORTÖR MUAYENELERİ

İstiklal Cad. 3. Noter Yanı No: 80/A Tel: 538 32 81

e 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 
osab • ^GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 
- y • İLKYARDIMI EĞİTİMİ

• RİSKANALİZİ
• ACİL DURUM EYLEM PLANI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

hiçbir kazanç ve iş 
hayatınızdan daha .
önem/zr/eğ/M/r...
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Tinercileı metruk 
binam yaktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesin 
de, yıllardır kullanılmayan met 
ruk evde çıkan yangın korkulu * 
anların yaşanmasına sebep 
oldu. Haberi sayfa 3’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri resmen göreve başladı.

Mazbatalarını aldılar Hemseri Senlikleri 
3 Haziran da haşlıyor

25 Mayıs 2013 günü yapılan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkan ve Yönetim 
Kurulu üyeliği seçimlerinde, TSO Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçilen Kemal Akıt ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, dün İlçe Seçim 
Kurulu Başkanı Yargıç Muammed Göker 
ve Yargıç Levent Dağdelen’in elinden maz
batalarını alarak resmen göreve başlamış 
oldular. Mazbata töreninde konuşan Yargıç 
Muammed Göker, demokratik ve şeffaf bir 
seçim gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni 
yönetime gelen başkan ve yönetim kurulu 
üyelerini kutladı. Mazbata törenine Kemal 
Akıt, Ergin Erenoğlu, Nurettin Hocaoğlu, 
Mehmet Yıldırım, Mehmet Anar, Şefik Yılmaz 
katıldılar. Haberi sayfa 4’de

Gemlik Belediye si'nin geleneksel hale 
getirdiği ve bu yıl 5. si düzenlenecek 
olan Hemşeri Şenlikleri 3 Haziran 
Pazartesi günü başlayacak. 7 Haziran 
Cuma akşamına kaçlar devam edecek 
olan şenliklerin açılış töreni Dereboyu 
Taşköprü olacak. Haberi sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yaz geldi...
Okullar kapandığında bilin ki yaz başlamıştır. 
Şimdiden yazlıklarda temizlikler başladı.
Çocuklarda ise 9 ay süren okul sendromu 

yerine yazlığa gitme heyecanı sardı.
Okullarda dersler artık sonlandı sayılır.
Sergiler, kır ve tarihi geziler, bahçe oyunları, 

dershane stresinden uzaklaşma ve tatili iple 
çekiş...

Sıcaklarda birden bastırınca çocukları 
sınıflara sokabilirsen sok.

Her gün mız mız..
Bugün sınıfta şu kadar kişiydik, bende git

meyeceğim gibi vızıltılar. Devamı sayfa 4’de

Gemlik’in tanınmasına büyük katkıları olan 
Boksör Restaurant sahibi Necati Aşkın yaşama veda etti

Eoisiflecatirelaittti
Gemlik Turizmi 
ne uzun yıllar 
açtığı Restauran 
tı ile katkı sağla 
yan Necati Aşkın 
(84) vefat etti. 
Rahatsızlanarak, 
Bursa Medikal 
Hastanesi’ne 
kaldırılan ve 
yoğun bakıma 
alınan Necati 
Aşkın, Perşembe 
günü hayata göz
lerini yumdu.
Haberi 2’de

Yağmur şuyoterti 
isiasyomı hizmete girdi

Gemlik Yağmur Suyu Terfi İstasyonu dü 
zenlenen törenle hizmete girdi. Emin 
Dalkıran Kordonu Adliye Binası karşısında 
yapımına başlanıp tamamlanan istasyon 
merkezinin açılış Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Atepe de katıldı. Syf2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik’in tanınmasına büyük katkıları olan 
Boksör Restaurant sahibi Necati Aşkın yaşama veda etti 

Boksör Necati vefat ettf
v

Gemlik Turizmine 
uzun yıllar açtığı 
Restaurantı ile katkı 
sağlayan Necati 
Aşkın (84) vefat etti. 
Hafta başında rahat 
sızlanarak, Bursa 
Medikal 
Hastanesi’ne 
kaldırılan ve yoğun 
bakıma alınan 
Necati Aşkın, 
Perşembe günü 
hayata gözlerini 
yumdu.
1955 yılında İskele 
Meydam’nda açtığı 
Boksör Restaurant 
zamanla Gemlik’in 
markası haline

1904’den günümüze

Erenoğlu
SÜT MAMULLERİ A.Ş.

MRNDfi YOĞURDUMUZU 
DENEDİNİZ Mİ...!

İMALATTAN HALKA
KALP + TANSİYON + ŞEKER HASTALARI İÇİN 
%100 DOĞAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ ROLUNUR

geldi.
Ünlülerin uğrak yeri 
olan Boksör 
Restaurant, Bursa 
İstanbul ve İstanbul 
Bursa yönünde 
seyahat edenler ile 
BursalIların 
vazgeçilmezi oldu. 
Gençliğinde boks 
sporu ile uğraştığı 
için işyerine de 
Boksör adını veren 
Necati Aşkın, taze 
balığı ve güler yüzlü 
hizmeti ile 
Türkiye’nin her yeri 
ne adını duyurdu. 
Necati Aşkın, işyeri
ni yaşı nedeniyle 

geçtiğimiz yıllarda 
damadına devretti. 
Ancak, işyerinden- 
hiçbir zaman kop
madı. Bugün cuma 
namazından sonra 
kılınacak cenaze 
namazı ile Necati 
Aşkıh’ın cenazesi 
ilçe mezarlığında 
toprağa verilecek.

Gemlik Yağmur 
Suyu Terfi İstasyo 
nu düzenlenen 
törenle hizmete 
girdi.
Emin Dalkıran 
Kordonu Adliye 
Binası karşısında 
yapımına başlanıp 
tamamlanan istas 
yon merkezinin 
açılış törenine 
Büyükşehir 
Belediye bandosu 
ua rkdiııuı. 
5 adet 2160 
metreküp saat kapa
siteli pompa ile 
çalışmaya başlayan 
istasyon merkezinin 
baştan aşağıya 
yenilenen alt yapı 
ile birlikte ilçenin 
sel baskınlarını 
tamamen ortadan 
kaldırması 
hedefleniyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Gemlik'e 4 yıl içinde 
58 milyon liralık 
yatırım yapıldığına 
dikkat çekerek, 7 
yılda yapılan yatırım 
tutarının ise 79 mil 
yon lira olduğunu 
söyledi.
Daha yaşanabilir bir 
Gemlik adına on 
milyonlarca liralık 
yatırımların devam 
edeceği müjdesini 
veren Recep Altepe, 
Gemlik’in marka

değerini artırırken, 
turizme yönelik 
yatırımlar ve 
ekonomik gücünün 
de yükselmesini 
amaçladıklarını söz
lerine ekledi.
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz'ın da 
katıldığı Yağmur 
Suyu Terfi İstasyo 
nu açılış töreni İstik
lal Marşımızın okun
masıyla başladı. 
Törende konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik’in 2 
yılda muhteşem bir 
değişim yaşadığına 
dikkat çekerek, 
büyük yatırımlar ve 
hizmetler yaptık
larını kaydetti.
Bu değişim vş dönü 
şümde Büyükşehir 
Belediyesi'nin katkı 
ve desteklerine de 
işaret eden Refik

Yılmaz, alt yapı, üst 
yapı, spor tesisleri, 
Çarşı Deresi 
Rekreasyon Projesi, 
Sosyal Tesisler ve 
diğer birçok hizmet 
adına Recep Altepe 
ve çalışma arkadaş 
larına teşekkür 
ederek, “Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin alt 
yapı hizmetleri 
sayesinde yağmur 
kâbus olmaktan 
çıktı, rahmet haline 
geldi” dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'de, daha 
yaşanabilir 
Gemlik için bir adım 
daha attıklarını 
anlatarak, başta 
Hamidiye ve Dr. 
Ziya Kaya 
Mahalleleri olmak 
üzere terfi istas 
yonunun ilçenin 
birçok mahallesine 
önemli bir hizmet 
vereceğini açıkladı.

GÜNLÜK SÜT SATIŞIMIZ VARDIR
İmalat: Hamidiye Nah. Papatya Sok. No: 4/A GEMLİK

Sipariş Tel:51312 27
Şube 1:1. Akıt Cad. Şirin Plaza 3 C GEMLİK 5131167

Şube 2: A. Aslan Cad. Tanyeli Apt 222/A KUMLA 538 0313

KUŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
■■ / .jr

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bursa'nın Harman 
cık ilçesinde, 
lastiği patlayan 
traktörün altında 
kalan bir kişi ağır 
yaralandı.
Bursa istikame tin
den gelip 
Harmancık 
istikametine giden 
Yıldıray Sönmez 
(26) idaresindeki 16 
N 7828 plakalı trak
tör, Meyran Dağı 
mevkiinde 
lastiğinin patlaması 
neticesinde şaram
pole yuvarlandı.

Mali müşatirin toııunlanm çaldılar
Bursa'da, bir Mali 
müşavirin hobi için 
için baktığı 5 küçük 
baş hayvanı çalındı. 
Olay, saat 09.00 
sıralarında merkez 
Nilüfer ilçesine bağlı 
Yaylacık köyünde 
meydana geldi.
Hırsız veya hırsızlar, 
mail müşavirlik 
yapan 63 yaşındaki 
Erkan Manav'ın 
işten arta, kalan 
zamanlarında din
lendiği bağ evine 
girdi. Sabah saat
lerinde bağ evine 
gelen Manav, çitlerin 
kesildiğini ve evin 
içerisinin

HHiiiılelliMlIııiııelllııslııııtııtıilı
Diyarbakır'dan esko
rt eşliğinde kiralık 
yakıt tankıyla yola 
çıkan uyuşturucu 
satıcıları Bursa'da 
nefes kesen 
operasyonla yaka
landı. Narkotik 
köpeği Alfa'nın da 
katıldığı operasyon
da 162 kilogram 
esrar yakıt deposun
da 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 kilogram 
esrarla yakalan

Devrilen traktörün 
altından yoldan 
geçen vatandaşlar

tarafından güçlükle 
çıkarılan Yıldıray 
Sönmez'e ilk müda

karıştırıldığını fark 
etti. Daha sonra 
ağıla giden Manav, 
bir seneden beri 
gözü gibi baktığı

koyunlarının yerinde 
yeller estiğini fark 
etti. Polis ekiplerine 
haber veren Manav, 
2 koyun, 2 koç ve 1

keçinin çalındığını 
söyledi. Polis olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı

masının ardından 
Narkotik polisleri, 
soruşturmayı derin
leştirdi. Polis, ele 
geçirilen esrarı 
Diyarbakır'dan gön
deren asıl şüphelin
in yakalanması için 
alarma geçti. Bu 
kişinin Diyarbakır'da 
yaşayan 44 yaşında
ki H.Ö.T. olduğu 
belirlendi. Ekipler, 

şüphelinin bir 
arkadaşıyla birlikte 
yüklü miktarda 
esrarı yine Bursa'ya 
göndereceğini ha 
ber alınca, 
hareketlendi.
Batman'dan kiral
adıkları yakıt tankı
na 162 kilogram 
esrarı gizleyen zan
lılar, yakalanmamak 
için de eskort 

hale olay yerinde 
yapıldı. Ağır 
yaralanan Sönmez 
önce Harmancık 
Devlet 
Hastanesi'ne, 
buradan da 
Tavşanlı Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.
Traktörde büyük 
çapta maddi hasar 
meydana gelirken, 
jandarma kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

eşliğinde 
Diyarbakır'dan yola 
çıktı. Zanlıları takibe 
alan Narkotik ekip
leri, şüphelileri 
Kestel Kavşağı'nda 
durdurdu. Narkotik 
köpeği alfanın da 
katıldığı operasyon
da 3 kişi nefes 
kesen operasyonla 
gözaltına alındı. Ele 
geçirilen 162 kilo
gram esrarı bulmak 
ise hiç de kolay 
olmadı. Yakın 
tankının içine bir 
tulum, giyerek giren 
polis ekibi, ardı ardı
na birçok paket 
çıkardı, ve toplamda 
ele geçen 162 kilo 
200 gram esrar 
emanete alındı.

Tinerciler metinli 
binayı yaktı

Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, yıllardır 
kullanılmayan 
metruk evde çıkan 
yangın korkulu 
anların yaşanması
na sebep oldu. 
Rüzgarın da 
etkisiyle yangın, 
bitişikteki eve 
sıçrayınca bölgeye 
çok sayıda itfaiye 
ekibi gönderildi. 
Çevre sakinleri, 
metruk evi tinerci
lerin yaktığını öne 
sürdü.
Tayakadın 
Mahallesi Ürün 
Sokak'taki evde 
henüz öğrenile
meyen sebeple 
yangın çıktı. 
Rüzgarıh da etk
isiyle yangın kısa 
sürede büyüyerek 
bitişikteki metruk 
eve sıçradı. Olay 
yerine gelen Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri, çevrede geniş 
güvenlik önlemleri 
alırken, sokağın 
dar olması sebe
biyle Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı 
ekipleri zor anlar 
yaşadı. Uzun 
süren çalışmaların 
ardından yangın 
kontrol altına 
alındı. Yangında 2 
ev tamamen kul

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
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

lanılmaz hale 
geldi. Çevre sakin
leri, Doğanbey 
TOKİ Konutlan'nın 
hemen yanındaki 
bölgedeki metruk 
binaların madde 
bağımlısı genç
lerin uğrak mekanı 
haline geldiğini 
öne sürdü.
Yangına tinerci
lerin sebep 
olduğunu iddia 
eden vatandaşlar, 
yetkililerin konuya 
el atması gerek- 
tiğini söyledi.

YANGIN ANI 
KAMERADA 
Öte yandan yangın 
anı bir vatandaş 
tarafından cep 
telefonuyla görün
tülendi. Rüzgarın 
da etkisiyle 
büyüyen yangının 
2 evin çatısını sar
ması saniye 
saniye görüntülen
di. Ceyhun Gürler 
isimli vatandaş, 
"Ben burada otu
ruyorum. Son bir 
ayda dördüncü 
yangına şahitlik 
ediyoruz. Bugün 
yine ygngın çıktı. 
İtfaiye ve polise 
haber verdim.
Artık bu yangın 
(ardan bıktık. 
Bölgeye yet 
kililerin el atması 
gerekiyor." 
dedi.
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Güne Bakış
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri 

resmen göreve başladı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com Mazbatalarını aldılar

Yaz geldi...
Yazın geldiğini yalnız sıcaklar belirlemiyor 

artık.
Yaz demek, tatil demek günümüzde...
Şimdiden yazlığı olanlar yazlığına veya 

deniz kıyısında bir otelde geçirilecek bir kaç 
günlük otel tatilinin peşinde oluyorlar.

Bu işler bütçeye bağlı tabii..
Ama, tatil kültürümüz gelişiyor.
Birkaç günlüğüne de olsa başka bir yerde 

dinlenme istiyor herkes...
Bunu yapamayanlar ise çevremizdeki ola 

naklardan yararlanıyor.
Bunun en kısa yolu Küçük Kumla, Kurşun 

lu, Karacaali, Narlı ve Armutlu kıyılarında bir 
hafta sonunu geçirmek mesela...

Ancak, bizim yörede ne deniz temiz, ne de 
doğru dürüst denize girilecek bir mekan var.

İşte yaz geldi.
En geç 20 gün sonra Kumla sahilleri dola

cak.
Hafta sonu Kumla’ya gittim.
Derenin duvarlarından başka yapılmış bir 

şey göremedim.
Kıyılarda yine ne bir duş var, ne bir 

düzen...
Yetiştiremezlerse bu yıl kumsal da bula

mayacak yazlıkçılar.
Çevreden gelenler, kıyılara oturup, en ilkel, 

şekilde denize girecekler.
Sonra bıraktıkları pisliklerle geldikleri gibi 

gidecekler.
Belediye elini çabuk tutmalı.
Lafla peynir gemisi yürümüyor.
Dün Kordonda yaptırılan deşarj merkezi 

nin açılışı için tören düzenlendi.
Halktan büyük ilgi gördü diyorlar ama 

büyük yalan.
Kendileri konuştu, bando kendilerine çaldı, 

kendileri dinledi...
Toplaşan 30 - 40 kişiyle tören yaptılar 

yine...

25 Mayıs 2013 günü 
yapılan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası seçimlerinde 
Yönetim kurulu 
Başkanlığı ve yöne
tim kurulu üyelikle 
rine seçilenler, İlçe 
Seçim Kurulu 
Başkanlığında 
düzenlenen törenle 
mazbatalarını aldılar. 
Gemlik Adliye 
Binası Mahkeme 
Salonu’nda yapılan 
törene, İlçe Seçim 
Kurulu Başkanı 
Yargıç Muammed 
Göker ve Yargıç 
Levent Dağdelen 
katıldı.
Törende konuşan 
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Hakim 
Muammed Göker, 
demokratik ve güzel

bir seçim yaşandığı 
m, göreve seçilen
lere başarılar diledi. 
Yargıç Göker, 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’ın mazbatasını 
çerçevetilmiş bir 
şekilde Akıt’a 
sundu.
Yönetim Kurulu 
üyelerinin mazbata
larını ise ataması 
çıkan Muammed 
Göker'den görevi

devralacak olan 
Yargıç Levent 
Dağdelen, İlçe 
Seçim Kurulu 
Müdürü Mehmet Us, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel 
Sekreteri Ağah Arda 
ve İlçe Seçim Kurulu 
üyeleri verdiler. 
Mazbata törenine 
katılamayan yönetim 
kurulu üyesi Cavit 
Mirasyedi’nin maz
batası ise kendisine

iletilmek üzere 
Mehmet Yıldırım’a 
verildi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
tim kurulu şu kişiler
den oluşuyor: 
Kemal Akıt Başkan, 
üyeler, Cahit 
Mirasyedi, Ergin 
Erenoğlu, Nurettin 
Hocaoğlu, Mehmet 
Yıldırım, Mehmet 
Anar, Şefik Yılmaz

BOKSÖR NECATİ...
Gemlik’te bir çınar daha devrildi.
Boksör Restâurant’ın sahibi Necati Aşkın 

84 yaşında yaşama veda etti.
Necati Aşkın, küçük bir lokantadan, 

Gemlik’in adını Türkiye’ye duyuracak bir 
işletme yarattı.

Bir zamanların efsane ismi oldu.
Gemlik’in tanıtımına, güleryüzlü hizmeti, 

taze balık ve mezeleriyle katkı koydu, 
işini iyi yaptı.
Marka oldu.
1960’h ve 1980’li yıllara kadar Boksör 

Restaurant bölgenin en tanınmış mekanıydı.
Büyük işadamlarından, sanatçılarına, ye 

mek kültürü olan herkese açık bir yerdi.
Artık Boksör Necati aramızda değil.
O’nu bugün sevenleri, Restaurantının 

müdavimleri sonsuzluğa uğurlayacak.
Ölümlü dünyadan göçtüğümüzde, güzel ad 

bırakmaktır.
Bundan sonra önemli olan, O’nun adını 

aynı kalitede işletmecilik yaparak yaşatmak
tır.

Toprağı bol olsun.
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ACI KAYBIMIZ
Gemlik’in tanınmış simalarından, ilçemizin turizm elçisi, 

Boksör Restaurant’ın sahibi, ailemizin büyüğü, güzel insan,

Necati AŞKIN’ı 
(BOKSÖR)

kaybettik. Allah rahmet eylesin.
Cenazemiz, bugün Merkez Solaksubaşı Camiinde 

cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazı ardından 
Gemlik İlçe Mezarlığında toprağa verilecek.
Dost, akraba ve arkadaşlarımıza duyurulur.

AİLESİ

225 55 R17 GOODYEAR EFFİCİENTGRİP PERFORMANCE XL 435.00 =fc,
225 45 R17 GOODYEAR EAGLE F1ASYM 2
225 45 R 18 GOODYEAR EAGLE F1 ASYM 2
245 45 R18 GOODYEAR EAGLE F1ASMY 2

gl

299.00
550.oo t
530.OO

C Al A l/C I İD ACI ATAM ATIM ' Küçük Sanayi Sitesi B Blok No 13 GEMLİK^ dULAIldUDA^I UI UMU 11V...Tel: O224'5247401 Cep: O533924 1898.
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JlilllliiaSillllltSIltlSIlliİMIlMİSİlil

Saadet Partisi ilçe 
başkanı Sedat 
Özmen 
“Ayasofya’nın 
ibadete açılması” 
konusunda bir* 
basın açıklaması 
düzenledi. Yapmışa 
olduğu konuşmada 
Özmen şunları 
söyledi;
Saadet Partisi 
olarak, necip mil
letimizin uzun yıl
lardan beri özlemini 
duyduğu bir konu 
olan Ayasofya’nın 
ibadete açılması 
hususunda yürüt
müş olduğumuz 
kampanyalara 
halkımızın şon 
derece etkili ve 
kesin desteği 
olduğunu görü 

yoruz. Saadet 
Partisinin ülke 
genelinde Anadolu 
Gençlik Derneği 
vasıtası ile düzen
lemiş olduğu kam
panya ile 10 mily
onun üzerinde imza 
toplandığını ifade 
eden Özmen ikti
darı da eleştirerek; 
“Önce Sultanah 
met dolsun sonra 
Ayasofya’ya 
bakarız mantığı ne 
kadar doğrudur? 
Bu gün 
Sultanahmet dol
muyorsa bu sizin 
ve islamı savaş dini 
olarak gösteren 
batı dünyası ve siy- 
onizmin ortak çaba 
lan sonucudur” 
dedi

Cumhurbaşkanı' 
Abdullah Gül, alkol 
düzenlemesine 
ilişkin yaptığı değer
lendirmede, 
"Anladığım kadarıy
la yasak yok, satışın 
düzenlenmesi var” 
dedi.
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
doğalgaz anlaşması 
imzalamak üzere 
Türkmenistan'a gitti. 
Başkent Aşkabat'ta 
gazetecilerle bir 
araya gelen Gül; 
gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu.
Meclis’te yasalaşa 
rak onayına sunulan 
alkol düzenlemesine 
değinen Gül, 
"Anladığım kadarıy
la bir alkol yasağı 
yok, satışın yeniden 
düzenlenmesi var"

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

eskisinin hükmü yoktur. NECLA ÖZTÜRK

diyerek, düzenle
meyi pnaylayabile- 
ceğinin sinyalini 
verdi.

MUTABAKATLA 
VERİLDİ
Gül, kendisinin de 
katıldığı törenle 
temeli atılan 3. 
köprüye 'Yavuz

Sultan Selim adının 
mutabakatla ve 
rildiğini' söyledi.

ÜSLUP ELEŞTİRİSİ 
Siyasetteki üslüp 
tartışmalarına da 
değinen Gül, 
"Türkiye'nin siyasi 
geleneği artık 
değişmeli" diyerek 

siyasetçiler tarafın
dan kullanılan dili 
eleştirdi.
'MEZHEP SAVAŞI 
RİSKİ* 
Cumhurbaşkanı, 
Suriye’de mezhep 
savaşı riskine dikkat 
çekti. Suriye 
konusunun giderek 
herkesi içine almaya 
başladığını 
söyleyen Gül, 
"Böyle bir savaşı 
İslam dünyası 
kaldıramaz" diye 
konuştu.

TARİHİ ANLAŞMA 
Türkmenistan'la 
bugün bir doğalgaz 
çerçeve anlaşması 
imzalayacak olan 
Gül, bunun tarihi bir 
anlaşma olduğunu 
da belirtti.

SATILIK VİLLA
GEMSAZ SINIRLARINDA

DENİZE YAKIN 
500 M2 İÇİNDE 

120 M2 LÜKS VİLLA 
GÜMRÜK VE NALİYECİLER 

İÇİN BÜRO OLARAK 
KULLANILMAYA
ÇOK UYGUN...

BAHÇELİ, KLİMA, 
GÜVENLİK SİSTEMLİ 
GÜNEŞ ENERJİSİ - 

SU ARITMALI LÜKS VİLLA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

0 533 633 83 15

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ «Mtt
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN ÖZEL TASARIMLAR...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

FAAL DURUMDA 
SATILIK SU BAYİİ 

0 507 244 72 24

ÜfflEİM®
tümıuMts

MATBAACILIK-YAYINCILIK- 
REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak _
Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 36 83

KİRALIK İŞYERİ
HER İŞ İÇİN KULLANILABİLECEK 

TOPLAM 750 METREKARE KİRALIK İŞYERİ 
DÖRTYOL MEVKİİ 

KÖRFEZ BAYTAŞ SİTESİ ALTI 
MÜRACAAT TEL: 0 532 661 79 90
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Gemlik Belediye 
si'nin geleneksel 
hale getirdiği ve bu 
yıl 5. si düzenlene 
cek olan Hemşeri 
Şenlikleri 3 Haziran 
Pazartesi günü 
başlayacak. 7 
Haziran Cuma akşa 
mına kadar devam 
edecek olan şenlik
lerin açılış töreni 
Dereboyu Taşköprü 
olacak. Sosyal Ya 
şam Merkezi Şenlik 
alanında organize 
edilecek olan şenlik
ler öncesinde 
Mehter Takımıyla 
birlikte geleneksel 
kardeşlik yürüyüşü 
yapılacak. Taşköprü 
Sosyal Yaşam 
Merkezi arasındaki 
yürüyüş sonrası 
İlçenin marka değer
lerinden biri haline 
gelen şenliklerin 
açılışı yapılacak. 
Şenliklerin birinci 
akşamında Kars- 
Ardahan-lğdırlılar,

Girit ve Rumeli Türk 
leri, Şanlı Urfalılar, 
Muştular ve Hınıslı 
lar ile Karadenizliler 
Kültür ve Dayanış 
ma Dernekleri sahne 
alacaklar. Yöresel 
yemek ve kıyafet 
gibi etkinliklerle 
renklenecek olan 
Hemşeri Dernekleri 
Şöleninin ikinci 
akşamında Dağ-Der, 
Roman Kültürü 
Araştırma, Erzurum 
lular, Dadaşlar ve 
Giresunlular 
Dernekleri sahneye 
çıkacak. 5 
Haziran'da Miraç

Kandili Özel 
Programı yapılacak. 
Gemlik müftülüğü 
nün icra edeceği 
Miraç Kandili Özel 
Programı kapsamın
da mevlit okutulup, 
ilahiler okunacak. 
Aynı gece vatan
daşlara da ücretsiz, 
pilav ayran ve tatlı 
dağıtılacak. 
Şenlikler 6 Haziran 
Perşembe akşamı 
da sürecek. Bu 
akşamki etkinlikte 
ise Artvin Şavşatlı 
lar, Dersimliler, 
Hünkâr Hacı Bektaş 
Veli, Ağrılılar ve

Elazığlılar sahne 
alacak. 7 Haziran 
Cuma akşamı da 
Acara Gürcüleri, 
YozgatlIlar, 
Hamidiye Köylüleri, 
Trabzonlular ve 
Artvinliler dernekleri 
gösterilerini 
sunacaklar.
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, ilçeden 
Türkiye'ye ve 
dünyaya yayılan 
ve örnek gösterilir 
hale gelen 
geleneksel şenlik
lere tüm ilçe halkını 
davet etti.

Av Tutkunları 
Fuarda Buluştu

Bursa TÜYAP, 
"Doğa Av 2013 
Fuarı" Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 
başladı.
Fuarın açılışına 
Vali Yardımcısı 
Adnan Çakıroğlu, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter 
Yardımcısı 
Başkanı Mustafa 
Altın ile Türkiye 
Atıcılık ve Avcılık 
Federasyonu 
(TAF) Avcılık 
Asbaşkanı Atilla 
İshak Tankut'un 
yanı sıra av 
tutkunları katıldı.

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü 
İlhan Ersözlü, 
fuara 12 ülkeden 
126 firmanın 
katıldığını dile 
getirdi. Geçen 
sene 52 bin 
ziyaretçi 
ağırlayan fuarın 
bu yıl 55 bin 
ziyaretçi hedef 
lediği belirtildi. 
Av, atıcılık, 
balıkçılık, arazi 
araçları, spor 
giyim, kamp 
malzemeleri gibi 
birçok ürünün yer 
aldığı fuar yoğun 
ilgi gördü.

Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket ve tabak çeşitlen.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri.

Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge basımı.

40 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
GÜLER AJAN S İstiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83
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Cııar lltiiretin) Oiılu iınliHilan
SilHİİı!
27-28-29 Haziran 
2013 tarihlerinde 
Trabzon'da yapıla
cak olan Türkiye 
Şampiyonasına 
hazırlık amacıyla 25 
Mayıs 2013 tarihinde 
Yalova ilinde yapılan 
8 Marmara Bölgesi 
ile İğdır ilinin de 
aralarında bulun
duğu 300 sporcunun 

katıldığı Marmara 
Bölgesi Şampiyo 
nasında Çınar 
İlkokulu ve Ortaoku 
lu öğrencilerinden, 
Aslınur Sarı 40 
kg'da 1. olarak, 
Muhammet Okur 30 
kg'da 1. olarak, 
Eda Coşkyn 26 
kg'da 1. olarak 
Türkiye Şampiyo

nasına hazır olduk
larını gösterdiler. 
Okul Müdürü Mesut 
Rahmi Bayram, 
“Futbolda 2. küme 
Küçükler İl Birincili 
ği, Futsalda 2. Küme 
Futsal İl Birinciliği, 
Güreşte Bursa 
Okullararası İl İkin
ciliği, Yine güreşte 
Ferdi Türkiye 3.sü

olan öğrenci 
Mehmet Ay gül'den 
sonra Judo 'da da

başarımızın devam 
edeceğine inanıyor, 
öğrencilerimize

Türkiye Şampiyona 
sında başarılar 
diliyorum” dedi.

Sözlerimin arkasındanım Recep Altepe yeni
Yeşil Beyazlılar’ın 
genç stoperi Serdar 
Aziz, transfer söy
lentilerine son nok
tayı koydu. İstanbul 
kulüplerinde oyna
mak istemediğini 
belirten başarılı fut
bolcu, “Bursa 
benim evim, ayrıl
mayı hiç düşünme 
dim” dedi.
Bursaspor’da sezon 
başında ayağı 
kırılan ve uzun bir 
süre forma giye- 
memesinin ardından 
eski formunu 
yakalamakta zor
lanan Serdar Aziz, 
Bursa Hakimiyete 
önemli açıklamalar
da bulundu. Son 
günlerde hakkında 
çıkan transfer söy
lentilerinden dolayı 
sıkıntı duyduğunu 
belirten Serdar, 
“Ben Bursahyım ve 
Bursasporluyum. 
Önceden söyledik
lerimin arkasın- 
dayım. Türkiye’de 
sadece 
Bursaspor’da futbol 
oynamak istiyorum. 
Bursaspor’dan 
ayrılacaksam da bu 
Avrupa olmah” açık
lamasını yaptı. 
ZOR BİR DONEMDİ 
Geçen sezon form
suz bir grafik 
çizdiğinin farkında 
olduğunu açıklayan 
Serdar Aziz; “Sezon 
başında ayağım 
kırıldı. Uzun süre 
forma giyemedim. 
Benim için çok zor

bir dönemdi. Bu 
dürüm da sezon 
genelini etkiledi. 
Buna rağmen sezon 
bitiminin ardından A 
Milli Takım’dan 
arayıp, kampa katıl
mamı istediler. 
Ancak sakat oldu 
ğum için 
Almanya’dk i kampa 
katılamadım.
Gelecek sezon 
umarım iyi bir hazır
lık dönemi geçirip 
eski Serdar Aziz’i 
Bursasporlulara 
izletmek istiyorum" 
ifadesini kullandı. 
Eleştiri olacak 
Geçen sezon çok 
fazla eleştirildiğini 
belirten Serdar Aziz, 
“Eleştiri tabii ki ola
cak. Hepsini ders 
olarak alıyorum. 
Ancak dediğim gibi 
sakatlığım vardı ve 
bu sezon sıkıntı 
yaşadım. En kısa 
zamanda kendimi 
toparlayacağım” 
dedi.

Futbolu bırakan 
kaptan Ömer 
Erdoğan’ın, “16 
numaralı forma 
Serdar’a yakışır” 
sözlerini değer
lendiren genç 
savunmacı, “Ben de 
16 numaralı formayı 
giymek istiyorum. 2 
yıl önce de bunu 
söylemiştim. Ömer 
ağabeye verdik
lerinde de çok 
mutlu olmuştum. 
Ömer ağabey de bu 
formanın bana 
yakışacağını söyle
di. Kendisine çok 
teşekkür ediyorum. 
Bu formanın sorum
luluğunu çok iyi 
biliyorum. Bu 
sorumluluğu da 
kaldıracağıma 
inanıyorum. 
Taraftarımız ve 
yönetimimiz 
isterse o formayı 
gerçekten giymek 
isterim ve gurur 
duyarım” ifadesini 
kullandı

stadın adını açıkladı!

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
Timsah Arena 
Stadyumu’nun adıy
la ilgili tartışmalara 
son noktayı koydu 
Bursa’ya yakışan 
stadyumun gelir
lerinin Bursaspor’a 

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

QSAATTE 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

kalacağını kaydeden 
Altepe, "Bursaspor, 
birilerinin vereceği 
paralarla yönetile- 
mez. Stadyumun 
ismi parayı kim 
verirse onun adı 
olacak.
Bursaspor’un güçlü 
bir takım olması için 

para gerek. 
Bursaspor, güçlü 
olursa Avrupa'da 
Bursa'yı en iyi 
şekilde tanıtır. 
Stadyumun 
gelirleriyle güçlü bir 
Bursa takımı 
olacak" diye 
konuştu.

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

http://www.gem
kkorfezgazetesi.com
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Kadınlara, erken 
emeklilik sağlan* 
ması, kreş ücret
lerinde düzeltme, 
çocuk başına para 
gibi teşvikler plan
lanıyor.
ODTÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Aysit 
Tansel "Ortalama 
çocuk sayısı, 2050 
yılında 3 çocuğa 
ulaştığında 
Türkiye'deki nüfus, 
2075 yılında 140 
milyona çıkabile
cek" şeklinde açık
lama yaparak 3 
çocuğu teşvik ede
cek bazı uygula
maların geleceğini 
kaydetti.
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi 
Ekonomi .Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Aysit Tansel, 
ortalama çocuk 
sayısı 2050 yılında 
üçe ulaştığında, 
Türkiye'deki 
nüfusun 2075 yılın
da 140 milyona çık
abileceğini belirtti. 
TOBB ETÜ’de 
“Türkiye’de Nüfus 
Yapısı ve İşgücü 
Piyasası” başlıklı 
sunum gerçek
leştiren Prof. 
Tansel, TÜİK verile

MWM1MİSİIMM
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Merkez Bankası 
işbirliğiyle 
yürütülen anket 
sonuçlarından 
hesaplanan tüketici 
güven endeksini 
yayımladı. Tüketici 
güven endeksi, 
mayıs ayında geçen

rine göre, Türkiye 
nüfusunun 75, 6 
milyon kişi 
olduğunu ve nüfus 
artış hızının 1,35 
den 1, 2'ye 
düştüğünü söyledi.

ÇOCUK BAŞINA 5 
BİN TL TEŞVİK

Türkiye’de 2050’li 
yıllarda doğurganlık 
oranının 1,85 ola
cağına dikkati 
çeken Tansel, geçen 
yıl çalışma çağın
daki nüfusun 
toplam payının 
yüzde 67,6 
olduğunu ifade etti. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’nın 
kadınlara, en az 3 
çocuk çağrısında 
bulunduğunu hatır
latan Tânse'ı, 
"Kalkınma Bakanlığı 
ve diğer bakanlıklar

aya göre yüzde 2,4 
artarak 77,5 oldu. 
Gelecek 12 aylık 
dönemde genel 
ekonomik durum 
beklentisi endeksi, 
mayısta aylık bazda 
yüzde 3,4 artarak 
104,7 oldu.
Nisan ayında 87,4 
olan gelecek 12 

da en az 3 çocuğu 
teşvik edecek 
önlemler alınıyor. 
Bu kadınlara, erken 
emeklilik sağlan
ması, kreş ücret
lerinde düzeltme, 
çocuk başına 5 bin 
TL gibi teşvikler 
planlanıyor. Oysa 
günümüzde kadın
lar 2 çocuk yapıyor. 
Yapılan 3 çocuk 
çağrısının sebebi de 
Türkiye'deki 
nüfusun yaşlan
masından korku 
luyor" değer
lendirmesinde 
bulundu.
Tansel, "ortalama 
çocuk sayısı, 2050 
yılında 3 çocuğa 
ulaştığında 
Türkiye'deki 
nüfusun 2075 
yılında 140 milyona 
çıkabileceğini" 
bildirdi. .

aylık dönemde işsiz 
sayısı beklentisi 
endeksi, mayıs 
ayında yüzde 2,2 
azalarak 85,4 
değerine düştü. Bu 
azalış, işsiz sayısın
da artış bekleyen
lerin oranındaki 
artıştan kay
naklandı.

İIObMiİİ»
Yarım asırlık Gelir 
Vergisi Kanunu 
değişiyor. Detayları 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek 
açıkladı.
Yarım asırlık Gelir 
Vergisi Kanunu 
değişiyor. Detayları 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek 
açıkladı. Yeni 
düzenlemeye göre; 
Beyanname verme 
alt sınırı 2 katına 
çıkıyor. 3 yıldan 
fazla kalan 
yabancılar da vergi 
verecek. Tek konu
tunu satanlar vergi
den muaf olacak. 
Yarım asırlık Gelir 
Vergisi Kanunu 
değişiyor. Yeni 
Kanunla, vergiden 
istisna olan serbest 
mesleklerin sayısı 
azalacak. Rant 
gelirlerinde şirket
lerin sattığı arsa, 
arazi ve konutlarda
ki yüzde yüzlük 
vergi muafiyeti 
dönemi bitti. Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, yeni Gelir 
Vergisi Kanun 
Tasarısı hakkında 
basın mensuplarını 
bilgilendirdi. Vergi 
oranlarını artır
mayan, nereden 
buldun şeklinde 
çapraz denetim 
getirmeyen yeni 
Tasarı için Bakan 
Şimşek, “Makul, 
kabul edilebilir bir 
tasarı hazırladık. 
Anglosakson 
ülkelerindeki gibi 
bir uygulamaya 
geçmiyoruz diye bu 
reform olmaktan 
çıkmaz. Türkiye’nin 
mevcut durumuna 
göre biz böyle bir 

düzenlemeye 
gitmedik” dedi.

SINIR ARTTI
YENİ düzenlemeye 
göre gelir vergisi 
vermek için beyan
name sınırı 80 bin 
TL’den iki katına 
çıkarıldı. Birden 
fazla kaynaktan 
gelir elde eden ve 
bu gelirlerin toplamı 
yıllık 160 bin TL’yi 
geçenler artık gelir 
vergisi beyanname
si verecek. 
Hükümete, beyan
name alt sınırını 
320 bin TL’ye çıkar
ma ve 80 bin TL’ye 
indirme yetkisi ver
ildi. Beyanname alt 
sınırının artmasın
dan, yüz bin ücretli, 
on bin serbest 
meslek mensubu, 
15 bin gayrimenkul 
sahibi ve diğer 
kazanç ve istis
nalardan gelir elde 
eden bin kişi etk
ilenecek.

YÜZDE 100 
İSTİSNA BİTTİ 

Şirketin üzerindeki 
gayrimenkulün 2 yıl 
sonra sattığında 
yüzde 75’lik vergi 
muafiyet olduğunu 
belirten Şimşek, şir
ket ve kişilerin 
gayrimenkul 
satışlarındaki vergi 
istisnalarını 
yeniden düzenledik
lerini vurgulayarak, 
“Artık yüzde yüzlük 
istisna dönemi bitti. 
Buna göre şirketler 
için vergi istisna 
oranları 2 yıldan 
sonra yüzde 40; 3 
yıldan sonraki 
satışlarda yüzde 50; 
4 yıldan sonra 

yüzde 60; 5 yıldan 
sonra yüzde 75 
olarak değiştirildi” 
ifadelerini kullandı.
5 YIL BEKLİYORDU 
Mevcut uygulamada 
satın aldığı evi 5 yıl 
sonra satan biri 
satış gelirinden 
vergi vermiyor. 
Düzenleme 
yasalaştığında, 
vatandaşlar evini 
satmak için 5 yıl 
beklemeyecek. 
Başka bir konut 
satın almak şartıyla, 
evini istediği zaman 
satan vatandaş, 
hiçbir zaman vergi 
vermeyecek. Ancak, 
ikinci konutunu 
satanlar, şirketlerle 
aynı vergi istisnası
na tabi olacak.

HİSSE 
SENEDİNE 
VERGİ 
Kurumlarda iki yıl
dan sonra yüzde 
75, şahıslarda 
yüzde 100 olarak 
uygulanan şirket ve 
kişilerin iştirak 
hisselerindeki vergi 
istisnaları da 
değişti ve 2 yıldan 
sonra yüzde 40, 3 
yıldan sonra yüzde 
50, 4 yıldan sonra 
yüzde 60, 5 yıldan 
sonra yüzde 75 
oldu. Şahısların 
elindeki hisse 
senetlerinin satışı 
vergiden yüzde 
yüz muaftı.
Yeni düzenlemede, 
kote edilmiş 
hisse şenetlerinin 
satışı 2 yıldan 
sonra yüzde 60’dan 
başlayıp 5 yılın 
sonunda yüzde 90 
olarak yeniden 
düzenlendi.

RESMİ DAİRELERra GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110

m

155
156

513 10 55

□ Polis Karakolu 
Gar. Kom.

513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM

R 
E

DENİZ UÇAĞI
Pegasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberogiu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

613 66 13
614 63 62
613 12 12
613 20 77
612 1O 72
614 46 49
614 47 71
612 O1 63

İLİ HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Ha »t. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

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

TAKSİLER
R
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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Mudanya 
. Yenikapı
Yalova 
İDO İmam Asl< 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

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

>n
513 23 94

VAPUR- FEBİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTORÜS

Gemlik Körfez fflMfflİli

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513' 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş ı 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 40 SAYI: 4588 

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)

nün» 
KOĞUŞ 

AKADEMİSİ: 
11:45-14:00- 
16:15-18:15- 

20:30
SON AYİN 2 : 
12:00-14:15- 
16:00-18:00- 

20:15
CROOD'LAR: 
11:30-13:30- 
15:30-17:30- 

19:30■mm



emlikKMFfez

on

Kumla Şb.: 0 22458
Kurşunlu Şb.: 1535 49

* * I

DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V K| 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE İM
EN GÜZEL ANLARINIZI W

YAŞATMAK İÇİN VARIZ. (M
Pustu Pignnist
Meşrubat Saten Sanfa/ge Gigtfirnte 
Çerez Nifah Masası

xı,x İnternetten Canb Kığın 
Sahne - İşık gösterisi 
Servis ve ekipman/nr 

.<,s Sürpriz gösteri/er

• 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
• ARSALARINİZA KAT

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILIR
•TAKAS VE VADE SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

Muhsin 7UKİÇ
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