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Gemlik Belediyesi'nin bu yıl ilkini 
organize ettiği, Orhan Veli Kanık, 
"Gemlik'e Doğru" Şiir Yarışması 
ödülünü kazanan Burdurlu Engin 
Özmen, ‘Bakarsan’ adlı kitabıyla 
birinci oldu. Haberi sayfa 2’de

Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptırdığı Ekonomi anketi sonuçları açıklandı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yap
tırılan Ekonomik ve Sosyal Durum” anke tin
den iç açıcı tablo çıkmadı. Dün, TSO Meclis 
Toplantısı’nda konuşan Oda Başkanı Kemal 
Akıt, 2008 yılında patlak veren ekonomik krizin 
etkilerinin ağırlıklı olarak ve Gemlik ekono 
misinde hissedilmesinin sürdüğünü söyledi.
Yapılan ankette, Gemlik’in en önemli ekonomik 
sorununun yüzde 69.9 işsizlik, siyasal soru
nunun ise yüzde 45 alt yapı olduğu belirlendi.
Kadri Güler’in haberi sayfa 7’de

TSO’nun anket 
sonuçları

®ınluımır
Ünal Bayrak & Faruk Kuzaltı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası bu 
yıl İkincisini yaptırdığı ekonomik ve 
sosyal durum araştırması anketini dün 

I açıkladı.
t Oda’nın Meclis toplantısında konu 

k şan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Akıt, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

ş nın akredite olmasından sonra her yıl
I I ekonomik durumun belirlenmesi için
I anket yaptırmaya başladığını

I belirterek, TSO ve Esnaf Sanatkarlar 
s i ? ■'as/ üyesi 252 kişi ile yüz yüze 

. jşülerek anket düzenlendiğini ve 
çıkan sonuçların ger çeği yansıttığını

I |l söyledi.
I \| Ankete katılanlar, 2009 yılı ekonomi 
L; nin genel durumunu yüzde 79.2 ile bo 
1 yk olduğunu söylediler.

Çenekler, 2009 yılında sıkıntının piya 
11 salarda yaşanan durgunluk, talep 

| yeter sizliği, nakit sıkıntısına bağlar-
I larken, 2010 yılında bir önceki yıla

göre d eğ i şiklik olduğu, 2010 yılında 
satışların artacağı umudunu 
taşıdıklarını, Gemlik’in en önemli soru
nun işsizlik olduğunu söylediler.

Türkiye’nin en önemli sorunun işsiz
lik ve siyasi sorunun ise at yapı oldu 
ğunu belirten ankette, hükümetin per
formansı sorusuna yüzde 24 çok kötü, 
yüzde 18.7 kötü, yüzde 257 ise ne iyi 
ne kötü diye cevabını verdiler.

Ülkenin sosyo ekonomi kalkınmasına 
engel oluşturan unsurlar olarak terör, 
hükümet ve CHP dışa bağımlılık yanıtı 
alındı.

Anlaşılan o ki, iş dünyası 2009 yılın
da yaşadığı olumsuzlukları üzerinden 
atmış değil.

2010 yılından ise o kadar umutlu 
değil.

Gemlik özelinde ise işsizlik sorun 
birinci sırayı alması da değişen bir 
durum değil.

2 katli restorantimizda 
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Anayasa Değişikliği ve AKP
Günlerden beri Sayın Erdoğan anayasa deği 

şikliğinden ve bunun büyük bir ihtiyaç olduğun 
dan söz ediyor.

Millet işi gücü bırakmış ille de anayasayı 
değiştirin, diyor.

Yani millet istemese böyle bir sorunları yok.
Başbakana göre bu olayda herkes taşın altına 

elini koymalı, herkes sorumluluk almalıymış.
Neden ?
Millet istiyor da ondan.
Siz ne zamandan beri milletin isteklerini yeri 

ne getirir oldunuz?
Sekiz yıldan beri bu ülkede iktidar değil 

misiniz? Şimdiye dek bu yasalarla ülkeyi 
yönetmediniz mi?

Yolsuzluklar, hırsızlıklar, kalpazanlıklar, adam 
kayırmalar, yetim hakkı yemeler, alın teri 
dökmeden dolar milyarderi olmalar bu yasalar 
sayesinde olmadı mı?

Başınıza taş mı düştü de anayasa aklınıza 
geldi?Şimdi değiştirmek istiyorsunuz.Tek 
başınıza gücünüz yetmeyebilir endişesi 
taşıdığınız için başkalarından yardım, destek 
bekliyorsunuz.

Uzlaşarak yapılmasından yana tavır koyuyor
sunuz. Şimdiye kadar niçin böyle bir girişi
miniz olmadı?

Cumhurbaşkanını ve meclis başkanını 
seçerken uzlaşma niçin aklınıza gelmedi?

Muhalefete karşı efelenip "size mi soracağız" 
diyen siz değil miydiniz?

Kamuoyu araştırmalarında güç kaybet
tiğinizin farkına vardıkça kendinize güvenli 
liman aramaya başladınız.

İktidarı kaybedersek, elbette kaybedeceksiniz, 
sonumuz ne olur?

Bu korkuyu yaşamaya başladınız.
Sizden sonra gelecek iktidar; sizlere bu mal 

varlıklarını nasıl kazandınız deyip hesap 
sorarsa bu zenginlikleri nasıl açıklayacak- 
sınız?Bu kazançlarınız için şimdiye dek mali 
yeye kaç lira vergi ödediniz sorusuna hangi 
inandırıcı cevabı vereceksiniz?

Bu değişiklikleri yapmadan önce dokunulma
zlıklarınızı kaldırıp hakkınızda düzenlenmiş 
dosyalarla ilgili mahkemelerde 
yargılansanız,gerçek neyse ortaya çıksa...

Millet neyin ne olduğunu öğrense ...
Sizler de halkın huzuruna çıkıp yapmak iste

diklerinizi gerekçeleriyle ortaya koyup 
düşüncelerinizi anlatsanız...

Bütün bunları yapmaya yüreğiniz yetmez, 
korku dağları sarmış.

Ben bir vatandaş olarak söylediklerinizin 
içtenliğine inanmıyorum.

Anayasayla da bir sorunum yok.
Benim sorunum; işsizlik, yokluk, yolsuzluk, 

ülkemin bağımsızlığı, ekonomideki kötü gidiş...
Bir ülkede yasalarla ilgili çalışma yapılırken 

hukukçulardan, yüksek yargıç ve savcılardan 
yararlanılmaz mı, bunların düşünceleri alınmaz 
.fikirleri sorulmaz mı?

Siz bunlara niçin ihtiyaç duymuyorsunuz? 
Anlaşılan Ali dibolardan hukukçu danışman
larınız var, size bunlar yol gösteriyor.

Gülünen o ki anayasa değişikliğini 
düşündüğünüz gibi gerçekleştiremeyeceksiniz.

Yasalar, muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve 
yüksek yargı size destek vermiyor.

Acaba yine mağdurları mı oynamak istiyor
sunuz? Bize engel oldular, en verimli döne
mimizde yapmak istediklerimize set çektiler mi 
diyeceksiniz ?

Seçimlere az bir zaman kala oyunuzu artır
mak mı istiyorsunuz?

Şunu unutmayın her zaman gemicinin istediği 
rüzgar esmez.

Bu nedenle gemicikleriniz istediniz limana 
varamayabilir.

Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Gemlik Beledi 
yesi'nin BUYAZ 
danışmanlığında 
bu yıl ilkini organize 
ettiği, Orhan Veli 
Kanık, "Gemlik'e 
Doğru" Şiir Yarış 
ması ödülünü kaza 
nan şair açıklandı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler,, 
şiiri Gemlik'e, Gem 
lik'i şiire yakıştıran 
Orhan Veli Kanık'ın 
adının yaşatılması 
adına açılan yarış
maya yurt dışı ve 
yurt içinden 158 
dosyanın katıldığını 
belirterek, yarışmayı 
Burdur'da yaşayan 
1983 doğumlu 
Engin Özmen'in, 
"Bakarsan" 
isimli eserinin 
kazandığını söyledi. 
Ataol Behramoğlu, 
Şeref Bilsel, Veysel 
Çolak, Fikret Çolak 
oğlu, Emre Gümüş 
doğan, Ayten Mutlu 
ve İhsan Üren'den 
oluşan seçiciler 
kurulunun,şiir bil
gisinin özümsenme- 
sine ve kullanılması

Yunanistan’dan gelen heyet kilisenin projesini de getirecek

Gemlik'in 
Kurşunlu 
Mahallesi’nde 
bulunan 9. 
yüzyıldan kalma 
Türkiye'nin en 
eski kiliselerinden 
birisi sayılan 
Hagios Aberkios 
Kilise'sinin 
Yunanistan'dan 
gelecek bir heyet 
tarafından ince
leneceği ve daha 
sonra da restore 
edileceği açıklandı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Kurşunlu Beldesi 
Belediye iken, 
1990*lı yılların 
ortalarında kazılarak 
ortaya çıkarılan 
kilise için 
Yunanistan'ın

na, yapıya, biçime, 
biçeme, söz ve an 
lam sanatlarına, im 
ge oluşturma beceri
sine, dil özenine, 
seçilen esin kaynak 
larına, .şiirlerin ritmi 
ne, öne çıkartılan 
izleklerin yaşamla 
örtüştürülmesine 
bakarak yaptığı de 
ğerlendirme sonu
cunda Engin Öz 
men'in, "Bakarsan" 
adlı eserlerini içeren 
dosyasını ödüle 
layık bulduğunu 
kaydeden Fatih 
Mehmet Güler, 
"Engin Özmen'e

Anıtlar 
Kurulumuzla 
eşdeğer biriminde 
bir heyetin
9 Nisan'da Gemlik'e 
geleceğini belirtti. 

ödülünü 9-10-11 
Nisan'da düzen
lenecek olan 
Zeytin Dalı Edebiyat 
Günlerinde verile
cek. 10 Nisan'da 
düzenlenecek tören 
de Özmen'e plaket 
ve 3 bin TL tutarın
daki ödül çekini 
ünlü Tiyatro oyun
cusu Müşfik Kenter 
verecek. Şiirimize 
yeni bir isim katma 
nın mutluluğunu 
yaşıyoruz.
Emeği geçen 
herkese teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Gemlik Belediye

Heyetin kilise 
etrafında 
incelemeler 
yapacağını 
açıklayan Başkan 
Güler, daha

Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
ödül töreni gece 
sinde ayrıca 
Müşfik Kenter'in 
tek kişilik oyunu 
Bir Garip Orhan 
Veli'nin sahnele 
neceğini ve .
gecenin tamamının 
Orhan Veli Kanık 
şiirlerine ayrılarak, 
10 Nisan'daki
töreni Orhan
Veli Kanık'a
adayacaklarını 
bildirdi.
Güler; "Ankara'da 
Belediye'nin ihmali 
sonucu, açık 
bırakı lan bir çuku 
düştükten iki gün .İP 
sonra İstanbul'da 
vefat eden değerli 
şairimize belediye 
olarak da sahip 
çıkmamız başka 
bir anlam taşımakta. 
Bundan sonraki 
yıllarda da Orhan 
Veli Kanık Şiir ödül t 
yarışmaları devam 
edecek. Gelecekteki 
yarışmalarda şiir 
kategorilerini artıra
biliriz" diye konuştu.

sonra da 
yapılacak 
protokol ile restore1 
edilip, turizme 
kazandırılacağını 
açıkladı.
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Başhekim yarılımcısına "cinsel taciz" suçlaması YwYORUM
Bursa'da bir genç 
kız, iş görüşmesi 
için gittiği devlet 
hastanesi başhekim 
yardımcısının ken
disini taciz ettiği 
iddiasıyla savcılığa 
suç duyurusunda 
bulundu.
Bir ilçede oturan 
23 yaşındaki M.T, 
bir dönem sağlık 
sektöründe görev 
yaparken tanıştığı, 
kamuya ait bir has
tanenin başhekim 
yardımcısının kendi
sine cinsel tacizde 
bulunduğu iddiasıy
la Cumhuriyet Sav 
cılığına başvurdu. 
"Cinsel taciz" konu

Oers sırasında pencereden atladı
Ataköy Cumhuriyet 
Anadolu Lisesi 
10. sınıf öğrencisi 
15 yaşındaki Nurten 
İrem İnan, İngilizce 
sınavından zayıf 
alınca 4. kattaki 
sınıfının penceresin
den aşağı atladı. 
Olay yerine çağrılan 
ambulansla hasta 
neye kaldırılan 
İnan'ın durumunun 
ağır olduğu 
öğrenildi.

Minik Orhan'ın kailli hulunamadı
Bursa polisi, yurtta 
büyüyüp evlatlık 
verilen 7 yaşındaki 
Orhan'a çarpan vic
dansız minibüs 
sürücüsünü hala 
yakalayamadı. Tescil 
bilgilerinden beyaz 
renkteki 5 bine yakın 
servis minibüsünün 
kaydını çıkaran 
cinayet masası 
ve kriminal dedekti
fleri, sürücüleri 
sorguya çağırıp 
araçları inceleme
sine rağmen 
vicdansız sürücü 
yakalanamadı.
Bir yakınlarının 
taziye evinden dön
erken Atıcılar 
Mahallesi Eğitim 
Kompleksi önünde 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Orhan ile yengesi 
Ayşe Öner'e ters 
yöne giren bir 

başlığıyla yazdığı iki 
sayfalık suç duyu
rusu dilekçesinde 
iddialarını dile 
getiren M.T, doktor 
hakkında dava açıl
masını talep etti. 
Dilekçedeki iddi
alara göre, yaklaşık 
3 ay boyunca iş 
amaçlı görüştüğü 
başhekim yardım
cısının, nöbeti sıra 
sında çağırması 
üzerine M.T, akşam 
saatlerinde hastane 
ye gitti. Doktor oda 
sına girmesinden 
sonra kapıyı kilitle 
yen başhekim yar 
dımcısı, genç kıza 
cinsel tacizde bulun

Ataköy Cumhuriyet 
Anadolu Lisesi'nde 
dün sabah saat 
10.00 sıralarında 
meydana gelen olay
da, babası askeri 
doktor annesi Öğret
men olan 15 yaşın
daki Nurten İrem 
İnan, 4.kattaki sınıfı 
mn penceresinden 
atlayarak intihara 
kalkıştı. İngilizce 
dersi sırasında mey
dana gelen olayda, 

servis minibüsü 
çarptı. Baba 
Yusuf Öner 
ile kardeşi Nasuh 
Öner'in son anda 
kaçarak kurtulduğu 
kazada ilköğretim 
okulu 1. sınıf 
öğrencisi Orhan 
Öner hayatını 
kaybetti.
Orhan Öner'in 
ölümüne sebep 
olan minibüs 
sürücüsünün bulu
namaması ailenin 

du. Dilekçesinde, 
"Herkesin kız evladı 
vardır. Bu olay 
haysiyetimi, onuru
mu rencide etmiştir" 
diyen M.T, şu 
ifadelere yer verdi: 
"Aylardır 'hastane
den ayrılacak 
kişiler var, onlardan 
birinin yerine seni 
alacağım' diye 
oyalayan şüpheli, 
bir akşam nöbe 
tinde beni odasına 
çağırdı. İş görüşme
si için sevinçle 
adeta uçarak git
tiğim o gün odada 
yaşananları anlat
mak istemiyorum." 
M.T, konuyla ilgili 

pencere kenarında 
oturan İnan, açık 
olan pencereden 
kendini boşluğa 
bıraktı. Beton zemi 
ne düşen ve ağır 
yaralanan Nurten 
İrem İnan olay 
yerine gelen ambu
lansla kaldırıldığı 
Bakırköy Dr. Sadi 
Konuk Eğitim ve 
Araştırma Hasta 
nesi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı.

acısını bir kat daha 
artırdı. Kazayla ilgili 
soruşturmayı derin
leştiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü, 
Servis Minibüsçüleri 
Odası ile irtibata 
geçerek şehirde 
hizmet veren beyaz 
renkli araçları 
incelemeye aldı.
Bursa Servis 
Araçları Odası da 
üyelerine mesaj 
geçerek tüm 
araçların polisin 

kaymakamlık ve 
hastane yönetimine 
de şikayette bulun
duğunu belirterek, 
"Kaymakamlıktan 
bana gönderilen 
yazıda olayla ilgili 
idari soruşturma 
başlatıldığı 
belirtildi. Savcılıktan 
henüz beni 
arayan olmadı" dedi. 
Söz konusu 
başhekim yar 
dımcısı ise iddiayı 
reddederek, 
"Bu konuyla ilgili 
bilgim yok" dedi. 
Yetkililer ise, şikayet 
sahibine konuyla 
ilgili yazılı cevap 
verildiğini ifade etti.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Olayın ardından 
okula gelen 
Bakırköy Kayma 
kamı Dursun Ali 
Şahin, "Bir öğren 
cimiz ders sırasında 
aşağı atladı.
Durumu ağır" 
diye konuştu. İntihar 
olayının ardından 
olay yerine çok 
sayıda polis ekibi 
sevkedildi.
Olayın ardından 
okul tatil edildi.

belirlediği kontrol 
noktasına gelmesini 
istedi.
Olay yeri uzmanı 
polisler eşliğinde 
yapılan çalışmada 
kaza yerinden 
alınan parçalar 
minibüslerle 
karşılaştırıldı.
Yaklaşık 5 bin servis 
minibüsünün ince
lenmesine rağmen 
vicdansız 
sürücünün izine 
rastlanmadı.

Gaziler!....
Sayın okurlarım; Televizyonlarda Galata 

saray forması içinde kişiler göreceksiniz..
Fotoğraf da sert ifadelerle sizlere bakan 
insanların hiç biri futbolcu da değil zaten...

Onlar birer kahraman, Gazilerimiz...
Kimi bombayla, kimi hain kurşunla, kimi 

kalleş mayınla vücutlarının birer parçasını 
kaybeden Güneydoğu gazileri..

Peki bu fotoğraf da ne mi arıyorlar diye 
soracaksınız.

Galatasaray pazarlama A.Ş. ‘nin bu sezon 
çıkardığı “Cesaret “ temalı kırmızı for
masıyla, bizlere, Türk halkına utancımızı 
yüzümüze vuruyorlar..

Hepsinin hikayesi biri birinden sarsıcı, 
acıtıcı, ama hepsi de gazi olmaktan onur 
duyuyorlar..

Yalnız çok acı ki; iş bulamayıp tuvalet 
bekçiliği teklif edildiğinde,

Ya da otobüslerde bedavacılıkla suç
landıklarında perişan olduklarını acı bir 
tebessümle söylüyorlar..

Ey halkım; televizyonlarda görünen bu 
insanların yüzüne iyi bakın,

Vatanca şükran borçlu olduğumuz bu 
kahramanlarla her an her yerde karşılaşabili
riz.

Utançtan yıkılsanız bile bu kahramanların 
yüzüne bakın bakın bazıları neler demişler ;
“Terhisime üç ay kalmıştı..
Gece yarısı pusuya giderken, mayına 

bastım..
Bir ayağımı ve sağ gözümü kaybettim..
10 yıl iş aradım..uygun bir iş bulamadım.
Belediyenin park ve bahçeler Md.lüğünde 

bekçilik yapıyorum.
Eşim erken doğum yapıyordu, hazırlık

sızdım..
Başhekime Gazilik kartımı gösterdim” 

indirim yapabilir misiniz” diye sordum.
“Benim için mi gazi oldun” dedi.
Başımdan aşağı kaynar sular döküldü.” 

Diyor. Bir diğeri;
Mayına basınca sol bacağım diz altından 

koptu, bir gözümü kaybettim.
Askere gitmeden önce ya şehit ya gazi 

olmayı çok isterdim..
Ama şimdi halime, bütün olup bitenlere 

baktığımda
“Biz oraya niye gittik” diye soruyorum.
Bu vatan hepimizin vatanı ama bu vatanı 

sadece biz mi seviyoruz ?..
Başkaları niçin sadece cebini doldurmak 

için çalışıyor ?..
Sekiz yıldır iş arıyorum.
Hayır dememek için hep yapamayacağım 

işleri teklif ettiler..
Hamallık teklif edenler oldu..
Benim bacağım yok ki, o yükü nasıl 

kaldırayım ?
İnanın bacağımın, gözümüm olmaması 

değil, insanların vurdum duymazlığı beni 
daha çok yaralıyor.”

Daha fazla yazmaktan utanıyorum..
Bizler toplum olarak böyle mi olacaktık.?.
Acı içinde soruyorum, toplumumuz bu 

kadar küçülecek miydi ?
Yazık, binlerce defa yazık..
Utanç verici...

Tl Mİ A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Orhan Veli şiir yarışması ödülleri dağıtım programı belli oldu

Gemlik'e Doğru 
Zeytin Dalı Edebiyat 
Günleri Nisan 
ayı programında 
ilçemize çok 
sayıda, şair, 
edebiyatçı, 
yazar ve tiyatrocu 
gelecek.
Gemlik Belediyesi 
ile BUYAZ 
organizasyonunda 
gerçekleşecek 
törenler kapsamın
da, daha önce de 
ilçeye Ataol 
Behramoğiu, 
Nihat Behram, 
Sinan Meydan, 
Cezmi Ersöz ve 
Sunay Akın 
gibi ünlü şair ve 
yazarlar gelmişti.
9-10-11 Nisan 

2010 Cuma, 
Cumartesi ve 
Pazar günlerini

kapsayan etkinlik
lerin 9 Nisan Cuma 
günü saat 13.30 da 
BUYAZ adına şair 
Şaban Akbaba'nın 
açış konuşmasıyla 
başlayacağını açık
layan Gemlik Bele 
diye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
ilk gün etkinlik
lerinde Bursa'nın 
Nazım'ı isimli 
Güney Özkılınç'ın 
hazırladığı 
fotoğraf sergisinin 
yer alacağını, 
ayrıca Ataol 
Behramoğlu'nun 
yöneteceği panelde 
de İnci Aral, 
Gökhan Cengizhan 
ve Enver Ercan'ın 
konuşmacı olarak 
katılacağını, şiir 
dinletisine de Nuri 
Demirci, Emre

Gümüşdoğan, Metin 
Güven, Süreyya 
Güven, Hilmi 
Haşal, Hüsam Kurt, 
Mustafa Muharrem, 
Güney Özkıhnç; 
Cüneyt Özkurnaz, 
Betül Yazıcı, 
Halide Yıldırım 
ve Halime Yıldız'ın 

katılacağını anlattı. 
10 Nisan'da da 
“Şiirimize Akademik 
Bakış” isimli pan
elin yapılacağını, 
panele de konuş
macı olarak 
Mehmet Can Doğan, 
Erdoğan Kul ve 
Baki Ayhan'ın

katılacağı m, aynı 
gün içinde Sanat 
ve Kültür Derneği 
Türk Sanat 
Müziği Konserinin 
yanı sıra, Ataol 
Behramoğiu, 
Şeref Bilsel, 
Gökhan Cengizhan, 
Mehmet Can 
Doğan, Betül 
Dünder, Enver 
Ercan, Erdoğan 
Kul, Ayten Mutlu, 
Çiğdem Sezer 
ve Baki Ayhan'ın 
katılacağı şiir din
letisi etkinliğiyle, 
Orhan Veli Kanık 
Şiir Yarışması 
ödül töreni ve 
Müşfik Kenter'in 
“Bir Garip Orhan 
Veli” isimli tek 
kişilik tiyatro 
oyununun sahne
leneceğini 

belirten Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
11 Nisan Pazar 
günü de öykücüle 
rimizden öyküler 
isimli etkinlikle, 
Şaban Akbaba, 
Halil İbrahim Özcan, 
Hasan Özkılıç, 
Şafak Pala, Serap 
Gökalp ve Pelin 
Yılmaz'ın öykü
leriyle katılacağını, 
aynı gün akşamı da 
“Öykümüzde Nezihe 
Meriç Esintisi” 
isimli panel ile Gem 
likli yazar Nezihe 
Meriç'in adına panel 
organize edileceğini 
söyledi. Törenler, 
Nezihe Meriç adına 
kızı Aslı Şengil'e 
onur konuğu bel
gesinin verilmesiyle 
son bulacak.

SP’lilerin ziyaret atağı devam ediyor
Saadet İlçe Başkanı 
Sedat özmen yaptığı 
açıklamada, teşkilat 
olarak yaptıkları 
yoğun ziyaretler ile 
vatandaşın seçim 
döneminde görmeye 
alışık olduğu çahş- 
maftemposunu yaka 
ladıklarını ve Saadet 
farkını Gemlik'lilere 
hissettirdiklerini 
söyledi. Sunni ger
gin İlkler ile Türki 
ye'nin zaman kay
bettiğini söyleyen 
özmen, Gemlik'te 
böyle bir durumun 
olmamasını Siyasi 
partilerin İlçe 
başkanlarının, yöne

timlerinin seviyesi 
ve kalitesi ile ilgili 
olduğunu açıkladı. 
Bu durumun artarak 
devam edebilmesi 
için Parti olarak 
siyasi partileri tek 
tek ziyaret ettiklerini 

ve diyaloğun üst 
seviyede olması için 
gayret gösterdikleri
ni bu amaçla yerelde 
iktidar olan Cumhu 
riyet Halk Partisi, 
genel iktidar Adalet 
ve Kalkınma Partisi, 

muhalefet partisi 
olarakta Milliyetçi 
Hareket Partisi ve 
Türkiye Değişim 
Hareketini ziyaret. 
ettiklerini söyledi. 
Dernek ziyaretlerine 
ise aralıksız devam 

eden Saadet 
Gemlik İlçe Başkanı 
özmen, “Ülke ve 
memleketimiz için 
faydalı,güzel ve 
iyi olan herşeyde 
yapan kim olursa 
olsun arkalannda 

değil, yanlarında 
omuz omuza 
mücadele edecek
lerini açıkladı. 
Bizim ötekimiz 
olmamıştır ve 
olmayacaktır” 
dedi.
Saadet Partisi'nin 
siyaseti format-^•* 
ladığını ve ucuz 
çekişme ve kayıkçı 
kavgalarının 
artık prim yapmaya
cağını açıklayan 
özmen, kim 
böyle bir yol tercih 
ederse milletten 
Kırmızı kart görüp 
saha dışına itileceği
ni vurguladı.



^id^ı.frrii^^^^M^M^ĞenîîikKBrfezl
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inatolm'ılalıiCaîreloofsaııeLeroyNerlinfictlılı
Avrupa'nın önde 
gelen yapı market 
zincirlerinden Leroy 
Merlin, Türkiye'deki 
ilk mağazasını Bur 
sa'da törenle açtı. 
Bursa Otobüs 
Terminali girişindeki 
bölgede kurulan 
Anatolium Bursa 
Avm içindeki 
törende, Leroy 
Merlin'in mağazası 
ile Cârrefoursa'nın 
Bursa'daki ikinci, 
Türkiye genelindeki 
26. hipermarketinin 
açılışı, eş zamanlı 
ve birlikte yapıldı. 
Leroy Merlin Türkiye 
Genel Müdürü Pas 
cal Lefebvre, konuş
masında, Türki 
ye'deki ilk mağaza 
larını açtıklarını 
belirterek, bu mağa 
zayi Bursa'da faali 
yete geçirmekten 
dolayı gurur duy
duklarını söyledi. 
Yeni ülkede yeni bir 
projenin gerçek
leşmesinde cesaret

KAYIP Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım B sınıfı ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. HÜSEYİN KARATAY

ve motivasyonun 
önemine işaret eden 
Lefebvre, 
'Projemizin hayat 
bulması, pek çok 
yeteneğin bir araya 
gelmesiyle mümkün 
oldu. Herkesin 
adanmışlığı 
karşısında hepimiz 
şaşırdık ve çok 
mutlu olduk. 
Projemiz, onların 
projesi haline geldi. 
Bütün çalışanlarımı 
tebrik ediyorum' 
diye konuştu. 
Anatolium Leroy 
Marlin Mağaza 
Müdürü Patrick 
Le Goff da çalışan
larının motivas 

yonunu hiçbir 
zaman kaybetmeme
siyle bugüne geldik
lerini ifade ederek, 
müşterilerini, bek
lentilerini anlayıp, 
her gün en iyi şekil 
de karşılamayı he 
deflediklerini dile 
getirdi. Sabancı 
Holding Perakende 
Grup Başkanı Haluk 
Dinçer ise Carre 
foursa olarak Tür 
kiye'nin dört bir ya 
mnda market açtık
larını belirterek, 
Türkiye genelinde 
26 hipermarketleri, 
169 süpermarketleri 
bulunduğunu 
vı rguladı.

FaceOooMullanıcılarını belleyen tehlilıe
Dünyada 350 milyon 
kullanıcısı olan ve 
Türkiye'de deen 
fazla ziyaret edilen 
2. site olan sosyal 
paylaşım sitesi face
book, gizlilik sorun
larıyla ilgili yaptığı 
araştırma sonuçla 
nm kullanıcılarıyla 
paylaştı.
Bilgi Güvenliği 
şirketi Sophos, 
Facebook kullanı 
cılarına gizlilik 
kurallarını doğru 
uygulamaları 
yönünde uyarıda 
bulundu. Facebook 
kullanıcıları 
korunmak 
için ne yapabilir? 
Facebook'un 
350 milyondan 
fazla aktif kul
lanıcıya sahip 
olduğu ve siteye 
her gün 700,000 
kişinin üye olduğu 
belirtiliyor.
Facebook kul
lanıcılarının 
kişisel bilgilerinin 
gizliliğine ne 
derecede dikkat 
ettiğine yönelik 
yapılan bir

araştırmada: 
• Kullanıcıların 
%46'sı tanımadığı 
kişilerden 
gelen arkadaşlık 
isteklerini 
kabul ettiği
• Kullanıcıların 
%89'u doğum 
tarihlerini paylaştığı 
• Kullanıcıların 
yaklaşık %100’ü 
eposta adreslerini 
paylaştığı
• Kullanıcıların 
%30-40'lık kesimi 
aile ve arkadaşlarıy
la ilgili bilgileri 
paylaştığı görüldü. 
Kimük nirsıziarı, 
bu bilgileri kişilere 
veya şirketlere 

karşı suç 
işlemede 
kullanabilir. 
Facebook'ta 
daha güvenli 
kullanımla ilgili 
ipuçlarına ulaşarak; 
kişisel verilerinizi 
koruyup, kimlik 
hırsızlığının önüne 
geçebilirsiniz.
Tüm bu verilerin 
işaret ettiği riskler , 
doğrultusunda, 
Sophos, Facebook 
kullanırken bilgi 
güvenliğimizi 
sağlamak adına 
neler yapabile
ceğimiz Konusunda
ki soruları 
yanıtladı.

özel

cim# sekeri

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Mac i de ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

AAOATOROC AAOKCA'İ
TZX.F»U TAKİP» İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelâle Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

KKumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL„

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
tarafından yaptırılan 
“Ekonomik, Sosyal 
durum araştırması” 
konulu ankette 
Gemlik’teki 
işadamlarının 
ekonomik gidişattan 
memnun olmadığı 
anlaşıldı.
Dün, Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Mart ayı olağan 
Meclis toplantısında 
konuşan Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
akredite olmasından 
sonra geçen 
yıldan başlayarak 
her yıl yapılması 
zorunlu olan 
ekonomik durumu 
belirleyecek anket 
çalışmasının 
bu yıl da güvenilir 

DEVRENSATILIK
KÜÇÜK KUMLA’DA İSKELE MEVKİİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR 
Tel: 0 532 235 38 58

bir firmaya 
yaptırıldığını 
belirterek, 
“Bu anketin sonuç 
larını sîzlerle pay
laşmak istiyorum. 
Araştırmanın kap
samında Türkiye 
ve Gemlik özelinde 
2009 yılı için 
ekonomik ve sosyal 
algı 2010 yılı için 
beklenilenin ölçül 
mesi amaçlanmıştır. 
Araştırma yüz 
yüze metodu ile 
gerçekleştirilmiştir. 
Hedef kitle olarak 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası üyesi 
ve Esnaf Sanatkar 
lar Odası'na üye 
işletmeler ile 
görüşülmüştür. 
Araştırma kapsa 
mında 252 üye 
ile yüzde 95 güven 
aralığında görüşme

yapılmıştır." 
şeklinde konuştu. 
Daha sonra 
anketin sonuçlan 
meclis üyelerine 
sinevizyon yön
temiyle gösterildi. 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
tarafından yapılan 
araştırmanın 
sonunda, 2008 
yılında ortaya 
çıkan ekonomik 
krizin etkilerinin 

hala ağırlıklı 
olarak hem Türkiye 
ekonomişi hem de 
Gemlik ekonomisi 
kapsamında 
sürdüğü belirtildi. 
Krizin en büyük 
etkisinin daralan 
üretime bağlı 
olarak işsizliğin 
artması olarak 
görüldüğünün 
belirtildiği araştır
mada, 2010 yılı 
beklentisinin ise 
istihdam olanak 
larının arttırılarak 
işsizliğe çare 
bulunması olduğu 
belirtildi. 
Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yaptırdığı ankette 
sorulara verilen 
yanıtlar şöyle: 
2009 yılı ekonomi 
sinin genel durumu 
sorusuna, yüzde 
49.2 çok olumsuz
du, yüzde 30.5 
olumsuzdu, yüzde 
11.7 ne olumlu ne 
olumsuzdu, yüzde 
7.8 olumluydu, yüz 
de 0.8 çok olumluy
du cevabını verdi. 
2009 yılının sektör
leri açısından nasıl 
geçtiği sorusuna, 
yüzde 42.6 çok 

olumsuzdu, yüzde 
30.9 olumsuzdu, 
yüzde 16 ne olumlu 
ne olumsuzdu, 
yüzde 8.6 olum 
luydu, yüzde 1,6 
çok olumluydu 
cevabını verdi.
2009 yılının en çok 
hangi alanlarda 
sıkıntılarla karşılaş 
tıkları sorusuna, 
yüzde 28.3 
piyasalardaki dur
gunluk, yüzde 23.4 
talep yetersizliği, 
yüzde 42.2 nakit 
sıkıntısı, yüzde 
1.6 girdi maliyet
lerindeki artış 
cevabı verildi.
2010 yılı ile 
birlikte satışlarında 
önceki yıla görene 
yönde değişiklik 
olduğu sorusuna, 
yüzde 15.6 arttı, 
yüzde 39.8 
değişme olma dı, 
yüzde 41.4 azaldı 
cevabı verildi.
2010 yılı enflasyon 
ve dolar kuru 
beklentileri 
sorusuna, enflasyon 
beklentisinin en 
fazla yüzde 27.3’lük 
oranla yüzde 7.9 
arasında olacağı, 
dolar kuru 
beklentisinin ise 
yüzde 66.4 oranı ile 
1.401-1600 arasında 
olacağı düşüncesi 
tespit edilmiştir.
2010 yılında ' 
satış beklentileri 
sorusuna, yüzde 
38.7 satışları 
artacak, yüzde 
32.8 ne artacak, 
ne azalacak, 

yüzde 28.1 azalacak 
cevabı verildi. 
Türkiye’nin en 
önemli ekonomik 
ve siyasi sorunu 
sorusuna, Türki 
ye’nin en önemli 
ekonomik sorunu 
yüzde 70.7 ile işsiz
lik, siyasi sorunu 
yüzde 29.1 ile 
terördür denildi. 
Gemlik’în en 
Önemli ekonomik 
ve siyasi sorunu 
sorusuna, 
Gemlik’in en 
önemli ekonomik 
sorunu ise yüzde 
69.9 ile işsizlik, 
siyasi sorunu 
yüzde 45 ile 
altyapıdır denildi. 
Hükümetin 
şimdiye kadar ki 
performansı 
sorusuna yüzde 24 
çok kötü, yüzde 
İ8.7 kötü, yüzde 25 
ne iyi ne kötü, 
yüzde 21.5 iyi, 
yüzde 7.8 çok iyi 
olarak cevaplandı. 
Ülkenin sosyo
ekonomik 
kalkınmasına 
engel oluşturan 
unsurlar 
sorusuna terör, 
hükümet, CHP, 
dışa bağımlılık, 
şiyaset denildi. 
Daha sonra, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın basına 
kapalı olarak 
yapılan meclis 
toplantısında 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
binası ile ilgili 
konular ele alındı.
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Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu'nun 
MHP Hatay Millet 
vekili Süleyman 
Turan Çirkin'in soru 
önergesine verdiği 
yanıt 1 milyon 174 
bin 860 öğrencinin 
dershaneye gittiğini 
ortaya koydu. En 
çok dershaneye 
giden öğrenci sayısı 
ise 241 bin 754'le 
ortaöğretim 12'nci 
sınıf öğrencisi ve 
218 bin 515’le 
ilköğretim 8'nci 
sınıf öğrencisi. 
Dershaneye giden
lerin 600 bin 903'ünü 
erkek, 573 bin 
957'sini ise kız 
öğrenciler oluştu 
ruyor. Yine 14 bin 
865 kişi de KPSS 
kursuna gidiyor.
Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
MHP Hatay 
Milletvekili 
Süleyman Turan 
Çirkin'in der
shanelere ilişkin 
soru önergesini 
yanıtladı. Çubukçu, 
velilerin çocuklarını 

dershanelere kendi 
iradeleri ile gön
derdiğini, dersha 
neye giden ve git
meyen öğrenciler 
ayrımında öğrenci 
başarılarına ilişkin 
Bakanlığında istatis
tik! veri bulun
madığını söyledi. 
Çubukçu "Bakanlı 
ğımızca eğitime 
gereken önem ver
ilmekte ve okulları 
mızda verilen eğiti 
min niteliğini daha 
da artırmak için 
azami gayret göster
ilmektedir. Sayın 
Başbakanımızın ve 
Hükümetimizin birin
ci önceliği eğitimdir. 
İktidarda olduğumuz 
süre içinde bütçe
den en büyük payı 
eğitime ayırdığımız 
herkesçe bilinmekte
dir. Ayrıca bilgi 
teknolojilerinin 
okullarımıza 
kazandırılması, yeni 
müfredat program
ları ve fiziki alt 
yapının iyileştirilme
si için yaptığımız 
yeni derslikler

eğitime verdiğimiz 
önemin herkesçe 
kabul edilen 
göstergelerinden 
bazıları olup geçmiş 
hükümetin ihmalinin 
telafisine yönelik 
çalışmalarımız 
devam etmektedir" 
dedi.
Çubukçu, illere göre 
dershanelerin bir 
ders saati ücretleri 
hakkında da bilgi 
verdi. Buna göre, 
ders ücreti en ucuz 
İl 1,8 TL ile İğdır 
olurken, en pahalı ili 
ise 6,9'la İstanbul 
oluşturuyor.İstan- 
bul'u 5,6 TL ile 
KIrklareli, 5,5 TL ile 
Bursa, 5,2 TL ile 
Kahramanmaraş ve 
Kocaeli, 5,1 TL ile 
Eskişehir izliyor. 
Ankara'da ise 
ders saati ücreti 
ortalama 4,9 TL. 
Bakan Çubukçu 
soru önergesine 
verdiği yanıtta, 
> 'ershaneye giden 
öğrenci sayısı 
hakkında da bilgi 
verdi. Buna göre

Türkiye'de 2009- 
2010 öğretim yılında 
4 bin 193 dershane 
bulunuyor. Bu der
shanelere giden 
öğrenci sayısını ise 
1 milyon 174 
bin 860 oluşturuyor. 
Dershaneye giden
lerden 600 bin 
903'ünü erkek 
öğrenciler, 573 bin 
957'sini de kız öğ 
renciler oluşturuyor. 
İlköğretim 4'ncü 
sınıfta toplam 12 bin 
517, İlköğretim 5'nci 
sınıfta 31 bin 78, 
İlköğretim 6'ncı 
sınıfta 128 bin 340, 
İlköğretim 7'nci 
sınıfta 162 bin 130, 
İlköğretim 8'nci 
sınıfta 218 bin 515 
öğrenci dershaneye 
gidiyor. Yine 
Ortaöğretim 9'ncu 
sınıfta 24 bin 287, 
Ortaöğretim 10'ncu 
sınıfta 53 bin 515, 
Ortaöğretim 11'nci 
sınıfta 120 bin 653 
ve Ortaöğretim 
12'nci sınıfta da 241 
bin 754 öğrenci 
dershaneye gidiyor.

Sanayiye çevre izni müjdesi

Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü, 
çevreyi etkileyen 
alanlarda faaliyet 
gösteren tesislerin 
alması gereken izin 
ve lisansları 1 
Nisan'dan itibaren 
tek kalemde ve 
elektronik ortamda 
verecek.
Çevre ve Orman 
Bakanlığı Çevre 
Yönetimi Genel 
Müdürlüğü, 1 Nisan 
2010'da başlayacak 
Elektronik Çevre 
izinleri ve Lisansları 
Uygulaması hakkın
da bir açıklama 
yaptı. Buna göre; 
Genel Müdürlüğe 
bağlı daire 
başkanlıkları ve 
il müdürlükleri 
tarafından ayrı 

ayrı verilen deşarj 
izni, emisyon 
izni, gürültü 
izni, derin deniz 
deşarjı izni ve atık 
lisansları başta 
olmak üzere tüm 
çevre izin ve 
lisansları tek bir 
çevre izni olarak alı
nacak. Yeni sis
temde işletmelerin 
kuruluş aşamasın
dan itibaren almak 
zorunda oldukları 
çeşitli izin ve 
lisansların başvuru
ları tek bir noktadan 
yapılacak, bu 
başvurular yetkili 
otorite tarafından 
incelenerek uygun 
bulunması duru
munda yine tek 
bir noktadan 
onaylanacak.
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Vergide beyanname 
ve ödeme dönemi

Kurumlar Vergisi 
Kanunu uyarınca, 
mükellefler, bir ön 
çeki yılın kurum 
gelirleri için 25 Ni 
san'a kadar beyan
name vermekle 
yükümlü bulunuyor. 
Ancak söz konusu 
tarihin hafta sonu 
na denk gelmesi 
nedeniyle, mükelle
fler, bu yıl 26 Nisan 
Pazartesi akşamına 
kadar kurumlar ver
gisi beyannameleri
ni verebilecek. 
Tahakkuk eden 
kurumlar vergisi de, 
30 Nisan mesai 
saati bitimine kadar 
yatırılacak. Şubat 
ayı sonu itibariyle 
Türkiye'de 642 bin 
207 kurumlar vergi 
si mükellefi bulunu 
yor. 2008 yılının 
Nisan ayında 642 
bin 264 olan

mükellef sayısı, o 
tarihten bu yana 
dalgalanma göster
di. Bir dönem 637 
binlere inen mükel 
lef sayısı, son dö 
nemde yeniden 642 
bine yükseldi. 
Kurumlar vergisi 
mükelleflerinin 
yüzde 37'si İstan
bul'da faaliyet gös
teriyor. 238 bin 42 
mükellefin kayıtlı 
olduğu İstanbul'u, 
72 bin 472 mükellef 
ile Ankara, 47 bin 
754 mükellef ile 
İzmir, 26 bin 949 
mükellef ile Antal 
ya, 22 bin 312 mü 
kellef ile Bursa, 14 
bin 199 mükellef ile 
Konya, 13 bin 906 
mükellef ile Kocaei, 
11 bin 86 mükellef 
ile İçel, 10 bin 765 
mükellef ile de 
Muğla takip ediyor.

ELEMAN ALINACAKTIR
1-Et ve piliç reyonunda 

çalıştırılmak üzere 
Tecrübeli Bay-Bayan elemanlar, 

2- Piliç parçalama ve 
paketleme işinde çalıştırılmak 

üzere tecrübeli 
Bay ve Bayan 

eleman alınacaktır.
ERGENLER ET ve 

ET ÜRÜNLERİ
Hamidiye Mah. Dereboyu Caddesi 

No: 12/C GEMLİK
Tel: 513 49 51 GSM:0 506 345 17 55

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46

Gemlik Karfez
oeeıla'ie İli oOııOı elvâul eaiıvısl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
1 Nisan 2010 Perşembe 

YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83 

Tel: 5121145 GEMLİK
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110 TEK Arıza 513 20 66
Polis İmdat 155 TEK işletme 513 45 03
Jandarma İmdat 156 Statyum 514 00 95
Jandarma K. 513 10 55 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Polis Karakolu 513 18 79 Milli Eğt. Md. 513 11 74
Gar. Kom. 513 12 06 Halk Kütüphane 513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 513 10 51 Karayolları 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md.

ÖtoI İd Md
513 37 42
513 15 07ULAŞIM 51314 14

METRO 513 12 12 Müftülük 513 13 64
Aydın Turizm
Süzer Turizm

513 20 77
512 10 72 Gümrük Md. 524 85 86

Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
Anıtur 514 47 71 ilçe Tarım Müd. 513 10 45
Kamil Koç 513 35 71 ilçe Seç. Md. 513 77 73

Halk Eâitim Müd. 513 18 46
HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 517 34 OO rfi Fiil vf
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68 Santral 513 45 21 -23Tomokay Tomografi 513 65 29
Jzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40 Başkanlık 513 45 20

513 24 32
513 45 21-122TAKSİLER

Zabıta
Otobüs işlet.

Körfez Taksi 513 18 21 BUSKİ 514 57 96
Çınar Taksi 513 24 67 itfaiye 513 23 25
Güven Taksi 513 32 40 Muhasebe Md. 513 45 21-182
Gemlik Taksi 513 23 24 Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Manastır Taksi 517 33 94 Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR- FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTORÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 79
513 30 33
513 14 25
513 O1 03

Gemlik Karfez
GEILİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3624 

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)

IIİIİIIIIİIİİ
VE1WS SİNEMASI 

VEDA 
11.45-14.15-I6.3O-

I9.l5-2l.l5
ÇOK FİLM 

HAREKETLER BUNLAR 
1I.30-I4.00 16.30- 

19.00- 21.15 

Rezervasyon 
(Tel: 513 35 21)
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2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI HAŞLADI

GEMİ.İK KÖRFEZİ'NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500- TL’ den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL:«Ş1071-GSM: 0.5335601899
e-mail: miltonflaziposu@windowslive.com

mailto:miltonflaziposu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE

E3 AKCAN PETROL
T l A nn/ rn IA -»A KALİTELİ HİZMETTel : 0.224 51310 79 ücretsiz oto yikama

akcanl6@poasbayi.coni.tr 24 saat acik market
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK positive kartla 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA yüzlerce hedİye ALIŞVERİŞİNİZE BARDAK HEDİYE

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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MHP ilçe Başkanı Kayaoğlu 
Gemlik weBUyiiksehir 

Belediyesinin
1, yılını değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, İl başkanı ve il yöneticilerinin de 
katıldığı basın toplantısında, Gemlik Belediyesi ile 
Büyükşehir Belediyesi'nin birinci yılını doldur
ması nedeniyle, değerlendirme yaptı. Bu konuda
ki geniş haberimizi yann yayınlayacağız.

CHP İlçe Başkanı Cem Güler, Emek Platformunu ziyaret etti.

Cem Güler, "Kimse kendi görev 
dönemlerinde yaptıkları 

hataları CHP’ye yüklevemez1’
CHP Gemlik İlçe Başkanı Cem Güler, Emek Platformu’na yaptığı 
ziyarette Sahil Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin açılmasını istedi. Güler, 
AKP İlçe Başkanı Oktay Kahveci’nin Dörtyol Sağlık Ocağı’nın AKP’li 
belediye döneminde Sağlık Müdürlüğü’nden görüş alınmadan 
yapıldığını bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu binayı kullanmak 
istemediğini söyledi. Güler, Aile Hekimliği uygulamasının birçok yanlışı 
da yanında getirdiğine dikkat çekerek, “Kurşunlu’da yaşayan bin 800 
kişinin yasa nedeniyle hekimi bulunmadığını söyledi. Sayfa 4’de

İlk uygulama İstiklal Caddesi’nde yapılacak 

Büyükşehir Otopark 
uygulamasına haşlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi ana 
arterlerde trafik akışını rahatlatmak 
üzere yaptığı çalışmayı Gemlik’te de 
yapmaya başlıyor. Dün, ilçemize 
gelen ekipler, İstiklal Caddesi’nde 
işaretleme çalışmaları yaptılar. AK 
Parti İlçe Başkanı Oktay Kahveci, 
yaptığı açıklamada esnafın yeni 
uygulamanın yerinde ve kendilerinin 
menfaatine olduğunu söylediklerini 
belirtti. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrijguler@hotmail.com

Belediye başkanlar/
1. yılını 

tamamladı

2009 yılının 30 Mart günü yerel yöne bir yılı dolacak.
timleri belirlemek için seçmenler Verdiği sözlerden hangilerini gerçek 
sandık başına gitti. /eştirdiğini önümüzdeki günlerde

Gemlik, 10 yıl AKP’li bir belediye tara Yerleşke’de yapacağı toplantıyla bası
lından yönetildi. na açıklayacak.

Çetin geçen seçim maratonu sonucu Yani kamu oyuna hesap verecek, 
ipi göğüsleyen, CHP’nin adayı Fatih Bizim görevimiz de bunları sîzlere 
Mehmet Güler oldu. duyurmak olacak.

Geçtiğimiz seçimlerde, AKP hüküme Dün, akşam gazetemizin baskısının 
ti aldığı bir kararla beldeleri kapatarak bittiği bir saatte, MHP İlçe Başkanı, İl 
seçimi avantaja dönüştürmek istedi. Başkan ve yöneticileri ile ilçe yönetid-

Gemlik’te Kurşunlu, Umurbey ve Kü terinin katıldığı bir basın toplantısıyla 
çük Kumla Belde belediyeleri kapandı. Gemlik Belediyesi'ni ve Büyükşehir Be 
Bu beldeler merkezini mahallesi sayıl lediyesi’nin icraatlarını eleştirdi, 
dı. Gemlik Belediye Başkanlığına seçi Mehmet Kayaoğlu, kişiliğiyle yapıcı 

k len Güler, sanırım 5 Nisan 2009 günü bir siyasetçimiz.
mazbatasını alarak görevine başladı. Belediyenin olumlu olan çalışmala 

Seçimler sırasında seçmenlere dağıt- nnı sıraladıktan sonra, beklenilen ve 
■ tığı beyannamesi O’nun proğramı sayı yapılmayan çalışmalar hakkında eleşti

lir. Bir çeşit taahhütnamedir bu. ri oklarını fırlattı. Bunları sizlerie yann
Birkaç gün sonra Başkanın hizmette paylaşacağız.

wlniHMiir
Ünal Bayrak & Faruk Kuzaltı

2 KATLI RESTORANTIMIZDA 
İŞ VE TOPLANTI YEMEKLERİ 
İÇİN REZERVE YAPILIR

Balık Çorbası
Balık Mezeleri
Zeytinyağlı Mezeler
Zengin Balık Çeşitleri

İTİNALI SERVİS & KALİTELİ HİZMET 
DENİZE KARŞI DOYUMSUZ LEZZET
İskele Meydanı NO: 5 GEMLİK Tel: O 224 513 32 32
Rezervasyon: 0.536 235 85 34 - 0532 314 25 20

mailto:akcanl6@poasbayi.coni.tr
mailto:jguler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi’ne alınacak 12 özürlü işçi için Gemlik’ten başvuru olmadı

İWü heden isçileri
İlk uygulama İstiklal Caddesi’nde yapılacak

BMMiiı Olopatk 
uygulamasına haşlıyorkon ile belirlendi

Gemlik Beledi 
yesi'nde kadrosu 
açık olan 4 adet 
Özürlü Beden 
İşçisi alımı Noter 
çekilişiyle belir
lenirken 12 asil 
ve 12 yedek olarak 
çekilen kurada 
Gemlik'te ikameti 
olan hiç kimsenin 
çıkmaması 
dikkat çekti. 
Bursa ve bağlı 
ilçelerinde ikamet 
şartı aranan özürlü 
işçi alımı için 
Gemlik İşkur 
Müdürlüğü'ne 206 
kişi müracaat etti. 
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonunda 
toplanan özürlüler 
çekilişi dikkatle 
takip ettiler.
Gemlik Belediyesi 
İdari Başkanı Cemil 
Acar ile İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Ahmet Dedetürk ve 
İşkur gözlemcisi 
Tekin Aktepe, 
Gemlik 2. Noteri 
İskender Çivrilli'nin 

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

de hazır bulunduğu 
kura çekiminde 
Gemlik 2. Noter 
Katibi Nurten Malgil 
tarafından şanslı 
özürlü kişiler 
kura İle belirlendi. 
Çekiliş öncesi 
özürlü vatandaşlar 
ile ailelerine 
bilgi veren 
Gemlik Belediyesi 
İdari Başkanı 
Cemil Acar, Gemlik 
Belediyesine 
alınacak 4 kişilik 
kadro için 12 asil 
ve 12 yedek kura 
ile belirleneceğini, 
bu kişilerin daha 
sonra belirlenecek 
bir günde 
Gemlik 
BelediyeSi'nde 
mülakata alınacak
larını, 12 kişiden 
vaz geçecek 
olanların olması 
durumunda ise 
yedeklerden 
çağrılarak 
4 kişinin belir
leneceğini bildirdi. 
Gemlik 2. Noter

katibi Nurten Malgil 
tarafından çekilen 
kura sonucu 
12 asil listede 
1. Gürkan Tümer, 
2. İbrahim Seyhan, 
3. Nevzat Şahin, 
• Serkan Bişirici, 
5. Yusuf Yılmaz, 
6. Selim Güneş, 
7. Mustafa Özten, 
8. Yener Akbulut, 
9. Arif Sabanci, 
10. Recep Kızılkaya, 
11. İsmail Atabay, 
12. Nuri Şenses 
yer alırken 
yedek listede ise 
1. Rıdvan öztürk, 
2. Murat Gürbüz, 
3. Alparslan 
Cengizhan, 
4. Sait Çetin, 
5. Aptullah Akan, 
6. Erdeniz Bektaş, 
7. Tayfun Turgut, 
8. Mustafa Yıldırım, 
9. Mahmut Kural, 
10. Mehmet Öztürk, 
11. Şahmettin 
Aktoprak, 
12. Adem 
Doğrusözlü 
yer aldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ana 
arterlerde trafik 
akışını rahatlatmak 
üzere yaptığı 
çalışmayı 
Gemlik’te de 
yapma ya başlıyor. 
Bu amaçla dün 
ilçemize gelen 
ekipler, istiklal 
Caddesi’nde 
işaretleme çalışma 
lan yaptılar. 
Ak Parti Gemlik 
ilçe Başkanı ve 
ilçe teşkilatının 
gözetiminde yapılan 
işaretlemelerde 
esnafla görüşüle 
rek konu hakkında 
bilgi verildi.
Ak Parti Gemlik . 
ilçe Başkanı Oktay 
Kahveci, özellikle 
istiklal caddesindeki 
esnafımız düşünü 
lerek böyle bir 
çalışma yapıldığının 
altını söyledi. 
Kahveci açıklama 
sında, yollara 
gelişi güzel bir 
şekilde park edilen 
araçlarla esnaf 
larımız ve trafik 
polisleri karşı 
karşıya gelmesini 
önlemek için geç 
mek ve yazın arta

Mısreris Mertezinin önü ıliûenleniııor

Gemlik Belediyesi 
tarafından Ahmet 
Dural Meydam’nda 
yaptırılan Alış 
veriş Merkc^i’nin 
önündeki, düzen
leme çalışmaları 
sürdürülüyor.

cak trafik yoğunlu 
ğu gözönüne alı
narak bir düzenleme 
yapıldığını söyledi. 
Büyükşehir eleman
ları gerekli görüşme 
leri esnafla görüşü 
lerek yaptılar. 
Kahveci, yaptığı 
açıklamada, esnafın 
yeni uygulamanın 
yerinde ve kendi
lerinin menfaatine 
olduğunu söyledik
lerini bildirdi.
Kahveci, “Trafikteki 
bu yeni düzenleme 
ile hem ana cadde 
lerde vatandaşları 
mızın rahatça 
gezip alışverişlerini 
yapmaları,

Ekipler, dün de 
otoparka giriş 
yolu çevresi ile iş 
merkezine girişin 
sol tarafındaki 
yeşil alanda 
bordür taşlarıyla 
bölünerek, plan

hem de trafiğin 
aksamadan devamı 
amaçlanıyor. 
Bursa’da Fevzi 
Çakmak, Haşim 
İşe an gibi büyük 
caddelerde 
yapılan uygulamada 
3 sıra olan park 
etme oranı bir sıra 
ya düştü. Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
mız Sayın Recep 
Altepe Gemlik’e 
her zaman ayrı bir 
ilgi ile yaklaşıyor, 
önümüzdeki gün
lerde Gemlikli 
hemşehrilerimizle 
bir araya gelecek” 
dedi.

landığı şekilde 
düzenleniyor. 
Çalışmaların bu 
ay içinde tamam
lanacağı ve alışveriş 
merkezinin işletme 
sinin ihaleye çıkarı 
lacağını öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çekirdek kabası can aldı YazıYORUM
Bursa'da, geçen 

aralık ayında başın
dan vurularak ha 
yatını kaybeden 
Omer Demirhan'ın 
(47) katil zanlıları 
oldukları iddia 
edilen tutuklu sanık 
Savaş T.(29) ile 
tutuksuz sanıklar 
Esat T. (58) ve Murat 
D.'nin yargılanması
na başlandı. 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"adam öldürmek, 
suç aletini saklamak 
ve darp" suçların
dan haklarında 24 
yıla kadar hapis 
cezası talep adilen 
zanlılar dün ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı. Demirhan'ın 
ölümüyle biten 
kavganın cami 
avlusunda çekirdek 
yenilmesi yüzünden 
çıktığını söyleyen 
tutuklu sanık 
Savaş T., "Çekirdek 
yüzünden Murat D. 
ile kavga etti. 
Bu sırada onu

YerılesiiriiMeııenya$lılıaılıııalıimsewrılııııetıııeıll
Bursa'da bel fıtığı 
tedavisi gördüğü 
merkezden çıkan 
yaşlı kadın, otobüs 
durağına metrelerce 
sürünerek gitti. 
Hiç kimsenin durup 
yardım etmeye 
tenezzül etmediği 
yaşlı kadına polis 
sahip çıktı.
Durakta yatan 
yaşlı kadını ekip 
otosuna alan 
polisler evine 
kadar götürdü. 
Edinilen bilgiye

Bursa'ıla bıçaklı 
kavga: 1 yaralı

Bursa'ıla trafik 
kazası: 1 ölü

Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde çıkan 
bıçaklı kavgada 1 
kişi yaralandı. 
Muhammed Doğan 
(19), Ulus Mahallesi 
Mera Sokak'ta 
karşılaştığı ö.ö. ile 
henüz belirlene
meyen bir nedenle 

korkutmak için 
tabancamla ateş 
ettim. İstemeyerek 
Demirhan'ın ölümü 
ne sebebiyet ver 
dim. Çok üzgünüm" 
dedi.
öğle namazını 
kıldıktan sonra 
camiden çıkıp evine 
gitmekte olan Ömer 
Demirhane cami 
avlusunda çekirdek 
yiyip kabuğunu yere 
attığı için tartıştığı 
Murat D.'ye tabanca 
ile ateş eden Savaş 
T.'nin silahından 
çıkan kurşunun 
sekip vücuduna 
isabet etmesi net
icesinde ağır yara
landı. Hastaneye 
kaldırılıp 19 gün 
tedavi gören 2 
çocuk babası Demir 
han kurtarılamadı. 
Olay sonrası gözaltı
na alınan Savaş T., 
silahını saklayan 
babası Esat T. ve 
kavga ettiği Murat 
D., ifadelerinin 
ardından mahke 

göre, Kükürtlü cad
desi üzerindeki fizik 
tedavi merkezinde 
muayeneden çıkan 
60 yaşındaki 
Mesude Uluışık, 
belindeki rahatsızlık 
nüksedince yolda 
yürüyemez hale 
geldi. Yere düşen 
yaşlı kadına yoldan 
geçen vatandaşlar 
yardım etmeyince 
bir çocuk annesi 
Mesude Uluışık, 50 
metre ilerideki oto
büs durağına 

tartıştı.
Tartışmanın 
kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
ö.ö, Doğan'ı bıçak
la yaraladı. Doğan, 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Kaçan 
zanlının arandığı 
bildirildi. 

meye çıkartıldı. 
Savaş T. tutuk
lanırken, diğer iki 
sanık ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Aralarında uzun 
süredir husumet 
bulunan Murat 
D.'nin, cami avlusun 
da çekirdek yerken, 
"Sen bu avluyu 
neden kirletiyor
sun?" diyerek ken
disine küfrettiğini 
söyleyen Savaş T., 
"Aramızda önce 
tartışma, sonra 
kavga çıktı. Bıçakla 
beni kalçamdan 
yaraladı. Ben de 
canımı kurtarmak 
için tabancamı 
çıkartıp kaçmakta 
olan Murat'a 
ateş ettim.
Kurşun sekerek 
Ömer Demirhan'a 
isabet etti. Daha 
sonra öldüğünü 
öğrendim. Çok 
üzgünüm" dedi. 
Aynı davada tutuk
suz yargılanan 

sürünerek ulaştı. 
Otobüs durağındaki 
banka uzanabilen 
yaşlı kadın canının 
acısıyla kendinden 
geçti. Bu sırada 
oradan geçmekte 
olan bir polis 
ekibi baygın 
haldeki yaşlı kadını 
görünce durup 
yardım etti. 
Polisin kendine 
getirdiği yaşlı 
kadın gözyaşlarına 
boğuldu. Sabah 
muayene için

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesindeki 
trafik kazasında, 1 
kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, 
İsmail U. yönetimin
deki 16 BE 481 
plakalı otomobil, 
Yiğitler Mahallesi 
Ankara Caddesi'n 
de yolun karşısına

Murat D. ise, olay 
günü arkadaşlarıyla 
kahveden çıkınca 
cami avlusunda 
çekirdek yediklerini, 
bu sırada aralarında 
husumet olan 
Savaş T.'nin ağzın
daki çekirdeği 
yüzüne tükürüp 
üzerine saldırdığını 
söyledi. Murat D., 
"Ben de kendimi 
korumak için 
bıçağımı çıkartıp 
kalçasına sapladım. 
Ardından silahını 
çekince kaçtım. 
Arkamdan bana 
ateş etti. Bu sırada 
Ömer Demirhan 
vurulmuş. Benim 
cinayetle hiçbir 
alakam yok" 
şeklinde konuştu. 
Savaş T.'nin babası 
Esat T.'nin olay 
sonrası oğlunun 
başka bir suç 
işlememesi 
için silahını sak
ladığını söylediği 
duruşma ileri bir 
tarihe ertelendi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.milllyet/blog/özcan vural

tedavi merkezine 
gittiğini, çıkışta 
fenalaşınca yere 
düştüğü durup bir 
tek kişinin bile 
yardım etmediğini 
belirten Uluışık 
"İnsanlık ölmüş, 
büyüklere sevgi 
saygı kalmamış" 
diye konuştu. 
Otobüs durağındaki 
kadım ekip 
otosuna bindiren 
polisler Mesude 
Uluışık'ı evine 
kadar götürdü.

geçmeye çalışan 
Selahattin 
özçalışkan'a 
(34) çarptı.
Kazada ağır 
yaralanan 
Ozçalışkan, 
kaldırıldığı Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesinde 
hayatını kaybetti.

Teslimiyet töreni!... (Bir internet haberi)

PKK'hların memlekete gelişi, tüm yurtta, 
dış temsilciliklerimizde ve KKTC'de törenler
le kutlandı.

PKK'hlar, sınır kapısına serilen kırmızı hah 
üzerinde, protokol tarafından, çiçeklerle 
karşılandı.

Başbakanda iyi şeyler oluyor dedi.
Mobil Yetkililerin, gözyaşlarıyla birbirlerine 

sarılarak, çak yaptıkları görüldü. Giriş işlem
lerini önceden hazırlamayarak, 4 saniye bek
lemelerine sebep olan memur, görevden 
alındı..

Mağdur PKK'hlardan özür dilendi, halaylar 
çekildi..

Bando eşliğinde üstü açık arabaya 
bindirilen PKK'hlar, resmi geçit kortejine 
katılarak, halkı selamlaya selamlaya 
Silopi'ye girdi.

Temsili askeri karakol baskınının gerçek
leştirildiği törenlerde, temsili bir askerin, 
tahta tüfekle sağa sola ateş ediyormuş gibi 
yapması, coşkuya gölge düşürdü. PKK’hlar 
buna sinirlendiler..

25 atletin İmrah'dan getirilen toprağı 
PKK'hlara sunmasının ardından, 

güzergâh üzerindeki devlet dairelerine 
molotof atıla atıla, Vilayet Konağı'na geçildi. 
Vali'nin kapıda karşılamaya gecikmesi, 

PKK'hları tek başına karşılamak zorunda 
kalan ABD Elçisi tarafından skandal olarak 
nitelendirildi. Sinirlenen büyük elçi, "Bu 
memleketin sahibi yok mu kardeşim, her 
şeyi biz mi yapacağız" diye bağırdı, araya 
Emine Ayna girdi, tatsızlığın büyümesini 
önledi. Karayoluyla Diyarbakır'a giden PKK 
heyeti, oradan, havayoluyla

Ankara'ya geçti. Ancak, bu seyahat için, 
Başbakanlığa yeni alınan 18 koltuklu DAP 
uçağının tahsis edilmesi, krize sebep oldu.

PKK'hların "Sıkış tepiş olacağını bilseydik, 
gelmezdik" diye yakınması üzerine, derhal 
40 koltuklu Ana uçağı tahsis edildi. Bu

bekleme sırasında VIP' te yürekleri ağı
zlara getiren bir sabotaj girişimi yaşandı ve 
"Türk" kahvesi ikram edildi...

Irkçı muameleye maruz kaldıklarını 
söyleyen PKK'hlar, "Kalkın, dönüyoruz 
Kandil'e" dedi.

Allah'tan Sırrı Sakık devreye girdi, "Espres 
so olmadığında ben bile Türk kahvesi içiyo
rum" diyerek, tatsızlığın büyümesini önledi.

Faşist garson gözaltına alındı. Başkent'e 
inen PKK'hlar, gündüzdü ama havayı fişek
lerle karşılandı.

TOKİ'nin hediyesi dubleks dairelerin 
anahtarları merasimle hediye edildi. 
Limuzinlerle TBMM'ye geçen PKK'hlar, önce, 
Meclis Lokantası'nda AB büyükelçileriyle 
basına kapalı yemek yedi, sonra, DTP grup 
toplantısına katıldı; Şeş TV'nin yanı sıra, Roj 
TV'den de naklen yayınlandı.

Ayak altında dolaşmasınlar diye, CHP ve 
MHP grup toplantıları iptal edildi, PKK'hların 
yarın İstanbul'a geçmesi, Şavarona' yla 
Boğaz turu atması, akşam da Çırağan 
Sarayı'nda gazetecilerle yemek yeyip, toplu
ca Reina'ya gitmeleri bekleniyor.

Bunları İnternet’te okudum, sizlere aktarı 
yorum.

Tl MA A “SUYUNUB°ŞA■JJWHQ HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mailto:933@hotmail.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
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CHP İlçe Başkanı Cem Güler, Emek Platformunu ziyaret etti.

Cem Güler, ‘Kimse fcendi nörev dönemlerinde 
ııantıltlan hataları CHFııe yükleyemez"

CHP Gemlik İlçe Başkanı Cem Güler, Emek Platformu’na 
yaptığı ziyarette Sahil Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin 
açılmasını' istedi. Güler, AKP İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci’nin Dörtyol Sağlık Ocağı’nın AKP’li belediye 
döneminde Sağlık Müdürlüğü’nden görüş alınmadan 
yapıldığını bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu 
binayı kullanmak istemediğini söyledi.

Güler, Aile Hekimliği uygulamasının birçok yanlışı da yanın
da getirdiğine dikkat çekerek, “Kurşunlu’da yaşayan bin 
800 kişinin yasa nedeniyle hekimi bulunmadığını söyledi. 
Cem Güler, Umurbey’de atıl durumda bulunan eski Belediye 
binasını Diş Hastanesi yapılması istediklerini ancak buna 
da yanıt alınmadığını söyledi. Güler, Büyükşehir’in servis 
güzergahlarını da yeniden gözden geçirmelerini istedi.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
Emek Platformu’na 
yaptığı ziyarette, 
Sahil Devlet Hastane 
si AcJIServisi’nin 
yeniden açılmasını 
ayrıca kararı Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
fabrika servis 
güzergahlarını 
yeniden gözden 
geçirmesini istedi. 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimini Petrol İş 
Lokalinde ağırlayan 
Emek Platformu adı 

na konuşan dönem 
sözcüsü Abdüllillah 
Bilir, ilçedeki şendi 
kalar, işçi emeklileri 
derneği ve çiftçi 
temsilcisinden 
oluşan bir platform 
oluşturduklarını, 
Gemlik'te ve 
Türkiye'de emeğin 
ve halkın çıkarlarına 
aykırı alınan karar
ların hangi siyaset 
anlayışı tarafından 
alındığını halka 
anlatarak sorunların 
halk yararına çözü 
mü yönünde girişim
ler yapacaklarını 
söyleyerek, bu 
doğrultuda ilk 
olarak bir süre 
önce kapatılan

Sahil Devlet Hasta 
nesi Acil Servisi’nin 
yeniden açılması 
için imza kampanya 
sı başlattıklarını 
söyledi.
Bilir, yaklaşık 
on bin imza 
topladıklarını ancak 
sorunun çözümü 
konusunda henüz 
bir ilerleme kay 
dedilemediğini, 
Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin 
kendilerine 
yaptığı ziyaretten 
büyük mutluluk 

auydURrtn’mr 
ve hastane acil 
servisinin açılması 
başta olmak 
üzere halk yararına 
atılacak adımlarda 
ortak çalışma 
yapmayı arzu 
ettiklerini söyledi. 
KURŞUNLU’DA 
HEKİM YOK .
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ise Emek Platformu 
'nun oluşumundan 
mutluluk duyduk
larını ve duyarlılık
larını paylaştıklarını 
söyledi.
Kısa süre önce 
yaşama geçirilen 
aile he kimliği 
uygulamasının

pek çok olumsuz 
İuğu beraberinde 
getirdiğini, bu 
uygulamayla 
birlikte nüfusu 
2 bin 500'den 
az olan mahallelere 
aile he kimi 
atamasının yapıl- 
madığını, bu yüzden 
bin 800 nüfuslu 
Kurşun lu'ya hala 
bir aile hekiminin 
atanamamasının 
büyük bir 
eksiklik olduğunu, 
bu yasa ya göre 
nüfusu 2500'den 
az olan bir 
mahallede yaşayan
ların sağlıklarının 
Allaha emanet 
oldu ğunu söyledi. 
Sahil Devlet Hastane 
si acil servisinin de 
mutlaka yeniden

açılması gerektiğini, 
100 bin nüfuslu 
bir ilçe olan 
Gemlik'e tek acil 
servisin yeterff 
olmadığını 
ve özellikle gece 
acil bir vaka 
olması durumunda 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'ne 
ulaşmanın son 
derece güç olduğu 
nu söyledi.
Gemlik Belediyesi 
tarafından, Sahil 
Devlet Hastanesi'nin 
Gemlik 'te ihtiyaç 
duyulan Kadın 
ve Çocuk Sağlığı 
Hastanesi'ne 
dönüştürülmesi 
ve acil servisin 
yeni den açılmasını, 
Diş Hastanesi'nin 
ise Umurbey’de 

atıl durumda 
bulunan eski 
Belediye binasına 
taşınabileceği 
önerisinin İl 
Sağlık Müdürlüğü'ne 
yapıldığını 
söyleyen Güler, 
“Henüz ilgili müdür
lükten bu konuda 
bir yanıt almamak” 
şeklinde konuştu. 
Bir süre önce 
AKP İlçe Başkamnın 
Hisar Mahallesindeki 
Sağlık Ocağı’yla 
ilgili açıklamasının 
doğru olmadığını da 
kaydeden Cem 
Güler, “Söz konusu 
Sağlık Ocağı’nın 
önceki AKP’li 
belediye yönetimi 
tarafından İl Sağlık 
Müdürlüğü’n den 
görüş alınmadan 
yapılmış. Şimdi 
ise binayı İl 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Ocağı olarak 
açmaya yanaşmıyor. 
Gemlik Belediyesi 
o binayı halk 
yararına başka 
bir amaçla 
kullanmayı 
araştırıyor” dedi. 
Güler, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Manastır'daki 
Sağlık Ocağı’nın

ihtiyaca cevap 
vermiyor.
Hiç kimse geçmişte 
kendi dönemlerinde 
yaptığı plansız, 
programsız uygula
maların sorumlu
luğunu CHP' ye ve 
şu an görev yapan 
Gemlik Beledi 
yesi'ne atmaya 
hakkı yoktur."

SERVİS 
GÜZERGAHLARI 
DEĞİŞMELİ 
Bir süre önce, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
bağlı UKOME 
tarafından, 
fabrika servis 
güzergahlarının 
değiştirilmesi 
yönünden alınan 
kararların doğura
cağı sıkıntılara 
da dikkat çeken 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem 
Güler, “UKOME 
ve Büyükşehir 
Belediyesi yet 
kilileri, ulaşımla, 
çalı şanlarla ve 
fabrika yetkilileriyle 
yeniden görüşerek, 
daha ön ce alman 
kararların gözden 
geçirilmesi 
gerekiyor.” dedi.

DEVREN SATILIK MmIIMi İçini smıı sailıMı
KÜÇÜK KUMLA’DA İSKELE MEVKİİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR 
Tel:0532 235 38 58

Büyükşehirlerde 
içme suyunun kalite 
li, sağlıklı ve ulus
lararası standartlara 
uygun halde vatan
daşlara ulaştırıldığı 
bildirildi.
İstanbul Su ve Kana 
lizasyon İdaresin
den alınan bilgiye 
göre, İstanbul'un 
içme suları son 
teknolojiyle donatıl 
mış tesislerde 
arıtıldıktan sonra 
dağıtım ağıyla 
vatandaşlara

sunuluyor 
Musluklardan 
akan suyun Sağlık 
Bakanlığınca 
yayınlanan İnsani 
Tüketim Amaçlı 
Sular Hakkındaki 
Yönetmelik 
kriterlerine 
uygun olduğunu 
belirten yetkililer, 
şunları kaydetti: 
"Akredite olmuş 
İSKİ laboratuvarları 
ve diğer kamu kuru
luşlarınca yapılan 
analiz sonuçları,

musluklardan 
akan suyun Dünya 
Sağlık Örgütü, 
Avrupa Birliği ve 
ABD Çevre Koruma 
Ajansı kriterlerine 
uygun olduğunu 
gösteriyor. 
Kurumumuzca her 
gün şehrin 350-400 
farklı noktasından 
alınan numunelerin 
analiz neticesi 
'www.iski.gov.tr' 
adresinde de yayım
lanarak kamuoyuna 
duyuruluyor."
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Hastaneleme Vizite Kağıdına San
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Antalya İl Müdürü 
Selim Erol, çalışan 
işçi ve memurların, 
sağlık hizmet 
sunucularına başvu
rurken yanlarında 
getirmek zorunda 
oldukları 'vizite 
kağıdı' ibraz etme 
yükümlülüklerinin 
kaldırıldığını bildirdi. 
İl Müdürü Erol yap
tığı yazılı açıklama
da, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Sağlık 
Uygulama Tebli 
ği'nin 25 Mart 2010 
tarihli Resmi Gaze 
te'de yürürlüğe 
girmek üzere yayım
landığını hatırlattı. 
Sağlık Uygulama 
Tebliğinde yürürlüğe 
giren ve vatan
daşların yararına 
olan hükümlerden 
birinin de sağlık 
hizmet sunucularına 
giden hastaların 
vizite kağıdı getirme 
zorunluluğunun 
kaldırılması olduğu
na işaret eden Erol, 
açıklamasında şun
ları kaydetti: 
"Çalışan işçi ve 
memurların, sağlık 

hizmet sunucularına 
başvururken yan
larında getirmek 
zorunda oldukları 
'vizite kağıdım' ibraz 
etme yükümlülükleri 
ortadan kaldırılmış 
oldu. 29 Eylül 2008 
tarihli Resmi Gazete 
de yayımlanan 
Sağlık Uygulama 
Tebliği'nde bulunan 
'Hizmet akdi ile bir 
veya daha fazla işve 
ren tarafından çalış 
tınlan kişilerin ayak
ta ve yatarak tedavi 
hizmeti sağlayan 
Kurumla Sözleşmeli 
sağlık hizmeti 
sunucularına iş 
veren tarafından 
düzenlenen vizite 
kağıdı ile müracaat 
etmeleri zorunludur' 
maddesi bugünden 
itibaren yürürlüğe 
girecek olan yeni 
Sağlık Uygulama 
Tebliği hükümlerine 
göre kaldırılmıştır. 
Vatandaşlarımız, 
sağlık hizmeti sunu 
culanna müracaat 
ederken yanlarında 
vizite kağıdı, sağlık 
karnesi gibi bel
geleri getirmek zo 
runda kalmayacak

lardır. Bundan böyle 
sağlık hizmeti sunu 
culanna müracaat 
eden vatandaşları 
mız, yalnızca kimlik 
numaralarını belirte 
rek, sağlık hizmet
lerinden yararlan
abileceklerdir.” 
Sağlık hizmeti sunu 
cularında yapılan 
hekim ve diş hekimi 
muayenesi nedeniy 
le uygulanacak katı 
hm payı tutarlarının, 
birinci basamak 
sağlık kuruluşları ve 
aile hekimliği muaye 
nelerinde 2 TL, ikin
ci ve üçüncü basa 
mak resmi sağlık 
kuramlarında 8 TL, 
özel sağlık kuram
larında 15 TL 
olduğunu belirten 
Erol, birinci basa 
mak sağlık kuru
luşları ve aile 
hekimliği muaye 
nelerine ilişkin 2 TL 
tutarındaki katılım 
payının, kişilerin 
muayeneye ilişkin 
ilaç temini için reçe 
t' ile eczanelere 
müracaat aşamasın
da eczanelerden 
tahsil edileceğini 
bildirdi

TBMM'de görüşülen 
'Perakende Yasası'n 
da AB standartların
da düzenleme yapıl
masını isteyen esnaf 
ve sanatkârlar, sü 
permarketlerin pa 
zar günleri öğleden 
sonra tamamen kap
atılmasını istiyor. 
Bursa Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Birliği, 
'Perakende Yasa 
sı'na destek veriyor. 
Düzenlemenin AB 
standartlarında 
olmasını isteniyor. 
Tarihi Kozahan'da 
düzenlenen basın 
toplantısına Birlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Şeref 
Akgün'ün yanı sıra 
üyeler, Kent Kon 
şeyi Başkanı Semih 
Pala ve esnaflar 
katıldı. Başkan Şeref 
Akgün, Bursa Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi'nin barın 
dırdığı muazzam tar
ihi doku, kendine 
özgü atmosfer ve 
diğer özellikleri ile 
Bursa ekonomisi ve 
kent turizmi için 
büyük öneme sahip 
olduğunu ifade etti.

Bölgede yıllardır 
ticari faaliyetlerini 
sürdüren 3 bin 500 
esnaf bulunduğunu 
kaydeden Akgün, 
yaklaşık 15 bin 
kişiye istihdam sağ
landığını bildirdi. 
Başkan Akgün, 
"Perakende ticaret 
ve piyasa kuralları
na düzenleme 
getireceğine inan 
dığımız Perakende 
Yasası'nda sona 
yaklaşıldı. Son yıl
larda kuralsız 
büyüyen perakende 
ticaretin verdiği 
zararlar sonucunda 
Türkiye'nin sosyo
ekonomik yapısında 
ki sıkıntılar gün 
geçtikçe artmakta 
ve küçük esnaf ve 
sanatkârlar aleyhine 
dönmekte." dedi. 
Esnaf sanatkar 
olarak Avrupa Birliği 

normlarında bir 
yasa beklentisi 
içinde olduklarının 
altını çizen Şeref 
Akgün, şunları 
söyledi: "Esnaf 
sanatkarların, yurt 
dışında kuralları 
konmuş piyasalar 
dan çıkarak ülkem
ize kazanç sağlamak 
için gelenlere karşı 
kendisini haksız 
rekabette korun 
ması yönünde 
çalışmalar yapması 
elbette doğaldır. 
Ülke genelinde 
2 milyonu geçen 
esnaf ve sağlanan 
istihdamla milyon
larca nüfusu nu 
geleceğe hazır
larken, bizler gibi 
tarihi han ve çarşı 
lan olan kentlerin 
bölge özellikleri 
düşünülerek yasada 
özel yer almalıdır.”

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Mac/de ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EFLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

AaoRTonoc nnoKCR'I 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILI Fi 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa I Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili 

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire | Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire 

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL 

KKumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik • *

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Polis Teşkjlatı’nın 165. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında turnuva düzenlendi

Filelerin sultanlarından kuasnıa mücadele

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe Lig 
Heyeti tarafından 
Polis Teşkilatının 
165. yıl 1998-99 
doğumlu küçük 
kızlar voleybol 
müsakabaları 
yapıldı.
Polis Teşkilatı’nın 
165. yıldönümü 
kutlama etkinlikleri 
kapsamında 
düzenlenen küçük 
kızlar voleybol 
müsabakalarında 
dün Endüstri 
Meslek Lisesi 
Spor Salonu’nda 
yapılan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
ile Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
karşılaşmasında 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu Atatürk 
ilköğretim Okulu’nu 
2 farkla yendi, 
Küçük kızlar 
voleybol 
müsakalarının 
ikinci karşılaş 
masında Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu ile 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
karşı karşıya geldi. 
İkinci karşılaşmayı 
Şehit Cemal

Karşılaşmaları, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Şube müdürleri ile birlikte izledi

İlköğretim 
Okulu 2-0 farkla 
yenmeyi başardı. 
Üçüncü karşılaşma
da ise Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
ile Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu . 
karşı karşıya geldi. 
Karşılaşmada 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu rakibini 
2-0 yenmeyi 
başardı. 
İlçe Lig Heyeti Ali 
Görücü gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
dün yapılan karşılaş
ma sonuçları haftalık 
programda 6 ve 9 
Nisan 2010 günü 
saat 14.oo’de ödül 
töreninin yapıla
cağım belirtti.
Üç takım 26 Nisan 
2010 tarihinde 
yapılan olan

2. küme küçük 
kızlar il birinciliği 
karşılaşmalarına 
katılacağı belir
tilirken, 9 takımın 
turnuvaya 
katıldığı bildirildi. 
Öte yandan, 
Pazartesi günü 
BTSO Celal 
Sönmez Spor Lisesi 
Spor Salonu’nda 
yapılan 2. küme 
yıldızlar voleybol 
müsabakalarında 
Mehmet Akif Ersoy 
İlköğretim Okulu ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu karşı 
karşıya geldi. 
Karşılaşmadan, 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu 2-0 
yenik ayrıldı. 
Sah günü yapılan 
2. küme yıldızlar 
voleybçl müsaba 
katarında ise

--------- i
ŞEHİT CEMAL İLK. OKULU

11 EYLÜL İLK. OKULU

Nilüfer Koç 
İlköğretim Okulu, 
Cumhuriyet İlköğre 
tim Okulu’nu 2-0 
yenmeyi başardı.

Karşılaşmaları, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura ve

Hüseyin Zan da 
izleyerek, ilçemiz 
ilköğretim okulu 
voleybol takımlarına 
destek verdi
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UluMila liar kalınlığı KEY üflemeleri hugün sona eJinBr

Türkiye'nin önde 
gelen kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'da, kar 
kadınlığı 135 
santimetre 
olarak ölçüldü. 
Uludağ Meteoroloji 
İstasyonu yet 
kililerinden aldığı 
bilgiye göre, bu 
yıl kara adeta 
doyan Uludağ, 
son yağışı 29 
Martta aldı.

Sıcaklıkların 
gündüz 7, gece 
2 dereceye 
kadar yükseldiği 
oteller bölgesinde, 
kar kalınlığı 
135 santimetre 
olarak ölçüldü. 
Zaman zaman 
sis geçişlerinin 
yaşandığı bölgede, 
önümüzdeki 
günler için 
kar yağışı 
beklenmiyor.

Konut Edindirme 
Yardımı 
ödemelerinin 
ilki, Temmuz 
2008'de yapıldı. 
İlk uygulamada 
beş buçuk 
milyona yakın 
hak sahibine iki 
buçuk milyar 
liranın üstünde 
ödeme yapıldı. 
İlk liste, çok 
sayıda itirazla 
karşılaşınca yeni 
liste hazırlandı.' 
İkinci listedeki 
hak sahiplerine 
ödemeler ise
22 Mart'tan 

bu yana sürüyor. 
Ödemeler, 
2 Nisan mesai 
saati bitiminde 
tamamlanacak. 
Ziraat Bankası, 
toplam 1 milyon 
685 bin 724 hak 
sahibinden 
851 bin 245'ine

| KAYIP BEKO 499 TR A2K000 nolu yazar kasa 
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. FELEMEZ TEKİN

31 Mart itibariyle 
ödemeleri tamam
ladı. 567 milyon 
liralık toplam tutarın, 
401 milyon 
500 bin liralık 
bölümü ödendi. 
Listedeki isimlerin 
çok büyük 
bölümünün 
alacağının sadece * 
1 lira olduğu, 
bu nedenle KEY 
ödemesi için 

bankaya gitmediği 
belirtiliyor.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu ise listede 
ismi olmayanlar ya 
da ismi olmasına 
rağmen alacağı 
tutarı düşük 
bulanların yapması 
gerekenler için bir 
rehber hazırladı. 
Rehberde şu bilgiler 
yer aldı:
* 1987-1995 arasında 

çalışan memurlar, 
itirazlarını çalıştıkları 
kuruma bildirecek.
* Banka, sigorta 
şirketi, ticaret ve 
sanayi odaları 
ve borsalarda 
"sandığa tabi" 
çalışanlar, yine 
çalıştıkları ilgili 
kurumlar ve 
sandıklara 
başvuracak.
* 1987-1995 arasında 
506 sayılı kanuna 
tabi sigortalı olarak 
çalışanların başvuru 
adresi, sosyal 
güvenlik il ve 
merkez 
müdürlükleri.
* Memur emeklisi 
olanlar ise Sosyal 
Sigortalar Genel 
Müdürlüğü'nün 
Kamu Görevlileri 
Emeklilik 
İşlemleri Daire 
Başkanlığı'na 
itirazda bulunacak.

hh ıitıı
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Mağazadan yapılan 
alışverişlere dikkat
Mağazalardan ürün 
alanlar bu ürünleri 
keyfi şekilde iade 
edemezken, kapı
dan, internetten ve 
ya telefonla alanlar 
ise iade edebiliyor. 
İnternetten, telefon
la ve kapıdan satış 
lardaki iade sürele 
rinin farklı olduğu 
nu söyleyen Tüketi 
ci Derneği Başkanı 
Engin Başaran, 
kapıdan satışlarda 
tüketicinin ürünü 7 
gün içerisinde hiç 
bir koşul sunmadan 
iade edebileceğini 
söyledi.
İNTERNETTEN 
SATIŞLARDA İADE 
SÜRESİ 10 GÜN 
İnternetten alışver
işlerde bu sürenin 
10 gün olduğunu 
belirten Başaran, 
"Kişiler internetten 
aldığı ürünleri

hukuken geçerli bel 
geler ile ispatlamak 
koşuluyla iade etme 
haklarına sahipler. 
İnternet üzerinden 
yapılan iadelere en 
önemli husus 
yapılan işlemlerin 
telefon ya da faks 
gibi hukuken bir 
geçerliliği olmayan 
belgelerle yapılma
ması. Bu konuyla 
ilgili en garantili 
yöntem ürünleri 
iadeli taahhütlü 
posta yoluyla iade 
etmek" dedi.
Tüketiciler arasında 
en^oğun iade ve 
değişim talepleri 
gelen ürünlerin 
başında elektronik 
cihazlar yer alıyor. 
Nereden ve nasıl 
alınırsa alınsın elekt 
ronik ürünlerin 
2 yıl garantisi oldu 
ğunu ifade edildi.

ELEMAN ALINACAKTIR
1-Et ve piliç reyonunda 

çalıştırılmak üzere 
Tecrübeli Bay-Bayan elemanlar, 

2- Piliç parçalama ve 
paketleme işinde çalıştırılmak 

üzere tecrübeli 
Bay ve Bayan 

eleman alınacaktır.
ERGENLER ET ve 

ET ÜRÜNLERİ
Hamidiye Mah. Dereboyu Caddesi 

No: 12/C GEMLİK
Tel: 513 49 51 GSM : 0 506 345 17 55 Gemlik Karfez

GEBLİI'İH İLİ OÛMLÛB SİTA8İ OAItTKSİ
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

İtfaiye 11®
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER

TEK Arıza 5Ş3 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz • 513 45 46
Yeni 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 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

B

D

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
Otobüs İşlet. 513 45 21 -122
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

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik Karfez
GEHLİK'İM İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3625 

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)

NÖBETÇİ ECZANE
2 Nisan 2010 Cuma 

ÖZLEM ECZANESİ 
Dr. Ziya Kaya Mh. No: 119 
Tel: 512 02 23 GEMLİK

VENÜS SİNEMASI 
VEDA 

ll.45-l4.l5-l6.30- 
19.15’21.15 

ÇOK FİLM 
HAREKETLER BUNLAR 

11.30-14.00’16.30’ 
19.00-21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GENltİK KÖRFEZİ'NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN
BfegCTg HAFTA İÇİ

' GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE2-500'TL’den
başlayan fiyatlarla

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar.
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL: 51Ş1071 - GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltonflaziposu@windowslive.com

mailto:miltonflaziposu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE

EAKCAN PETROL

Kuruluş:! 973

Td: 0224 5B10 79
akcanl6@poasbayi.com.tr
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii G6MLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA

KALİTELİ HİZMET 
ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ 
24 SAAT AÇIK MARKET 

POSİTİVE KARTLA 
YÜZLERCE HEDİYE

POSİTİVE KARTLA 75 LİRALIK 
ALIŞVERİŞİNİZE BARDAK HEDİYE

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

3 Nisan 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

EmeMiler uvarıUı
Emekliler Derneği Gemlik Şubesi Başkanı 
Hüseyin Yener, dernek aidatlarının aylık 1.5 lira, 
yıllık 18 lira olduğunu hatırlatarak, emeklilerden 
kimlik bilgilerini tanımadıkları kişilere ver
memelerini istedi. Yener, emeklilere istifa 
dilekçeleri satan fırsatçıların bunun karşılığında 
5-10 lira para aldıklarını belirtti. Sayfa 2’de

MHP’liler, Gemlik ve Büyükşehir Belediyesi’nin bir yılını değerlendirdi

Wll, M fll ilHllMl'
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Baş 
kanı Mehmet Kayaoğlu, İl Başkan ve 
yöneticileri ile birlikte yaptığı basın 
toplantısında, bir yılını dolduran 
Gemlik ve Büyükşehir Belediyeleri 
nin yaptığı ve yapamadığı hizmetleri 
değerlendirdi. Belediye Başkanının 
seçimden önce verdiği sözleri yeri 
ne getiremediğini belirten Kayaoğ 
lu, Belediyenin 5 yıllık dönemde 
yapmayı vaad ettikleri konuların 
takipçisi olacaklarını söyledi. 4'de

iMlamasınaSFdeıelestiri
Saadet Partisi 
lige Başkanı Sedat 
Özmen, İstiklal 
Caddesi’nde Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından yapılan 
paralı otopark 
uygulamasını 
eleştirdi. Özmen, 
Büyükşehir yetki 
lilerinin bu uygula
mayı yeniden 
gözden geçirmeye 
davet etti. Syf 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Büyükşehir 
Belediyesi 
vatandaşın 

cebine el atma 
hazırlığında

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik 
te ana artellerde trafik akışını rahatlat
mak için otopark uygulamasına başla 
yacakmış.

AKP İlçe Başkanı Oktay Kahveci’nin 
açıklamasına göre, Bursa'dan ilçemize 
gelen ekipler yer işaretlemesi yapmış.

Büyükşehir, Gemlik’te otopark işlet
meciliği yapacak.

Rahmetli Hikmet Şahin döneminde, 
Büyükşehir bünyesinde kurulan bir şir
ket kurulmuş, otopark düzenlemeleri 
yapacakmış. Kısmet olmamış.

Şimdiki Başkan Recep Altepe’nin 
ekipleri, bu şirketi tozlu raflar arasın
dan çıkarıp bulmuşlar ve 'mal bulmuş 
mağribi’gibi buna sarılmışlar.

Bu şirket canlandırılmış.
Gemlik AKP Belediye Başkan adayla 

undan, meclis üyesi arkadaşımız Gö 
kay Bilir’de bu şirketin yönetim kurulu 
üyesi yapılmış.

’ AKP’de yapılan bir basın toplantısın
da bu konuda bilgi verilmişti.

Şimdi uygulama başlıyor.
Gemlik'te trafik, en çok İstiklal Cadde 

si’nde sıkışık.
Ama bu caddede çift sıralı bir park 

söz konusu değil.
Vatandaş işini göresiye dek, park ya 

pılan bir yere arabasını bırakıyor ve üc 
ret ödemiyor.

Orhangazi Caddesi’nde yolun darlığı, 
çift sıra park, akışta biraz sorun oluyoı

Gemlik’te otopark mafyası da yok.
Bu krizde ana caddelere parkmatik 

koymak demek, vatandaşın cebine el 
atmak demektir.

Bence, Büyükşehir Belediyesi oto 
parkçılık yapacağına, Gemlik’in trafiğin 
düzeltsin, Gemlik’e büyük kapalı oto 
parklar yapsın. Verdiği sözleri yerine 
getirsin.

Vatandaşın cebinden elini çeksin.

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Kaliteli Yaşam İçin Kaliteli Eğitim Şart” parolasıyla start verildi Fırsatçı ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması istendi

Emekliler uyarıldı
Gemlik Belediyesi 
ile Işkur ve MEKSA 
(Mesleki Eğitini 
ve Küçük Sanayi 
Destekleme Vakfı) 
işbirliğinde açılacak 
olan Aktif işgücü 
Eğitimleri 1 
kursları başlıyor. 
"Kaliteli Yaşam 
İçin Kaliteli Eğitim 
Şart.." parolasıyla 
Gemlik Belediyesi 
öncülüğünde Sosyal 
Yaşam Merkezi'nde 
başlatılan meslek 
kurslarında Gazaltı 
Kaynakçısı, (Günlük 
8 saat toplam 600 
saat) Aşçılık (Sıcak 
Mutfak) (Günlük 
8 saat toplam 400 
saat) Bilgisayar 
Bakım Onarımcısı, 
(Günlük 7 saat 
toplam 350 saat) 
Modelist, (Günlük 
7 saat toplam 
350 saat) Yönetici 
Sekreteri, (Günlük 
8 saat toplam 
256 saat) Servis 
Elemanlığı (Garson) 
(Günlük 8 saat 
toplam 256 saat) 
branşlarında 
kurslar açılacak. 
Eğitim başvuruları 
için son başvuru 
tarihinin 8 Nisan 
2010 olduğunu 
bildiren Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Eğitim

MEKSA

verileceğini kaydettikurslarının ise
12 Nisah 2010 
tarihinde başlaya
cağını bildirdi. 
Eğitime katılım 
şartlarının; 
Türkiye İş 
Kurumu’na kayıtlı 
işsiz olmak, 
18-45 yaş arası 
olmak, Asgari^ 
İlköğretim- Lise 
mezunu olmak 
olduğunu açıklayan 
Başkan Güler, . 
katılımcılara sunula
cak hizmetlerin 
ise günlük 15 TL. 
tutarında cep 
harçlığı, Eğitim 
dokümanları ve 
Kursu başarı ile 
tamamlayan 
kursiyerlere Milli 
Eğitim Bakanlığı 
onaylı sertifika

Başkan Güler, 
başvuruların 
Orhangazi Cad. 
Özen Apartmanı 
No. 48 Telefon : 
C2245137141 
www. iskur. gov.tr 
Gemlik/Bursa 
adresindeki Türkiye 
İş Kurumu Gemlik 
Şube Müdürlüğü ile 
Hamidiye Mahallesi 
Irmak SK. Telefon : 
02245123085 
www.meksa.org.tr 
adresindeki Sosyal 
Yaşam Merkezi'ne 
yapılacağını ayrıca 
başvuruların 
www.meksa.org.tr 
adresinden 
"Kursiyer Başvuru" 
formunu doldurarak 
yapabileceklerini 
duyurdu.

Emekliler Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Hüseyin Yener, demek 
aidatlarının aylık 1.5 lira, yıllık 18 lira olduğunu hatırlatarak, emekli 
lerden kimlik bilgilerini tanımadıkları kişilere vermemelerini istedi.
Emekliler Derneği 
Genel Başkanlığı’n 
dan yapılan yazılı 
açıklamada, bazı 
fırsatçıların dernek 
üyelik aidatının 
her ay 18 lira 
olarak kesildiğini 
söyleyerek, 
emeklilere istifa 
dilekçeleri sattığı ve 
bunun karşılığında 
da 5-1Ö lira para 
aldığı bildirildi. 
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener, 
Genel Merkezin 
bütün şubeleri ara
yarak, fırsatçılara 
ve dolandırıcılara 
karşı emeklilerin 
uyarılması gerek
tiğini bildirerek, 
Emekliler Derneği 
aidatının ayda 1.5 
lira, yıllık 18 lira 
olduğunu ve bir 
kez toplu olarak 
alındığını hatırlattı. 
Yener, 
“Emeklilerden 
bunun dışında bir 
para kesilmemekte
dir. Emeklilerimiz 
kendilerine 5 lira 10 
lira ile dilekçe satan 
fırsatçılara itibar

etmemelidir” dedi. 
Hüseyin Yener, 
SGK Yönetim 
Kurulu ve Çalışma 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada 
olduğu gibi derneğe 
üye olmayanardan 
aidat kesilmediğini 
de söyledi.
Danışmanlık fir
maları adı altında 
faaliyet gösteren 
bazı firmaların fır
satçılıkla köşe 
dönmeye çalışırken, 
birçok emekliye 
‘intibak hakkımızı 
alacağız” diyerek 
5-10 lira tutarında di 
lekçe sattıklarını ve 
dolandırılmaya ça 
lıştıklarını söyledi. 
Yener, “İntibak 
Hakkımızın alına 
bilmesi için ancak 
ve ancak çıkanla- 
cak bir yasa ile 
mümkündür.

Dilekçe ile 
veya dava 
açarak bu hak 
alınmamaktadır. 
Geçmişte Anayasa 
Mahkemesi’nin 
bu konuda verdiği 
kararlar bulunmak
tadır ve her seferin 
de mahkeme 
bu talepleri ne 
yazık ki reddetmek
tedir” dedi.
Yener, emeklilerin 
kimlik bilgilerini 
tanımadığı kişilere 
veya kuruluşlara 
vermemelerini 
isteyerek, 
“Emeklilerin her 
konuda danışabile
cekleri tek kuru
luşun Türkiye 
Emekliler Derneği 
olduğunu hatır
latarak, ‘Danışma 
hizmetlerinden 
ücret almamak
tayız.” dedi.

HaiallemııhiartanBaslıaııCülerıleııııeıialeiıinattıulııııılıı
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'i ziyaret 
eden Mahalle 
Muhtarları 
yer talebinde 
bulundular.
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt 
ile Mahalle 
Muhtarlarının 
ziyaretinde, 
dernek olarak 
Başkan Güler'e 
yaptığı çalışmalarda 
tam destek 
verdiklerini 
bildirdiler.

Gemlik Muhtarlar 
Derneği olarak 
kalıcı bir dernek 
merkezlerinin olma
ması nedeniyle 
sıkıntı yaşadıklarını 
bildiren Mahalle 
Muhtarları Başkan 
Güler'den yer 
talebinde bulundu
lar. İçlerinde köy , 
muhtarlarının de 
bulunduğu mahalle 
muhtarları, mahal
lelerinde yaşanan 
sorunları da 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e ilettiler.

http://www.meksa.org.tr
http://www.meksa.org.tr
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Millili Mp tünekler parcalamı; YazıYORUM

Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
evinin önünde 
oynarken kay
bolduktan 2 gün 
sonra cesedi boş 
arazide bulunan 
2 yaşındaki Ebru 
Çakaloğlu'nu 
köpeklerin parça 
ladığı ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Orhan iye 
köyünde 3 ay 
önce meydana geldi. 
2 yaşındaki Ebru 
Çakaloğlu, annesi 
nin komşuya gitme 
si üzerine evinin 
önünde oynamaya 
başladı. Ancak 
minik kız çocuğu 
bir anda ortadan 
kayboldu. Ailesi, 
Sivil Savunma, 
AKUT ve köylüler 
tarafından aranan

acizi gururuna yediremeıli intihar etmeye hlktı
Bursataın İnegöl 
İlçesi'nd£ 6 ay önce, 
okulda müstahdem
lik yapart komşusu 
60 yaşındaki H.V.'nin 
tacizine uğradığı 
için psikolojisi 
bozulduğu öne 
sürülen 15 yaşındaki 
R.T., evde babasına 
ait ruhsatsız taban
cayla karnına ateş 
ederek canına kıy
mak istedi. Ağır 
yaralanan R.T. teda 
vi altına alınırken, 
baba Nuri T. "Taciz 
den sonra kızımın 
psikolojisi bozuldu. 
Sürekli olarak taciz 
eden kişinin ne 
zaman tutuklanıp

V

îl!H8İİISİl!KİWilll.Bl itti
Bursa'da chat 
yaparken küfür-, 
leştiği şahıslara 
adresini veren 
sağır ve dilsiz genç, 
darp edilip bıçak
landıktan sonra 
350 TL'sinin 
alındığı iddia etti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hacıilyas Mahallesi 
Han Sokak'ta bulu
nan Ulu Çarşı'da 
meydana geldi. 
Sağır ve Dilsizler

minik Ebru'nun 
cesedi, 2 gün sonra 
evlerine 6 kilometre 
uzaklıktaki boş 
arazide bir ağacın 
altında bulundu. 
Jandarma, yaptığı 
ilk araştırmada 
ceset üzerindeki 
keşi izlerinden yola 

cezaevine konula
cağını soruyordu. 
İki aydan beri de 
okula gitmiyordu. 
Bu olayın etkisinden 
kurtulamayan kızım, 
bunu gurur meselesi 
yapıp hayatına son 
yermek istedi" dedi. 
İnegöl İlçesi Akhisar 
Mahallesi'ndeki Meh 
met Akif Ersoy İlköğ 
retim Okulu 8'inci 
sınıfta okuyan 45 
yaşındaki Nuri ve 43 
yaşındaki Zinnet T. 
çiftinin 8 çocuğun
dan R.T., iddiaya 
göre 6 ay önce, okul 
da hademelik yapan 
komşusu H.V.'nin 
tacizine uğradı. 

Derneği'nde chat 
yapan Erdem Ç. 
(24), bir şahısla 
küfürleşmeye 
başladı. Erdem

Ç.'nin adresini ver
mesi üzerine Fatih 
ve Emre isimli iki 
kişi dernek binasına 
geldi. Çıkan tartış-

çıkarak cinayet ihti
mali üzerinde durdu. 
Ekipler, kayınpederi 
ile arası açık olan 
ve karısından da 
ayrı yaşayan çocu 
ğun babası Güven 
Çakaloğlu, annesi 
Pakize Çakaloğlu, 
dedesi Burhan

Baba R.T. kızının 
taciz olayını anlat
ması üzerine duru
mu Jandarma ve 
Savcılığa bildirdi. 
Olaydan sonra yurt 
dışına kaçtığı belir
tilen H.V.'nin 
yakalanması için 
çalışmalar sürerken, 
yaşadığı tacizin 
ektisinden kurtula
mayarak iki aydan 
beri okula da git
meyen, sürekli taciz
ci kişinin ne zaman 
tutuklanacağını 
soran R.T. dün saat 
12.00 sıralarında 
intihara kalkıştı. 
Annesi ve kardeşi 
nin de evde bulun-

Diken ile birlikte 
çobanları gözaltına 
aldı. Şahıslar, 
alınan ifadelerinin 
ardından serbest 
bırakıldı. Adli Tıp 
Kurumu ceset 
üzerindeki otopsiyi 
tamamladı.
Ebru Çakaloğlu'nun 
köpek ve kemirgen 
hayvanlarca 
parçalandığı 
belirlenirken, 
tecavüz izine 
rastlamadı.
Ebru'nun cesedin
den 500 metre 
uzaklıkta bulunan 
ayakkabılarında da 
köpek dişi izleri 
bulunduğu, minik 
kızın hayvanlar 
tarafından buraya 
taşındığı tespit 
edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

duğu sırada banyo 
yapıp tırnaklarını 
kesen R.T., yan 
odaya geçerek 
babasına ait ruhsat
sız tabancayı karnı
na dayayıp bir el 
ateş etti. Silah ses
leri üzerine odaya 
giren anne ve kar 
deşi, R.T.'yi çağrılan 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisi'ne getir
di. Burada ilk müda
halesi yapılan R.T., 
ameliyata alındı. Yak 
laşık 3 saat süren 
ameliyatın ardından 
R.T. Bursa Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
sevk edildi.

manın büyümesi 
üzerine zanlılar 
Erdem Ç.'yi darp 
ederek bacağından 
bıçakladı. Yaralı 
olarak çevresinden 
yardım isteyen 
Erdem Ç. cebindeki 
350 TL'nin de 
alındığını iddia etti. 
Erdem Ç. 112 
ambulansı ile Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Yersen!...
Bugün “Yersen” diye önümüze konan bu 

paketin samimi bir “Anayasa değişikliği” ile 
yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur.

Sayın okurlarım; Bu paketin, “yargı refor
mu” ile bırakın yakın uzağı, zerre kadar 
alakası yoktur.

Anayasa nedir derseniz ?
Toplumun bütün vatandaşlarının ve kurum- 

larının, toplumsal hayatı düzenlemek üzere 
üzerinde anlaştığı temel ilkeler bütünü değil 
midir?

Yeryüzünün en şahane anayasasını da yap
sanız, toplumsal uzlaşma aramadan 
yaparsanız maya tutmaz.

“Köşeye sıkışmışlıktan kurtulmak” için 
atılan adımlara “taktik” denir, “reform 
hareketi” denmez. Vatandaş uyutulmaz..
“Partimi ve sonra kendimi kurtarayım” ya 

da “Yargıya karşı mevzi elde edeyim” diye 
demokratikleşme olmaz.

Araya “12 Eylülcülere yargı yolunun açıl
ması” maddesini karıştırmaya “uyanıklık” 
denir, “reform hareketi” denmez.

Reformlar, “iktidarın elini güçlendirmek” 
maksatlı değil, “demokrasi çıtasını yük
seltme” maksatlı yapılır.

Siz eğer, bugün iktidarda olup belki yarın
Meclis’e bile giremeyecek bir partinin, ve 

liderinin çıkıp, “Ben böyle istiyorum” diye 
rek empoze ettiği bir'metne “Anayasa” diye
bilir misiniz? Ayıp değil mi...

Tam 28 yıldır, “Askerlerin yaptığı Anayasa 
ile yönetiliyoruz” diye şikâyet edip, sonra 
“Şimdi de benim yapacağım Anayasa ile 
idare edilin” zihniyetiyle yapılan bir anayasa, 
toplumun ortak metni olabilir mi?

Söyleyin, olabilir mi ?
Anayasalar, insanlara zorla kabul ettirilen, 

empoze edilen metinler değildir.
Zararlı çıkarsınız. Çünkü size derler ki;

1982 yılında Asker işte tam bu aynı zih
niyetle bir Anayasa yaptı ve halkın yüzde 
92’si ona “EVET” dedi.

Günde beş vakit ağzınızdan düşürme 
diğiniz “milli irade” evet oyunu verdi...

Şimdiden söylüyorum,
Bu anayasa ister Meclis’te kabul edilsin, 

isterse referandumla.
Bu anayasa, çıktığı gün, siyaseten kadük 

olacak ve toplumsal tartışmanın, kutuplaş
manın temel meselesi haline gelecektir.

Çünkü bu anayasayı hazırlayan zihniyetin 
arkasında, “Demokratik bir ülke, demokratik 
bir yargı” fikri katiyen yoktur.

Basbayağı bir “iktidarın yargıya el koyma 
teşebbüsü” vardır.

Kimse kimseyi aldatmasın, kimse, bunu 
bize “yargı reformu” diye yutturmasın.

Bu anayasa paketi ile yapılmak istenen şey, 
yargıyı, RTÜK’e, YÖK’e, çevirmektir.

TFMB A “SUYUNU BOŞA 
_ » HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
Cllllt'll İli lillll tlTili fiHTISİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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MHP’liler, Gemlik ve Büyükşehir Belediyesi’nin bir yılını değerlendirdi

Kayaoğlu, ilerilen sözler tutulmadı'
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
düzenlediği basın 
toplantısında 
Gemlik ve Büyük 
şehir Belediyelerinin 
bir yıllık çalışma 
döneminde vâad 
ettikleri yaptıkları ve 
yapamadıklarını 
değerlendirdi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi parti binasın
da düzenlenen 
basın toplantısına, 
İİ Başkanı Arif 
Demirören, Başkan 
Yardımcıları Yusuf 
izzettin Şimşek ve 
Mehmet Çetin, İl 
Gemlik Sorumlusu 
Erhan Yarım, Gemlik 
İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleri ve bazı 
MHP’li üyeler katıldı. 
Mehmet Kayaoğlu, 
konuşmasında ilçe 
teşkilatı olarak yem 
yönetimlere 6 aylık 
süre tanıdıklarını, 
bu sürede eleştiri 
haklarını saklı tuttuk
larını belirterek, 
“Bu dönemde 
toplum yararına 
bir takım çalış- 
malann yapılmaya 
başlanması bizleri 
halkımızın mutluluğu 
adına heyecan
landırdı. Gerek ilçe 
teşkilatımız, gerekse 
meclis üyelerimiz 
halkımızın yararına 
olduğuna inandığı 
mızı her konuda 
maksimum 
desteği partizanlık 
yapmadan ver
miştir.” dedi. 
Bu süreyi bugüne 
kadar uzattıklarını 
söyleyen Kayaoğlu, 
Gemlik Belediye 
yönetiminin göreve 
geldikten sonra, 
seçim bildirgelerinde 
belirtmiş olduğu 
işlerden halkın 
yararına olduklarına 
inandıkları çalış
maları sıraladıktan 
sonra, eleştiri 
oklarını yapılmayan 
konulara yöneltti. 
Mehmet Kayaoğlu, 
açıklamasında kent 
gelişmesine büyük 
katkısı olduğuna 
inandıkları ancak 
Ak Parti döneminde 
kurulmayan Kent 
Konseyi’nin bu 
dönemde kurul
duğunu, yapılan bir 
kaç toplantıdan 
başka Gemlik’in gün
demini belirleyecek 
halkı, kentin sorun

larına, problemlerine 
çözüm getirecek 
ciddi bir faaliyeti 
olmadığını söyledi. 
Kayaoğlu, şöyle 
devam etti: 
“Konseyin daha 
verimli çalışmaları 
olmalıydı. Bize göre, 
bu konuda yapılan 
ilk yanlış Konsey 
yönetiminin seçilme
si esnasında bir 
takım çekincelerin 
daha ağır basıp, 
Gemlik’i kucaklayan 
bir yapılanma yerine 
partizanca yaklaşım
lar ağır basmıştır. 
İkincisi Belediye 
Başkanının aynı 
zamanda Kent Kon 
şeyi başkanı olması 
ikinci büyük yanlış 
olmuştur. Başkan 
Güler, acilen Kent 
Konseyi başkanlığın
dan istifa edip, her 
türlü çekinceleri 
Gemlik adına bir 
kenara bırakıp, 
yerine yeni bir Kent 
Konseyi başkanının 
seçilmesini 
sağlamalıdır.”

OKLAR 
BELEDIYESPOR’A 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
Belediyespor’un 
kurulduğunu, çalış
malara başladığını, 
meclis tarafından 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin Beledi 
yespor’a göstermelik 
bir bedelle devre 
dildiğini, yönetimin 
tamamı ile CHP’li 
olduğunu, tamamına 
yakının ise meclis 
üyesi konumunda 
bulunduğunu 
belirterek, zamanla 
iyi niyetlerinden 
emin oldukları bu 
kişilerin konumların
dan dolayı sıkıntıya 
gireceklerini söyledi. 
Belediyespor’un 

yapılan kongresinde 
partizanca davranıl 
dığını da söyleyen 
Kayaoğlu, “Belediye 
Meclis üyelerinin 
aynı zamanda Bele 
diyespor’a başkan 
ve yönetici olması 
ikinci büyük 
'anlış olmuştur.” 

şeklinde konuştu. 
Bunun değiştirilerek, 
gerçekten spora 
gönül vermiş, sporu 
sevdiren, rüştünü 
ispat etmiş insan
ların yönetime 
gelmesi gerektiğini 
söyleyen Mehmet 
Kayaoğlu, “Şükürler 
olsun ki, bu insanlar 
ilçemizde fazlasıyla 
vardır. Meclis 
üyelerinin denetleme 
kurullarında görev 
almaları daha doğru, 
daha şaibesiz ve 
daha şeffaf bir 
yönetim anlayışı 
olacaktır.” dedi. 
Mehmet Kayaoğlu, 
Belediyenin 100 gün
lük dönemde yaptığı 
icraatları anlatırken, 
Gemlik MOBESE 
sistemi kurulması 
ihalesinin yapıldığını 
belirttiği halde 
MOBESE sisteminin 
aylar geçmesine 
karşın kurulamadı 
ğım belirttikten 
sonra, 100 günlük 
icraat kitabında 
belirtilen ve çoktan 
bitmesi gerektiği 
söylenen ilköğretim 
okulunun ödeme 
sıkıntısı nedeniyle 
tamamlanmadığını 
iddia etti.
Aynı kitapçıkta 
işsizlik konusunda 
sanayiciler ve ilgili 
yerler ile görüşül 
düğü ve konunun 
çözüme kavuşturul- 
duğunun açıklan
masına karşın 
seçim beyanname 
sin de iddia edildiği 

şekilde işçi taşıyan 
araçların Bursa 
yönüne gittiğini 
belirten Kayaoğlu, 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Bursa istikametine 
giden araç sayısı 
bırakın azalmayı 
artarak devam 
etmektedir. 
Belediyenin şu 
ana kadar yaptığı 
seçim döneminde işe 
sokma sözü verdiği 
binlerce insana form 
doldurmaktan öte bir 
davranışı geçmemiş 
tir. İşsizlik ile müca 
dele komisyonu 
kurulmalı ve muha 
taplar ile bu korniş 
yon daha etkin 
ve Gemlik adına 
daha güçlü 
yaptırımla biraraya 
gelmelidir” dedi. 
Belediyenin, TOKİ’ye 
hayır deyip, toplu 
konut ve kentsel 
dönüşümleri kendi
lerinin yapacaklarını 
belirtmesine karşın, 
bugüne kadar bu 
konuda da ucuz ev 
sahibi olma özlemi 
çeken dar gelirlilerin 
ümitleri yeşertecek 
hiç bir somut adım 
atmadıklarını iddia 
eden Kayaoğlu, 
“Aksine 7 senedir 
yerelde ve genelde 
iktidar olduğu 
dönemde Gemlik’i 
TOKİ’den mahrum 
eden şimdi 
Gemlik’e TOKİ’yi 
getireceklerini 
söyleyen Ak Parti ile 
dalaşacaklarına, bir 
an önce halkımızın 
sıkıntılarını çözünüz’ 
şeklinde konuştu.
Deprem konusunu 
da hatırlatan 
Kayaoğlu, deprem 
felaketinin aramdan 
10 yıl geçmesine 
karşın 10 yıl önceki 
durumdan daha 

iyi bir noktada 
olduğumuzu söyle
menin mümkün 
olmadığını söyledi. 
Kayaoğlu, “Maalesef, 
genelde ve yerelde 
iktidar olanlar büyük 
vebal ve sorumluluk 
altındadır. Her ne 
kadar bugünkü 
yönetim binaların 
envanterlerini 
çıkarma çalışması 
başlatsa da yeterli 
değildir.” dedi. 
Mehmet Kayaoğlu, 
Gemlik Ovası’nın 
en tehlikeli yer 
olduğuna, zeminin 
kurbağahk, balçık 
olduğuna dikkat 
çekerek, “Çevre 
Yolu’nun arkasındaki 
konutların yarısına 
yakınının bu 10 yıllık 
dönemde kaçak 
olarak yapılmış, 
buna göz yumul 
muştur” dedi.
Hayvan Barınağı’nın 
söz verilmesine 
karşın yapılmadığını 
söyleyen Kayaoğlu, 
kapalı pazar yeri 
sözü verilmesine 
karşın aradan bir yıl 
geçtiği halde kapalı 
pazar yerinin yapıl
madığını, bine yakın 
esnafın son derece 
sağlıksız koşullarda 
hizmet vermeye 
çalıştığını söyledi.

BALIK SATIS 
MERKEZİ 
Mehmet Kayaoğlu, 
basın toplantısında, 
Büyükşehir Yasa 
sı’nın çıkmasından 
sonra, Bursa’ya taşı
nan Balık Hali’nin 
Gemlik’te tekrar 
kurulması konusun
da Gemlik Balıkçılar 
Derneği ve Su 
Ürünleri Kooperatifi 
ile işbirliği yapılarak 
Toptan Balık Satış 
Merkezi kurulması 
ile ilgili hiçbir

somut çalışma 
yapılmadığını, 
kadınlara yönelik 
Kadın Eğitim Merkezi 
kurarak, kadınların 
meslek ve beceri 
edindirme kursları 
ile donanımlı hale 
getirerek ürettikleri 
el emeği ürünlerin 
satışının gerçek
leştirilecek birimin 
de oluşturulmadığını 
söyledi.
Manastır’a giden 
sahil yolunun aydın
latılmadığını, yeraltı 
çöp konteynerleri, 
aşevi, yaşlıların evde 
bakımı, yaşlı bakım 
evleri, kadın sığınma 
evi gibi önemli 
hiçbir projeye çözüm 
getirecek bir somut 
adımın atılmadığını 
söyledi. 
Kayaoğlu, MHP 
olarak belediyenin 
5 yıllık döneminde 
yapmayı vaad 
ettikleri konuları 
kendilerine ve 
Gemlik halkına 
hatırlatmak ve 
bunların takipçisi 
olacaklarını, yıkıcı 
değil, yapıcı bir 
anlayışla halkımızın 
bizlere verdiği 
muhalefet görevini v 
yerine getirmeye 
çalışacaklarını 
belirtti.
Büyükşehir 
Belediyesi’ni de 
eleştiren Mehmet 
Kayaoğlu, şehirler 
arası otobüs işlet
melerinden yüzde 
17 komisyon ve 
KDV alırken, 
Bürsa’nın diğer 
ilçelerindeki 
otobüs işlet
melerinden 
yüzde 8 komisyon 
aldığını, bu eşitsiz 
liğin ortadan 
kaldırılmadığını 
hatırlattı.
8 yıllık Ak Parti 
döneminden beri 
ilçemize yağmur 
yağdığında birçok 
mahallelerin sular 
altında kaldığını, 
ulaşımın felçe 
uğradığını, alt yapı 
sorununa kalıcı 
çözüm bulun
madığını bildirdi. 
Kayaoğlu, 
su, mezbaha, 
Bahkhali, 
Çarşı ve Karsak 
Deresi’nin ıslahı ve 
Kent Meydanı 
konusunda da 
Büyükşehir 
Belediye’si eleştirdi.
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Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri 
Mezuniyet Balolan 
Toplantı ve Seminerler

«rotVASA» nema
ÇOK AMAÇLI SALOHU

Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Barkovizyon

ORGANİZASYONLARIMIZ
HİZMETLERİMİZ

Tel:(0.224) 5120050
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Polis Hafiası Ttırnuvası'nıla 
miisalıalıalar Jeııam eJiwr M HlıdtaM
Türk Polis 
Teşkilatı’nın j 
165. kuruluş 
yıldönümü 
kutlama etkinlikleri 
kapsamında, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
Lig Heyeti tarafın
dan düzenlenen 
müsabakalar 
devam ediyor. 
2. Küme gençler 
futbol müsabaka 
larında pazartesi 
günü Fidyekızık 
Sahası’nda Nil. 
Nur.H. Kurt can 
Anadolu Teknik 
Meslek Lisesi ile 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
karşılaşacak.
Yine aynı kategoride 
Bağlarbaşı 
Sahası’nda Atatürk 
Anadolu Lisesi ile 
Gemlik Lisesi karşı 
karşıya gelecek. 
Polis Teşkilatı’nın 
165. yıl küçük kızlar 

voleybol müsaba 
katarına Salı günü 
devam edilecek. 
Saat H.oo’de 
Endüstri Meslek 
Lisesi Spor 
Salonu’nda 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu ile 
Atatürk İlköğretim 
Okulu, saat 
12.oo’de Endüstri 
Meslek Lisesi 
Spor Salonu’nda 
Umurbey Abdullah 
Fehtjıi İlköğretim 
Okulu ile Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu, saat 13.oo’de 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
ile Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
karşı karşıya 
gelecek.
2. Küme genç 
kızlar voleybol 
müsabakaları ise 
9 Nisan 2010 günü 
BTSO Spor Lisesi 
Spor Salonu’nda 

eleme 12. maç 
galibi ile Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi, saat 11.00’de 
Endüstri Meslek 
Lisesi karşı 
karşıya gelecek. 
Küçük kızlar 
voleybol müsaba 
kalarında ise 9 
Nisan 2010 günü 
Endüstri Meslek 
Lisesi Spor 
Salonu’nda 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu ile 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim OKulu, 
saat 12.oo’de 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu ile Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu, 
saat 13.oo’de ise 
Ticaret ve Sanayi 
t dası Gazi ilköğre
tim Okulu ile 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu karşı 
karşıya gelecek.

YÖK'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
yapılan genel kurul 
toplantısında Eğitim, 
Mevzuat ve Vakıf 
Üniversiteleri Koor 
dinasyon komisyon
ları raporlarının gö 
rüşüldüğü belirtildi. 
Başkent Üniversite
si Vakfı Mütevelli 
Heyeti tarafından 
rektör adayı olarak 
YÖK'e önerilen Prof. 
Dr. Kenan Araz ile 
ilgili olarak olumlu 
görüş bildirilmesine 
karar verildiği ifade 
edildi.
Açıklamada 17 fakü 
Iteye dekan ataması 
yapıldığı bildirildi. 
Buna göre atama 
yapılan üniversite 
lerin fakülte dekan
larının isimleri 
şöyle: 'Anadolu 
Üniversitesi Ecza 
cılık Fakültesi Prof. 
Dr. E. Yasemin 
Yazan, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Denizci 
lik Fakültesi Prof.

Dr. Ayşe Güldem 
Cerit, Giresun 
Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 
Prof. Dr. Edip özer, 
Gümüş hane Üniver
sitesi iiBF Prof. Dr. 
Haydar Akyaz, 
Kırıkkale Üniversite
si Diş Hekimliği 
Fakültesi Prof. Dr. 
Abdulkadir Şengün, 
Eğitim Fakültesi 
Prof. Dr. Mehmet 
Kutlu, Fen Edebiyat 
Fakültesi Prof. Dr. 
Mustafa Yiğitoğlu, 
Tıp Fakültesi Prof. 
Dr. Murat Kaçmaz, 
Sakarya Üniversitesi 
Teknik Eğitim 
Fakültesi Prof. Dr. 
İbrahim özsert, 
Teknoloji Fakültesi 
Prof. Dr. ismet Çe 
vik, Selçuk Üniver
sitesi Mühendislik- 
Mimarhk Fakültesi 
Prof. Dr. Cevat inal, 
Süleyman Demirel 
Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi 
Prof. Dr. Osman

ipek, Uludağ Üniver
sitesi Mühendislik- 
Mimarhk Fakültesi 
Prof. Dr. irfan 
Karagöz, Uşak 
Üniversitesi 
Mühen dişlik 
Fakültesi Prof. 
Dr. Yalçın Bozkurt, 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Prof. 
Dr. Ahmet Göksel 
Ağargün, iiBF 
Prof. Dr. Güler 
Araş, inşaat Prof. 
Dr. Hayrullah 
Ağaççı oğlu.' 
Açıklamada ayrıca 
beş vakıf üniver
sitesinin mütevelli 
heyet başkanlık
larının, üniver
sitelerinin fakülteler
ine dekan atanması
na yönelik 
teklifleri nin de 
değerlendi rildiği 
belirtilerek, bu tek
liflere olumlu 
görüş bildirilmesine 
karar verildiği 
kaydedildi.

elm# şekeri
——. . KREŞLERİ

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

EĞİTİMDE 10. YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız:2 yaş • 3 yaş
4 yaş-5 yaş-ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Mac/de ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

A/IOATORGC BROK€R'i
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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CHP'lilerVeda’yı izledi

Geçtiğimiz hafta 
yapılan genel 
kurulda yönetime 
seçilen Gemlik 
Elazığlılar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Derneği üyeleri, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih

Gemlik İş 
Bulma Kurumu 
Şube Müdürü 
Mehmet Dik, 
Osmaniye 
İşkur İl Müdürlü 
ğü’ne atandı. 
Gemlik’te kap
atıldıktan sonra, 
yeniden hizmete 
açılan İşçi Bulma 
Kurumu’nun müdür
lüğüne getirilen 
Mehmet Dik, bu 
görevi ilçemizde 
bugüne kadar 
özveriyle sürdürdü. 
Dün, atamasının 
çıkması nedeniyle 
Gemlikliler ile 
vedalaşan Mehmet 

DEVREN SATILIK
KÜÇÜK KUMLA’DA İSKELE MEVKİİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR 
Tel: 0 532 235 38 58

Mehmet Güler'i 
ziyaret ettiler. 
Dernek Başkam 
Ercan Gökalp ile 
yönetim kurulu 
üyeleri, Başkan 
Güler'le tanışmanın 
yanı sıra Belediye 
çalışmalarından da 
bilgi edindiler.

Dik, Pazartesi günü 
Osmaniye İşkur 
İl Müdürlüğü’ne 
görevine başlaya
cağını belirterek, 
bugüne kadar 
Gemlik’te yaptığı 

Başkan Güler, 
Dernek Başkanı 
Ercan Gökalp 
ve dernek 
yöneticilerine 
yapılacak hemşeri 
dernekleri şenlikleri 
ile Kent Konseyi 
hakkında da 
bilgiler verdi.

hizmetlerde 
Gemliklilerin 
kendilerine ve 
daire arkadaşlarına 
gösterdikleri 
ilgiden dolayı 
teşekkür etti

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem 
Güler ve Belediye 
Başkanı Fatih 
Güler’in yanısıra 
ilçe yöneticileri 
meclis üyeleri ile 
kadın ve gençlik 
kollarının katılımıyla 
Gemlik Venüs 
Sineması’nda 
Zülfü Livaneli’nin 
yönetmenliğini 
yaptığı Veda 
filmizi izledi.

İstiklal Caddesi nde otopark
uygulamasına SP’den eleştiri
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, İstiklal 
Caddesi’nde Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından yapılan 
paralı otopark uygu
lamasını eleştirdi. 
SP İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, şu 
görüşlere yer verdi: 
“Ben park ücreti 
ödediğime göre 
araçta bir hasar 
olursa tüm hasarın
dan belediye so 
rumludur. Ödeyecek 
mi, ödemeyecek. 
Toplum zaten ekono 
mik sıkıntı içinde 
çırpınırken ardı 
arkası kesilmeyen 
ek yükler, ilçe 
halkının belini iyi
den iyiye bükmekte
dir. Büyükşehir 
yetkililerini bu uy 
gulamalarını tekrar 
gözden geçirmeye 
davet ediyoruz”

MURATOBA 
KOYU’NE ZİYARET 
Saadet Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat öz 
men, Gençlik Kolları 
ve yönetim Kurulu 

Bu tür etkinliklere 
devam edileceğini 
açıklayan CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cem Güler yakında 
vizyona girecek 
olan, yönetmenliğini 
Turgut Özakman'ın 
yaptığı "Dersimiz 
Atatürk" filmine de 
CHP ailesi olarak 
yine topluca gide
ceklerini söyledi. 
Veda filmini tüm 
Gemiklilerin izleme

üyeleri ile Muratoba 
köyü’ne giderek, 
köy kahvelerinde 
köylülerle sohbet 
etti. Özmen, “Ürün
lerin para etmediği 
fakat girdi maliyet
lerinin her geçen 
gün arttığı ortamda 
köylülerimiz büyük 
sıkıntı içindedir. 
2002-2009 yıllan 
arasında bir buçuk 
milyon köylünün 
köylerini terk edip 
şehirlere göç etti” 
şeklinde konuştu. 
Özmen, şehire 
gelen bu insanların 
kenar mahallelerde 
yarı aç yarı tok bir 
vaziyette olduğunu 
bunun sorumlusu- 
nunda uygulanmak

sinde yarar bulun
duğunu söyleyen 
Güler, ulusal değer
lerimize ve sahip çı 
kılmasını isteyerek, 
Atatürk’ü daha iyi 
anlamak ve anlat
mak için Kurtuluş 
Savaşı öncesi ve 
savaşta yaşananlar 
ile Cumhuriyet son
rasını iyi bilinmesi
ni, verilen müca 
delelerin unutulma
masını istedi.

ta olan IMF poli
tikaları olduğunu 
söyledi. Sadece 
sorunların ortaya 
koyulması ile 
birşeyin değişmeye
ceğini bunun 
yanında partilerin 
çözüm önerilerinide 
ortaya koyması 
gerektiğini, Saadet 
Partisi olarak Farklı 
Çözüm Ekonomi 
Konferans lan ile 
sıkıntılardan çıkış 
yolunu gösterdik
lerini ve her geçen 
gün bardağın 
biraz daha 
dolduğunu bildirdi. 
Muratobalılar 
ziyaret nedeni 
ile SP’lilere 
teşekkür etti.
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Mobilyacılar 
Modelle Buluşuyor Bursa’da Kenl Günleri yapıldı
Mobilyasıyla ünlü 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesi sektörün 
güçlü isimlerini 
buluşturuyor. 
4-11 Nisan tarih
lerinde düzen
lenecek MODEF'e 
139 sektör temsil
cisi firma katılıyor. 
Fuar ile ilgili J 
basın toplantısı 
düzenleyen İnegöl 
Belediye Başkanı 
ve İFOR Fuarcılık 
Ort. Kur. Başkanı 
Alinur Aktaş, 2010 
yılının ilk fuarını 
düzenlemenin 
heyecanını yaşadık
larını söyledi. 
MODEF'in trendinin 
gün geçtikçe art
tığını dile getiren 
Aktaş, fuarın 
Türkiye’nin en 
popüler fuarları 
arasına girdiğini 
kaydetti.
Fuarın etkili ola
bilmesi için ön 
çalışmalar yaptık
larını aktaran Aktaş, 
"Yılda en az üç fuar 
planlayarak, etkin

liğini yıl geneline 
yaymayı başardık. 
Bu başarıyı tasar
layan, kararını alan 
ve uygulayan tüm 
arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. 
Dünya genelinde 
yankıları süren mali 
krize rağmen ülke 
mizin ve kentimizin 
ekonomik direnci 
ortadadır. MODEF 
Fuarlarımız bu 
direncin kentimiz 
deki en güzel örne 
ğidir." dedi. 
Fuardaki stantların 
birbiriyle yarışır 
kalitede olduğunu 
ifade eden Alinur 
Aktaş, şunları 
söyledi: "Dünya 
standartlarında 
stant tasarımlarına 
sahibiz. Her yeni 
MODEF’te firmala 
rımızın yeni tasarım 
ve uygulamalarına 
şahit oluyoruz. Bu 
durum İnegöl 
mobilyacısının 
coşku, heyecan ve 
atılımını göstermek
tedir.”

Bursa Kent 
Konseyi Şairler ve 
Yazarlar Çalışma 
Grubu tarafından 
Ördekli Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
‘1. Bursa Kent 
Günleri’, keyifli 
bir şiir gecesine 
adını yazdırdı. 
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala, konseyin 
kurumsal yapısı 
ile Bursa’da 
örnek olduğunu 
söyleyerek, 
çalışma gruplarının 
birbirinden farklı 
aktiviteleriyle 
kentin sosyal ve 
kültürel yaşamına 
katkı sağladığını 
belirtti.
Bursa Kent 
Konseyi’nin 
toplumun her 
kesimini kucak
ladığını ifade 
9den Pala, 
“Şair ve Yazarlar 
Çalışma Grubu 
tarafından bu 
yıl ‘Bursa Kent

Günleri’ başlığıyla 
ilk kez düzenlenen 
dinletinin devamı 
da gelecek.
Kent konseyi 
olarak her zaman 
sanatın ve 
sanatçının 
yanındayız” dedi. 
Faruk 
Ambarcıoğlu’nun 
‘Isırgan’ adlı 
şiirinin slayt 
gösterisi ile 
başlayan

programda, 
sunumdan haberi 
olmayan 
Ambarcıoğlu, 
kendisine yapılan 
sürpriz nedeniyle 
duygusal anlar 
yaşadı. Keyifli 
gecede müziğin ve 
şiirin tadını çıkaran 
sanatseverler, 
Turgut Tüfekçibaşı, 
Ömer Ekinci, 
Ramazan Günhan, 
Hamiyet Akyıldız,

Galip Uzunca, 
Adil Acar, Emin 
Zeybek, Muhsin 
Aktaş, Tomris 
Üner, Mustafa 
Muharrem ve 
Mustafa Efe’nin 
şiirlerini beğeniyle 
dinledi. Programın 
ikinci bölümüne 
ise Aşık Kemal 
Divani ve Aşık 
Zafer Kazancı’nın 
atışması 
damgasını vurdu.
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ELEM4N ARANIYOR
TELEFONA BAKACAK 

BAYAN 
ELEMAN ARANIYOR

513 2411 
0 532 774 6 9 46

ELEMAN ALINACAKTIR
1- Et ve piliç reyonunda 

çalıştırılmak üzere 
Tecrübeli Bay-Bayan elemanlar, 

2-Piliç parçalama ve 
paketleme işinde çalıştırılmak 

üzere tecrübeli 
Bay ve Bayan 

eleman alınacaktır.
ERGENLER ET VC 

ET ÜRÜNLERİ
Hamidiye Mah. Dereboyu Caddesi 

No: 12/C GEMLİK
Tel: 5134951 GSM:0 50634517 55

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 11®
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ®13 10 28

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 36 71

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 91
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 g8 70
Totalgaz 514 17 qq
Akcan Petrol
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 2s
Beyza Petrol 513 01.03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96 z
İtfaiye 513 23 25.
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3626 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü.: Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SITfEMASI 
VEDA 

ll.45-l4.l5-l6.30-
l9.IWl.l5 

ÇOKFİLH 
HAREKETLER BUNLAR

Il.30-I4.00-I6.30-
19.00- 21.15

Rezervasyon 
s™
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2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİ NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

t"

HAFTA İÇİ
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500-TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ.
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

TEL: 51310 71-GSM: 0.533 560 18 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

J

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE

E AKCAN PETROL
Td: 0224 S3 K) 79 ÜCRETSİZ OTO YIKAMA

ESSKJolAğzılMİGEMÜK

Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA yüzlerce hedİye

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:! 973

p MsanjgjUrazartesı www.gemKkkQrfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Rroşra»ıııın Ririncisi oim
Karacaali’de Noca Et Man 
gal Tesisleri bulunan Gök 
sal Noca, Bursa’da yapılan 
elemelerde birinci olurken, 
Show TV’de yayınlanan 'Ye 
inekteyiz’ programına katıla 
cak. Haberi sayfa 4’de

Uzun yıllar Belediye Bandosuna hizmet veren Abdullah Aysu unutulmadı

fmetli hanılo seline lesehiir nlalıeii
Gemlik Belediye Bandosu’nda 
1944 yılından beri görev yapan 
Abdullah Aysu’ya, Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet Güler, İdari 
Başkan Cemil Acar ve Belediye 
Sanat ve Kültür Derneği Başkanı 
Edip Özer’in de katıldığı bir gu 
rup tarafından hizmetleri nede 
niyle evinde plaket verildi. Emekli 
bandocu, kendisini evinde ziya 
ret eden heyeti görünce göz 
yaşlarını tutamadı. Sayfa 2’de

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Birinciliği Yelken 
Yarışları cumartesi ve pazar günleri ilçemizde yapıldı

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Bilinci 
liği Yelken Yarışları yapıldı. 3-4 Nisan 2010 
günlerinde yapılan yarışmalarda, dereceye 
giren sporcular ödüllendirildi. Kulübe yeni 
katılan üyelerin rozetleri takıldı. Sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Yelken Spor 
Kulübü üzerine 

biranı

Dün, baharın bütün güzelliğini taşıyan 
bir gün yaşadık.

Öğleye değin bahçemle uğraştım.
Kışın bozduğu çimleri biçtim.
Sonra Kum la'ya gidip birkaç tur atıp, 

birer çay içip Gemlik'e döndük.
Saat 16.30 da İl Yelken birincilikleri ödül 

töreni vardı. Ailece törene gittik.
Kayıkhane Yelken Spor Kulübü tesisle

Bursa İl Spor Müdürü yanıma gelip, Kayık 
hane Tesislerini Gemliklilere vereceğini, 
benden Yelken Spor Kulübü kurmamı iste
di. Tek şartı, kumar oynatılmamasıydı. 
“Destek benden" dedi. Olmaz, falan dedim 
se beni ikna etti. Dr. Cahit Yorulmaz Baş 
kanlığında kulübü kurduk, içini donattık.

Rıza Kaya, Ürer Konak, Mustafa Toplu, 
Ecz. Cengiz Akdeniz, Doğan Alkaya yöne-

rinde Borusan A.Ş. tarafından sponsorluğu tim kurulundaydı.
yapılan tören ve kokteyli vardı. Havanın da Bursa basının da katıldığı güzel bir kok

teyl ile külübü açtık- .
Kokteyli terasta vardik.
Dün, o günlere gittim biran.
Sonra, bu külüp kapandı.
Neden biliyor musunuz? Devir değişti AP 

azınlık hükümeti kuruldu. Bölge Müdürü 
nün başını, yemek için, “Solcular” devletin 
malı ile kahvehane açtılar diyerek müdürü 
görevden aldılar. Yaptığımız tüm emekler

gelmişti. Bir fırsatını bulup kendisine boşa gitti. Biz de işin ucunu bıraktık. Bina 
Gemlik’te Bakanhğı’nın 3 tane tesisi bulun- bakımsızlıktan çürüdü. Yıllar sonra Boru 
duğunu ancak, Gemliklilerin bundan yarar san destek verdi yelken sporu Gemlik’te 
lanamadığını söyledim. Bir süre sonra yeniden canlanıyor. Ne güzel.

güzel olması törene renk kattı.
Vali Yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdü 

rü, Gemlik protokolü ve kalabalık bir davet 
II topluluğu vardı törende.

Törenden sonra, terasta verilen kokteyl 
sırasında, yıllar önceye gittim.

1980 öncesi CHP iktidarı dönemiydi. 
Zamanın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı 
Yüksel Çakmur, CHP ilçe binasını ziyete

http://www.gemKkkQrfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Uzun yıllar Belediye Bandosuna hizmet veren Abdullah Aysu unutulmadı Belediye Başak Fatih Mehmet Güler, annesini Ümre’yeuğurladı

Gemlikli katile
kutsal topraklarda

Gemlik Belediye 
bandosunda uzun 
yıllar hizmet veren 
Abdullah Aysu 
unutulmadı. 
Rahatsızlığı 
nedeniyle 
Abdullah Aysu'yu 
evinde ziyaret eden 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, geçmiş 
olsun dilekleriyle 
teşekkür plaketi 
verdi.
Beraberinde 
İdari Başkan 
Cemil Acar, Gemlik 
Belediyesi Kültür 
Sanat Derneği 
Başkanı Edip Özer 
ve Meclis üyesi 
Fikret Çolakoğlu, 
dernek yöneticileri 
ile Abdullah 
Aysu'nun evine 
giden Başkan 
Güler, rahatsızlığı 
nedeniyle de 
kendisine geçmiş 
olsun dileklerini 
ilettiler.
1944 yılında 
Gemlik Belediye 
bandosuna girerek 
hizmet vermeye 
başlayan Abdullah

Aysu, çalıştığı 
Gemlik Sunğipek 
fabrikasından 
emekli olduktan 
sonra da Belediye 
Bandosundaki 
görevini sürdürmüş 
ve uzun yıllar 
hizmet verdiği 
bando şefliğinden 
rahatsızlığı 
nedeniyle ayrılmıştı. 
Abdullah Aysu'nun 
bandocu olarak 
Gemlik'e verdiği 
hizmetin unutul
mayacağını belirten 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
kendisini evinde 
ziyaret ederek 

teşekkür plaketi 
verirken, Dernek 
yöneticileri de 
çiçek verdi. 
Geçen dönem 
Gemlik Belediye 
Bandosunun 
kapatılmasına 
çok üzüldüğünü 
ifade eden 
Abdullah Aysu, 
Fatih Mehmet 
Güler'in Belediye 
Başkanı seçilmesin
den sonra Belediye 
Bandosunu yeniden 
kurmasıyla mutlu 
olduğunu ve 
unutulmadığı için 
de Başkan Güler'e 
teşekkür etti.

20 gün sürecek 
Umre ziyaretine 
çıkan 47 vatan
daşımız Gemlik 
İskele Meydam’nda 
düzenlenen 
törenle alkışlar 
arasında 
yolcu edildi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'de 
Yenişehir 
Havaalanına 
uğurlanan 
Umre yolcuları 
arasında bulunan 
annesi Ayfer 
Güler'i kardeşleri 
Cem ve Yavuz 
Güler ie birlikte 
kutsal topraklara 
yolcu etti. 
Çarşı camii 
imamı Süleymen 
Yedek'in kafile 
başkanlığını 
yapacağı

ziyarette 
10 gün Medine 
ve 10 gün de 
Mekke'de olmak 
üzere toplam 
20 süreyle 
kutsal mekanlar 
gezilecek.
İskele Meydanını

dolduran Umre 
yolcularına 
konuşan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler,pepsine 
Hacca gitmenin 
de nasip olmasını 
diledi.*

nostaljik Tramuay'ın ilki Bursa’ya Beldi
Bursa da trafiğin en 
yoğun olduğu böl
gelerden kent merke 
zindeki Cumhuriyet; 
Caddesi ne yapıla
cak hatta kullanıla
cak nostalji tramvay
dan ilki Bursa’ya 
geldi.
1952 yılında Alman 
Fuchs Fabrikası’nda 

yapılan ve 3 yıldır 
İstanbul’da Kadıköy- 
Moda hattında kul
lanılan nostaljik 
tramvay, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Otobüs İşletme 
si’nin hangarında 
bakıma alındı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe, şehir 
içinde toplu ulaşımın 
tramvay hatları ile 
yapılması yönündeki 
kararlılıklarını vurgu
layarak, bu projenin 
ilk olarak Cumhu 
riyet Caddesi- Kam 
berler Parkı arasında 
uygulanacağını 
söyledi. Başkan

Altepe, Cumhuriyet 
Caddesi’nde baştan 
başa yapılacak tram
vay hattı için 3 nos
taljik tramvayın 
Bursa’ya geleceğini, 
bunlardan 2’sinin 
karşılıklı çalış» 
cağını, birinin de 
yedekte olacağını 
belirtti.
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Bursa'da noter olan 
patronunun aracını 
çarpan şoför, 
otomobilin tamiri 
için gerekli 15 bin 
lirayı bulamayınca 
intihar etti.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Koğukçınarı 
Mahallesi'nde

Bursa’nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
dondurmacı 
dükkânında çıkan 
yangında dumandan 
zehirlenen işçi 
kaldırıldığı 
hastanede 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Hacıseyfettin

Marlteie giren silahlı gaspçı naraları alıp kaçlı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir 
markete giren 
kimliği belirsiz 
silahlı zanlı, 
kasadaki bir miktar 
parayı alarak 
kaçtı. Market işlet
mecisinin

II I

HMlllU:!İIİ
Bursa'nın İnegöl 
ilçesindeki trafik 
kazasında, 
2 kişi öldü. 
Özgür Silik (30) 
yönetimindeki 
16 UF 997 plakalı 
otomobil, İnegöl- 
Yenişehir kara yolu 
Hamzabey köyü 
mevkisinde kont 
rolden çıkarak, 
karşı yönden gelen 
Erbay D. (51) 
idaresindeki 16 UE 
729 plakalı kum

efflma ABONE OLDUNUZ MU?
«(■Lit’iı in cûııtı sinsi iiktisI 

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

meydana ğelen 
olayda, bir noterin 
yanında özel şoför
lük yapan 2 çocuk 
babası Eyüp Turna 
(52) araçla kaza 
yaptı. Patronuna 
mahcup olmak 
istemeyen Turna, 
tamirat için gereken 
15 bin lirayı

■ II II■ a| i i ■ II II

Mahallesi İncirli 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
dondurma salonun
da henüz bilinmeyen 
sebeple yangın 
çıktı. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığına 
bağlı ekiplerin 

müracaatını 
değerlendiren 
polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Adnan 
Menderes Mahallesi 
Yenibağlar 
Caddesi'nde 
Coşkun Demirel'e 

yüklü kamyonla 
çarpıştı.
Ardından 
kamyonun altına 
girerek ikiye ayrılan 
otomobilin 
sürücüsü Özgür 
Silik ile yanındaki 
arkadaşı Yaşar 
Yurbaş (37), 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kamyon sürücüsü 
gözaltına alındı. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

bulabilmek için 
çalmadık kapı 
bırakmadı.
Parayı bir türlü 
denkleştiremeyen 
Eyüp Turna, bunalı
ma girerek kayın
pederinin evinde 
çamaşır ipi ile 
kendini asarak 
intihar etti.

kısa sürede 
müdahale ettiği 
yangın kontrol altına 
alındı. Olay sırasın
da dumandan 
etkilenerek 
baygınlık geçiren 
işçi Bahattin 
Karaca (38) 
kaldırıldığı 
Bursa Devlet

(43) ait markete 
gelen silahlı kimliği 
belirsiz bir kişi, 
Demirel'den paraları 
vermesini istedi. 
Kasadaki bir miktar 
parayı alan gaspçı, 
kaçtı. Olayın ardın
dan polise haber 
veren Coşkun

Kaza raporu tutan 
polislere tanker çarptı
Bursa-İstanbul 
karayolunda maddi 
hasarlı kaza için 
tutanak düzenleyen 
bölge trafik ekibine, 
güvenlik önlemleri
ni fark etmeyen 
madeni yağ yüklü 
tanker çarptı. 
Kazada biri polis 
memuru 2 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, dün gece 
Ovaakça Mahallesi 
Dürdane Rampası 
girişinde 34 TM 
8822 plakalı aracın 
sürücüsü Umut 
Çelik (30) direksiy
on hakimiyetini 
kaybederek kaldırı
ma çıktı. Maddi 
hasarlı kaza için 
olay yerine gelen 

Yakınları 
tarafından bulunan 
Turna'nın cesedi 
otopsi için Adli 
Tıp Kurumuna 
kaldırılırken, 
cumhuriyet 
savcılığı olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Hastanesinde 
yapılan müdahaleye 
rağmen h 
ayatını kaybetti. 
Karaca'nın cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Demirel, 
gaspçının kendisini 
silah ve bıçak 
çekerek korkut
tuğunu söyledi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatan 
polis, eşkal bilgileri 
doğrultusunda 

- zanlıyı arıyor.

Bölge Trafik Şube 
Müdürlüğü'nde 
görevli 5990 kodlu 
ekip, gerekli güven
lik önlemlerini 
alarak rapor tut
maya başladı. Bu 
esnada İzmir'den 
yüklediği madeni 
yağı İstanbul'a 
götüren İsmail M. 
idaresindeki 41 R 
3332 plakalı tanker 
kaza yapan araca 
ve polis ekibine 
çarptı. Kazada polis 
otomobili ve kazaya 
karışan araç ağır 
hasar görürken, 
polis memuru 
Nazmi Bayramoğlu 
(35) ve kaza yapan 
aracın sürücüsü 
Umut Çelik (30) 
yaralandı

Dedikodular!....
Ak Parti’nin yargıyla bir kavgaya girme 

sinin ardından, son zamanlarda siyaset kori
dorlarında “AK Parti’ye yeni bir kapatma 
davası açılacakmış” söylentisi de konuşul
maya başladı...

Yargı ( hukuk )ile kavgasını “demokratik
leşme” olarak aç -işsiz halkıma sunarak, 
onun aç midesi ile uğraşmamasına, uyu
masına çalışıyor..

İşin aslına bakılırsa, bence bu çok kasıtlı 
bir söylenti ve bunun iktidar tarafından 
çıkarılıp yayıldığını düşünüyorum.

Ve AK Parti yeni bir seçim zaferini “mağ
duriyet” üzerine bina etmenin en geçerli yol 
olduğunu düşünüyor.

Ak Parti zor durumda ,ekonomi onu eziyor, 
Anketlerde % 30 altında rakamlar görülü 

yor..
Kısacası, AK Parti kurmayları ve yandaşlar, 

açılacak bir “kapatma davasının” işlerine 
yarayacağını, bu aç -işsiz adamlardan yine 
kandırarak oy alabileceğini düşünüyor.

Sayın okurlarım: geçmiş hayat tecrübeme 
dayanarak söyleyeyim, eğer bir kapatma 
davası gerçekten açılırsa hiç kuşkunuz 
olmasın Meclis hemen toplanır ve AK Parti 
oylarıyla bir “baskın seçim” kararı alınır.

Eğer Meclis erken seçim kararı alırsa
3 ay sonra genel seçime gidilir. 
Şimdi tekrar gelelim ana konuya. 
Eâer Yaraıtav Cumhurivet Bassavcılıöı AK 

Parti hakkında yeni bir kapatma davası 
açarsa AK Parti derhal seçime gider.

Seçim propagandası olarak da tek konu 
işlenir:
“Görüyorsunuz demokrasi ve hukuk karşıt

ları, postal yalayıcılar millet iradesini ayaklar 
altına almak için bizim partimizi kapattılar..

2007 genel seçimlerinden önce dönemin 
Genelkurmay Başkanı Or.gen. Yaşar 

Büyükanıt bir gece yarısı yazdığı muhtırayı 
açıklamış ama gereği cesareti göstere
memiş, ve iktidar da hemen bu kof tehdidin 
üzerine atlamış yukarıda anlattığım şekilde 
halka kendini ezik göstermişti..

Bu da AK Parti oylarında bir artışa neden 
olmuştu.

Tabii bu kez aynı şey tekrarlanır mı bile
mem.

Halkın yaşantısı ve görüşü o günden bu 
yana sanki çok değişti.

AK Parti ve yandaşlarının sandığı gibi “mil
let kendi iradesine bir saldırı” olarak yorum
lamıyor son gelişmeleri.

Milletin bir kısmının gözleri işsizlikten 
dolayı açıldı.

Tamam evet, kapatma davası açılırsa, AK 
Parti bunu kendi lehine kullanarak hemen 
baskın seçime gidebilir

Ne dersiniz okurlar; Sonuç tam istediği gibi 
çıkar mı? Bence şüpheli.

KflŞfDf IJ€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

İJSAATTE 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Öğrenci Zeytin Kongresi 20-22 Mayıs la
Tübitak-BUTAK, 
Uludağ Üniversitesi 
ve Gemlik 
Belediyesi'nin 
destekleriyle 
20-22 Mayıs 2010 
tarihlerinde yapıla
cak olan 2. Ulusal 
Öğrenci Zeytin 
Kongresi için 
ön toplantı yapıldı. 
Toplantıya, 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
UÜ Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürü Prof Dr. 
Kemal Sulhi 
Gündoğdu ve 
Öğretim Görevlisi 
Rukiye Topuz, 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
Gemlik Ziraat Odası

Başkanı Ali Çelik, 
Gemlik Katırh Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak ile 
Gemlik Küçük 
Kumla Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi 
Başkanı

İsmet Kenar katıldı. 
Zeytin konusunda 
eğitim alan öğrenci
lerin akademik 
gelişimlerine 
katkıda bulunmak, 
aralarındaki iletişim 
ve etkileşimleri 
geliştirmek amacıyla 
Uludağ Üniversitesi 

Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
tarafından 20-22 
Mayıs 2010 tarih
lerinde 2. Ulusal 
Öğrenci Zeytin 
Kongresi 
gerçekleştirilecek. 
Kongrede, zeytinin 

biyolojisi ve 
fizyolojisi, zeytin 
yetiştiriciliği, 
zeytinde zirai 
mücadele, sofralık 
zeytin üretim 
teknolojisi, zeytin 
üretim teknolojisi, 
zeytinyağı kimyası, 
zeytin yan ürün

lerinin değerlendi 
rilmesi, zeytinyağı ve 
sağlık, zeytin ürün
lerinin pazarlanması 
ile Standardizasyon 
ve kalite konuları 
görüşülecek.
Katılımcıların, 
kongre katılım 
bedelini (20 TL) 
Türkiye İş Bankası 
Bursa-Altıparmak 
Şubesi 
TR700064000001220 
70486203 nolu 
TÜBİTAK-BUTAL 
hesabına 
yatıranlara 
"Katılım Sertifikası" 
verileceği bildirilir 
ken, ayrıca 
http://uzok.uludağ.ed 
u.tr web sitesindeki 
online başvuru for
munu doldurarak 
göndermeleri 
gerekiyor.

Göksal Noca, ‘Yemekteyiz’ 
programının birincisi oldu

Gemlikspor 
hükmen galip

Show TV tarafından 
yayınlanan 
‘Yemekteyiz’ 
adlı programının 
Bursa’daki 
seçmeleri 
geçtiğimiz hafta 
içinde yapıldı. 
Bursa Almira 
Otel’de yaklaşık 
660 aday Seçici 
Kurul önünde 
terlerken, ilk 
elemelere kalan 
27 kişi arasında 
yapılan ikinci 
elemede Karacaali 
Köyü’nde et 
mangal tesisleri 
işletmeciliği 
yapan Göksal Noca, 
birinci seçilerek, 
‘Yemekteyiz’ prog 
ramına katılma 
hakkını elde etti. 
Gazetemizi ziyaret 
eden Noca, Türkiye 
genelinde ilgi ile 
izlenen ‘Yemekteyiz’ 
adlı programda 
Gemlik’i temsil 
etmekten büyük

gurur duyacağını, 
bunun için çalış
malara başladığını 
ve yarışmada 
yapacağı yemekleri 
kafasında belirle 
diğini söyledi. 
Sürpriz yapacağım 
diyen Göksal Noca, 
yarışmanın çekim
lerine Bursa’daki 
bir arkadaşının 
evinde düzenleye
ceklerini ve bütün 
hünerlerini ortaya 
koyacağını belirtti. 
Yarışma gününün 
belli olmasından 
sonra, Gemliklilerin 
mutlaka izlemesini 
isteyen Göksal 
Noca, şimdiden 
kendilerini kutlayan 
Gemliklilere teşek 
kür etti. Noca, 
"Yarışmada rakip
lerini eleyebilmek 
ve birinci olabilmek 
için elimden 
gelen tüm gayreti 
göstereceğim." 
şeklinde konuştu.

“UZAN” isimli özel tekne 
evrakları kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. 
MEHMET UZAN

Dün, Gemlik 
Atatürk Stadı’nda 
Karacabey 
Gençlerbirliği ile 
karşılacak olan 
Gemlikspor, hük
men galip oldu. 
Süper lig A 
gurubunda 
mücadele eden ve 
birinci kümeye 
düşmesi kesinleşen 
Karacabey 
Gençlerbirliği, 
dün Gemlik’te 
oynanan 
Gemlikspor - 
Karacabey

Gençler birliği 
karşılaşmasına 
çıkmadı.
Gemlikspor, sahaya 
çıkarak rakip 
takımını bekledi 
ancak Karacabey 
Gençlerbirliği’nin 
sahaya gelmemesi 
nedeniyle 
maçın hakemi 
Gemlikspor’u 
hükmen galip 
ilan etti.
Gemlikspor, 
böylece gurubunda 
3 puan da 
kazanmış oldu.

http://uzok.uluda%25c4%259f.ed
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imliffi malimsi mİ*
MHP Bursa İl 
Başkanı Arif 
Demirören, Marmara 
Bölgesi zeytin üreti
cileri için çok önemli 
olan Marmarabirlik'in 
yaşatılması için 
muhalefet ve ikti
darın el ele vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Başkan değişik
liğinin ardından 
Marmarabirlik'e 
ziyaretler sürüyor. 
MHP İl Başkanı Arif 
Demirören, il başkan 
yardımcıları Hasan 
Toktaş ve Hızır 
Ofluoğlu ile birlikte 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa'yı ziyaret ederek 
görevinde başarılar 
diledi. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim 
Aksoy, genel müdür 
İsmail Muzaffer Eren 
ve genel müdür 
yardımcısı İsmail 
Acar'ın da bulun
duğu ziyarette 
konuşan Arif 
Demirören,

Türkiye'nin tarımsal 
üretim açısından 
kendisine ve komşu
larına yetecek bir 
ülke olduğu bilin
ciyle büyüdüklerini, 
bu nedenle poli
tikalar belirlenirken 
tarıma öncelik 
verilmesi gerektiğini 
söyledi.
"Karadeniz'de fındık, 
Çukurova'da pamuk, 
Karadeniz'de çay, 
Marmara'da da 
zeytin ayaklar altın
da kalmamalı" diyen 
Arif Demirören, 
"Kendi malımızın 

hırsızlığım yapıyo 
ruz" diyerek, 
Akdeniz ve Güney 
doğu Anadolu'da 
üretilen sofralık 
zeytinlerin "Gemlik 
Zeytini" adıyla 
pazarlanmasından 
yakındı. 
Marmarabirlik'in 
yaşatılması gerek
tiğine dikkat çeken 
MHP Bursa İl 
Başkanı Demirören, 
"Muhalefet partisi de 
olsak, zeytin üreti
cisi ve birliğinin 
sorunlarını Meclis'e 
taşıyacağız.

Muhalefet iktidar el 
ele verip sorunları 
çözmek için gayret 
göstereceğiz" 
dedi.
Demirören, MHP 
genel başkan 
yardımcıları Ahmet 
Kenan Tanrıkulu, 
Münir Kutluata ve 
Mithat Melen'in 
bulunduğu ekonomi 
heyetinin bu ayın 
sonunda Bursa'ya 
geleceğini ve 
Marmarabirlik'! de 
ziyaret ederek, 
sektörle ilgi bilgi ala
cağını bildirdi;.

MM
Bursa’da 47 yıldır 
faaliyet gösteren 
teleferik, bugünden 
itibaren yıllık 
bakıma alınacak. 
Vatandaşları 
Uludağ’a kent 
manzarası eşliğinde 
ulaştıran teleferik, 
kiş sezonunun 
sona ermesiyle 
yıllık periyodik 
bakıma alınacak. 
Her yıl kış ve yaz 
mevsimi öncesinde 
iki kez bakımdan 
geçirilen teleferiğin 
bu yılki bakımında, 

tüm elektrik 
ve elektromekanik 
sistemleri kontrol 
edilecek.
1963 yılından bu 
yana Uludağ’a 
alternatif ulaşım 
sağlayan 
2 bin 285 metre 
uzunluğu ile 
Türkiye’nin uzun 
hava hattı olma 
özelliğini taşıyan 
teleferik, periyodik 
bakımının ardından 
30 Nisan tarihinde 
yeniden seferlerine 
başlayacak.

elmfr «sekeri
KREŞLERİ

KAYITLARIMIZ

CĞİTİMM 10. VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş ■ 3 yaş
4 yaş-5 yaş-ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

DEVAM EDİYOR

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
51719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

AAOATOnOC BROK€Rİ
TZX.f=»U» TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire______Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Bejde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K. Ku mla ’ da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık • Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL _

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Birinciliği Yelken Yarışları cumartesi ve pazar günleri ilçemizde yapıldı

Optimistciler, madalya için varıştılar
Bursa Gençlik ve 
Spor il Müdürlüğü 
İl Birinciliği Yelken 
Yarışları yapıldı. 
3-4 Nisan 2010 
günlerinde yapılan 
yarışmalarda, 
dereceye giren 
sporcular 
ödüllendirildi. 
Bursa Gençlik 
ve Spor İl 
Müdürlüğü Yelken 
İl Organizasyon 
Kurulu, Borusan 
A.Ş. ve Gemlik 
Yelken Kulübü 
katkılarıyla düzenle
nen Yelken yarışları 
Cumartesi günü 
saat 12.oo’de Yelken 
Spor Kulübü’nün 
Kayıkhane Tesisleri 
önünde start 
verilerek başladı. 
İlk günkü yarışlar
dan sonra, dün 
yarışlara saat 11.30’ 
da devam edildi.
Optimist ve laser 4.7 
yapılan yarışlarda 
dereceye giren 
sporcuların 
isimleri ise şöyle:

OPTİMİST GENEL 
KLASMANDA 
Hürcan Büberci 
Yalçın Akuzel 
Batuhan Cesur 
Tuğba Öksüz 
Enes Topkaç 
OPTİMİST KIZLAR 

Tuğba Öksüz 
Göksel Çelik 
Fulden Bostancı 
OPTİMİST KÜÇÜK 
Yalçın Akuzel 
Mert Çetin 
Berke Torun 
LASER 4.7 
Hasan Sal 
Murat Samsun 
Kübra Torun 
Öte yandan, 
yapılan yarışmalarda 
dereceye giren 
sporcuların 2. Ayak 
olan ve 22 - 25 Nisan 
tarihleri arasında 
Tekirdağ'da yapıla
cak olan Tekirdağ, 
Balıkesir; Edirne, 
Çanakkale ve Bursa 
illerini kapsayan Böl 
ge kupası yarışmala 
rina katılacakları 
belirtildi.

ÖDÜL TÖRENİ 
Yarışmaların bitimin
den sonra, Kayıkha 
ne’de bulunan Yel 
ken Spor Kulübü’n 
de ödül töreni 
düzenlendi. Ödül 
törenine, Bursa Vali 
Yardımcısı İsmail 
Demirhan, Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Mehmet 
Ali Toroslu, Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, İlçe Emni 
yet Müdürü Ali

Kemal Kurt, CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
İl Spor Müdürü Ömer 
Gümüş, Bursa Yel 
ken Kulübü Başkanı 
Sürel Solakozlu, 
Mudanya Yelken 
Kulübü Denetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Kara, Bursa 
İl Yelken Temsilcisi 
İsmail Topkaç, eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Yel 
ken Spor Kulübü 
Başkanı Koray Yaşar 
ve davetliler atıldılar. 
Ödül töreninde konu 
şan Yelken Spor

Kulübü Başkanı 
Koray Yaşar, 
kulübün 2005 yılında 
kurulduğunu, amaç 
larının çocuklara yel 
ken sporunu sevdir 
mek olduğunu hatır
latarak, “Sporcula 
rımız ve kulübümüz 
Türkiye’de önemli 
birincilikler aldı. Milli 
takıma sporcu çıkar 
dik. Ama, bugün ar 
tık hedefi büyüktük. 
Avrupa Şampiyonası 
yolunda ilerliyoruz. 
Buradan Gemlikli 
anne ve babalardan 
destek beklediğimizi 

duyurmak istiyorum. 
Önümüzdeki yıl, 
kulübümüze 50 
lisanslı sporcuyu 
kayıt yapıp, yetiştir 
mek istiyoruz” dedi. 
Vali Yardımcısı 
İsmail Demirhan 
ise konuşmasında, 
Türk gençliğine spo 
ru sevdirmek gerek
tiğine değinerek, 
“Denizin olduğu 
yerde su sporunun 
yapılması lazımdır. 
Bunu da Yelken 
Spor Kulübü olarak 
çocuklarımıza 
yaptırarak, su

sporlarını sevdiriyor, 
önemli bir işi 
yerine getiriyoruz. 
Başarılı sporcuları 
kutluyorum. ” 
şeklinde konuştu. 
Daha sonra, pro
tokol tarafından 
dereceye giren 
sporculara 
madalyaları takıldı. 
Ödül töreninden 
sonra, kulübün 
teras katında konuk
lara kokteyl verildi. 
Öte yandan, Gemlik 
Yelken Kulübü’ne 
yeni alınan üyelerin 
rozeti takıldı.
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Stopajda yeni düzenleme
Maliye Bakanlığı, 
hisse senedi alım 
satım kazançlarında, 
halen olduğu şek
ilde yerli ve yabancı 
tüm yatırımcılar için 
yüzde sıfır stopaj 
uygulamasına 
devam edileceğini 
bildirdi.
Devlet iç borçlanma 
senetlerinin ahm/ 
satım ve itfa kazanç 
larında ise yerli- 
yabancı yatırımcı 
ayrımına dayalı 
stopaj uygulaması 
kaldırılarak, ser 
meye şirketleri (yatı 
rım fonları dahil) 
için yüzde sıfır 
oranında; diğer 
mükellefler (gerçek 
kişiler ve diğer 
kurumlar) için ise 
yüzde 10 oranında 
stopaj yapılmasının 
öngörüldüğü ifade 
edildi.
Maliye Bakanlığı, 
Hisse Senedi ve 
Devlet İç Borçlanma 
Senetleri ahm satım 
kazançlarının 
vergilendirilmesine 
ilişkin yazılı bir 
açıklama yaptı. 
Açıklamada, bazı 
basın yayın organ

larında yerli ve 
yabancı yatırımcılar 
için bütün menkul 
kıymet kazançlarına 
yüzde 10 oranında 
stopaj uygulanacağı 
konusunda haber
lerin yer aldığı belir
tilirken, ancak, söz 
konusu haberlerin 
gerçeği yansıt
madığı ifade edildi. 
Hisse senedi ve 
devlet iç borçlanma 
senetleri ahm satım 
kazançlarında 
yabancı yatırımcılar 
için yüzde 0 stopaj 
uygulamasının 
Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal 
edildiği hatırlatılan 
açıklamada, söz 
konusu kararın 8 
Ekim 2010 tarihinde 
yürürlüğe gireceği 
belirtildi.
Ancak, söz konusu 
kararın yürürlüğe 
girmesi beklenmek
sizin bir düzenleme 
yapılması amaç
landığı vurgulanan 
açıklamada, bu 
çerçevede, yapılan 
çalışmalar neticesin 
de, yerli ve yabancı 
yatırımcılar açısın
dan vergileme fark

lılığını ortadan kaldı 
ran yeni bir sistemin 
uygulamaya konul
masının öngo'rül 
düğünü bildirdi.
YENİ DÜZENLEME 
NELERİ 
ÖNGÖRÜYOR?
Maliye Bakanlığında 
yapılan açıklamaya 
göre, yeni 
düzenleme;
-Hisse senedi ahm 
satım kazançlarında, 
halen olduğu şek
ilde yerli ve yabancı 
tüm yatırımcılar için 
yüzde sıfır (0) stopaj 
uygulamasına 
devam edilmesini, 
-Devlet iç borçlanma 
senetlerinin 
ahm/satım ve itfa 
kazançlarında ise 
yerli-yabancı 
yatırımcı ayrımına 
dayalı stopaj 
uygulaması 
kaldırılarak;
Sermeye şirketleri 
(yatırım fonları 
dahil) için yüzde 
sıfır oranında; diğer 
mükellefler (gerçek 
kişiler ve diğer 
kurumlar) için ise 
yüzde 10 oranında 
stopaj yapılmasını 
öngörüyor.

Iniernei kotası anlık sorgulanacak
Kotah internet kul
lanan 3 milyon 866 
bin 663 abone, aldık 
lan kotaları aşmaları 
halinde ilgili firma 
tarafından mesajla 
uyarılacak. İnternet 
hizmeti veren firma, 
Bilgi İletişim Tekno 
loj ileri Kurumu’nun 
(BTK) uyarısı 
doğrultusunda 30 
Nisan 2010’a kadar 
kotah internetten 
faydalananların kota 
bilgilerini anlık 
sorgulayabilecekleri 
altyapı sistemini 
kuracak. Böylece 
vatandaşlar farkında 
olmadan aştıkları 
kota nedeniyle yük
sek fatura ödemek
ten kurtulacak.
TBMM Dilekçe 
Komisyonu Başkanı 
Yahya Akman, kotah 
internet kullanıcısı 
olan Selman Güleç 
adlı vatandaşın, “bil- 
gilendirilmediği” 
için kota aşımı nede 
niyle yüksek fatura 
ödediği yönündeki 
şikâyeti üzerine, 
bütün kurumlan 
adeta ayağa 
kaldırdı. Akman,

önce BTK’yı uyara 
rak şikayete ilişkin 
gereken önlemi 
almasını istedi. BTK, 
TBMM’ye gönder 
diği Şubat 2009 ta 
rihli yazıda, Güleç’in 
yüksek faturasının 
aşılan kotadan kay
naklandığının tespit 
edildiğini belirtti. 
BTK, ilgili firmanın 
“abonelerinin kota 
kullanım miktarının 
mümkün olan en 
kısa sürede sorgu
lanıp alınabilmesi 
için gerekli çalış
maları devam 
ettirdiği, ancak kota 
aşım bilgisinin anlık 
sorgulanıp alınabil 
meşinin teknik ola 
rak şimdilik müm 
kün olmadığı” bil
gisini verdi. BTK 
yazısında, “Bilgilen 

dirme konusunda 
kurumlara yeni 
yükümlülükler geti 
rilmesi için başkan
lığımız çalışmalara 
devam etmektedir” 
ifadelerini kullandı. 
Akman, BTK’nın 
somut önlemleri 
içermeyen bu yazısı 
nı tatmin edici bul
madı ve Sanayi Ba 
kanhğı’ndan olaya el 
koymasını istedi. 
Bakanlık 10 Mart 
2010 tarihli yazısın
da, 3 milyon 866 bin 
663 tüketicinin kota 
bilgilerini anlık 
sorgulayabilmesinin 
her şeyden önce tü 
keticinin “bilgi edin
me” ve “ekono mik 
çıkarın korunması” 
hakkına aykırı oldu 
ğu tespitini yaptı.
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ELEMAN ARANIYOR
TELEFONA BAKACAK 

BAYAN 
ELEMAN ARANIYOR

513 2411 
0 532 774 6 9 46

ELEMAN ALINACAKTIR
1-Et ve piliç reyonunda 

çalıştırılmak üzere 
Tecrübeli Bay-Bayan elemanlar, 

2-Piliç parçalama ve 
paketleme işinde çalıştırılmak 

üzere tecrübeli 
Bay ve Bayan 

eleman alınacaktır.
ERGENLER ET ve 

ET ÜRÜNLERİ
Hamidiye Mah. Dereboyu Caddesi 

No: 12/C GEMLİK
Tel: 513 49 51 GSM:0 506 345 17 55

SATILIK NÖBETÇİECZANE
KflŞ€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

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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TFMA A Düyunu boşa
HARCAMA”

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER-^fc DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11®
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. , 513 12 06

TEK Arıza 513.jİtfiSf''
TEK İşletme 51Ş&S03^
Statyum 514 00 9$-
Orm.Böl.Şef. 513 12?&6
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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi .513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

RELEDİYE

Santral 513 45 21 >23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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
Eskihisar (262) 655 60 31

_________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Total gaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
mar-pet 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GOHLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL : 37 SAYI: 3627
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sök. 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)

VETO SIINEMASI 
VEDA 

11.45-14.I5-I6.30-
I9.l5-2I.I5

ÇOKFİLM 
HAREKEM BUNLAR 

11.30-I4.00-I6.J0- 
19.00- 21.15 

Rezervasyon 
(Td: 513 33 21)





AKARYAKITTA GÜVENCE

R3>
Petrol Ofisi AKCAN PETROL

Tdı0224 5131079
akcanl6@poasbayi.com.tr

KALİTELİ HİZMET 
ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ
11 I ir h-lr-j ıı- 11 24 SAAT AÇIK MARKET
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK posİtİve kartla 
Şube : Armutlu Yolu Mere Mevkii KUMLA yüzlerce hedİye

POSİTİVE KARTLA 75 LİRALIK 
ALIŞVERİŞİNİZE BARDAK HEDİYE

GemlikKurfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

6 Nisan 2010 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

“Hizmet denil 
yıkım projesi 
Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat 
Özmen, Belediye’yi içkili yerler 
konusunda yaptığı yazılı açıklamada 
son kez uyardı. Haberi sayfa 4’de

İmzalar, Emek Platformu tarafından Kaymakam Mehmet Baygül’e teslim edildi 

Acil servisin yeniden açılması 
için 10 hin 500 imza toplanın
Sağlık Bakanhğı’nın aile hekim
liği projesi başlatması üzerine, 
doktor yetersizliği nedeniyle kap
atılan eski Sahil Devlet Hastanesi 
Acil Servisi’nin yeniden açılması 
İçin Emek Platformu tarafından 
toplanan 10 bin 500 imza Kayma 
kam Mehmet Baygül’e dün teslim 
adildi. İmzaları ilgili birimlere 
ulaştıracağı ve takipçisi olaca ğı 
nı söyleyen Kaymakam Baygül, 
"Gemlik’te iki acil servis olma 
sini ben de istiyorum” dedi. 2’de

Naıasiıısalıiliısılılaııılınlıyor

Kayıkhane mevkiinden Manastır'a kadar 
doldurulan sahil şeridinde ışıklandırma 
direkleri dikilmeye başlandı. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kad ri_gu ler@hotmai I .com

Güne Bakış 10 bin 
imza üzerine

Sağlık Bakanlığı, Almanya’nın 30 yıl 
önce başlattığı koyduğu Aile Hekimliği 
projesini bir süredir pilot illerde uygu
luyor.

Bursa da pilot iller arasında olduğu 
için Gemlik’te de bu uygulama başladı. 

Aile Hekimliğinin planlamasını İl Sağ 
lık Müdürü yaptı, O nedenle mahallele 
re göre doktor sayısını onlar ayarladı.

Gemlik’te mahalle ve köylerdeki 
niifusa göre aile hekimleri belirlenince 
projeye yetecek doktor bulunamadı.

Eski Sahil Devlet Hastanesi’nde acil 
servis hizmeti veren bölümde çalışan 
doktorlar, Aile Hekimliği projesine kay
dırtınca Acil Servis de kapatıldı.

AKP Hükümeti Almanya’nın 30-40 yıl 
Önce başlatıp artık terk etmeye başla 
dığı bu projeye sartdı.

Hekimler, bu projenin bizim toplumu- 

muzda uygulamasının zor olduğunu 
söylüyorlar.

Başarılı olup olmayacağını zamanla 
göreceğiz.

Ben, Umurbey Sağlık Ocağı’nda 
tedavi görüyorum.

Umurbey’de bir doktor var.
Bir de hemşire..
Sanırım odacı bile yok.
Doktor günde ortalama yüz kişiye 

sağlık hizmeti vermek zorunda 
kaldığını, bürokrasi işiyle de uğraştığını 
söylüyor. Gelelim Acil Servis işine...

İlçede, sendikaların ve sivil toplum ku 
ruluşların oluşturduğu Emek Platfor 
mu, kapatılan Acil Servisin yeniden açıl 
ması için imza kampanyası düzenledi.

Tam 10 bin 500 imza topladılar.
Bu kadar imza görülmemekten geline

mez.

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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İmzalar, Emek Platformu tarafından Kaymakam Mehmet Baygiil’e teslim edildi

Sahil Deuleı Hastanesi
acil servisinin açılması için

Gemlik Emek 
Platformu tarafından 
Sahil Devlet.
Hastanesi acil 
servisinin yeniden 
açılması için 
başlatılan İmza 
kampanyası 
sonuçlandı.
Sağlık Bakanlığı 
Aile Hekimliği 
projesini başlatması 
üzerine, Bursa’nın 
pilot bölge olması 
nedeniyle, İstiklal 
Caddesi’nde 
bulunan eski 
SSK Hastanesi’nde 
hizmet veren acil 
servis aile hekim
liğinde doktor 
ihtiyacının yetersiz 
olması nedeniyle 
kapatılmıştı.
İşçi Emeklileri 
Derneği, Eğitimsen, 
ADD, Genel iş 
Sendikası Gemlik 
Temsilciliği, 
Liman İş Gemlik 
Temsilciliği, .
Petrol iş Gemlik 
Temsilciliği, 
Türk Eğitim 
Sen Gemlik 
Temsilciliği’nin 
oluşturduğu 
Emek Plattformu 
tarafından 
kapatılan 
acil servisin 
yeniden açılması 
için imza 
kampanyası 
başlatılmıştı. 
Kampanyaya 
Gemlikliler büyük 
ilgi göstermiş 
ve kısa sürede

imza sayısı 10 bin 
500’e ulaşmıştı.

İMZALAR 
KAYMAKAMA 
TESLİM EDİLDİ 
Dün, Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener, Yönetim 
Kurulu üyesi Ömer 
Şimşek, Petrol İş 
Sendikası Gemlik 
Temsilcisi Erol 
Coşkun, Liman 
İş Sendikasından 
Atahan Atalar, 
Genel İş 
Sendikası Gemlik 
Temsilciliğinden 
Osman ölçek ve 
Ahmet Aslan dün 
saat 16.oo’da 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ü makamın
da ziyaret ederek, 
Sahil Devlet 
Hastanesinin acil 
servisinin yeniden 
açılması için 
topladıkları imzaları 
kendilerine 
teslim ettiler.
İmzaları teslim 
ederken konuşan 
işçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener, 
Gemlik’in 
100 bin nüfuslu . 
yaz aylarında ise 
bu nüfusun en 
az 200 bine 
çıktığını 
hatırlatarak, 
tek acil servisin 
ihtiyaca 
yetmediğini, 

kent merkezinde 
c Skisi gibi acil 
servisin hizmet 
vermesini istedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ise, 
Gemlik'te iki acil 
servis olmasını 
kendisinin de 
istediğini ancak 
aile hekimliğine 
geçildiğinden 
II Sağlık 
Müdürlüğü’nün 
yaptığı planlamada 
yeterli doktor 
bulunmaması 
nedeniyle bu 
acil servisin 
kapatıldığını 
söyledi.
“Hakimin, hekimin 
ve mühendisin 
işine karışamaz ” 
dendiğini hatırlatan 
Kaymakam Baygül, 
“Taleplerinizi 
yukarıya ileteceğim 
ve takipçisi ola
cağım. Ben de, 
iki acil servis 

olmasını isterim 
ama devletin bir 
planlaması var. 
Buna da saygı dqy- 
mak gerekir." dedi. 
Emek Platformu 
bugün Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler Ve 
Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu’nu 
ziyaret ederek, 
Gemliklilerin 
kapatılan acil 
servisin açılmasının 
isteğini kendilerine 
iletecekler.

Kayıkhane mevkiin
den Manastır'a 
kadar doldurulan 
sahil şeridinde 
ışıklandırma 
direkleri dikilmeye 
başlandı.
Gemlik Belediyesi 
tarafından başlatı 
lan direk işlem
lerinden sonra sahil 
şeridinde karanlık 
bölge kalmayacak. 
Vatandaşların 
sahilde güvenli 
şekilde gezinti

Gemlikli mermerciler, 
İzmir Fuarı nı fethetti

24-27 Mart 2010 
tarihleri arasında 
düzenlenen 16. 
İzmir Doğal Taş ve 
Mermer Füarı’na 
Gemlik’ten katılan 
firmalar göz 
doldurdu.
İzmir isfaş Fuarcılık 
Merkezi’nde düzen
lenen Doğal Taş ve 
Mermer Fuait’na 
özberk Mermer 
Madencilik Limited 
Şirketi sahibi

yapabilmeleri için 
harekete geçen 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
TEDAŞ yetkilileri ile 
yaptığı protokol ile 
ışıklandırma direk
lerinin Belediye 
tarafından karşılan
masını sağladı. 
Belediye tarafından 
başlatılan çalış
maların bitmesin
den sonra Protokol 
gereği ışıklandırma 
TEDAŞ tarafından

Haydar Aslan, 
Verona Mermercilik 
A.Ş. Kütük Mermer 
ile Efendioğlu 
Mermer katıldılar. 
Bu yıl 16. ncısı 
düzenlenen fuarın 
artık geleneksel hale 
geldiğini söyleyen 
Özberk Mer mer 
Madencilik Limited 
Şirketi sahibi 
Haydar Aslan, 
“Fuarlar satışlarımız 
için önemli birer 

karşılanacak. 
Dolgunun yapıl
masından sonra 
ışıklandırma 
yapılamadığından 
sahili kullanan 
vatandaşların 
sürekli şikayetine 
neden olan 
Kayıkhane 
Manastır arası 
bundan sonra 
Gemlik 
Belediyesinin 
girişimiyle ışıl 
ışıl olacak.

merkezdir. Bu fuara 
yabancılar oldukça 
ilgi gösterdiler. 
Standları gezerek, 
bilgi aldılar. Biz, 
Gemlikli mermerci 
ler olarak fuarda 
önemli bir yer işgal 
ettik. Firma olarak 
özgün tasarımlar ile 
fuara katıldık. Mem 
nunuz, sonuçların 
iyi olmasını 
bekliyoruz. ” şek
linde konuştu.
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Temizlik şirketleri 
aracılığı ile iş bulma 
sözü verip evlerinde 
hizmetli olarak 
çalıştırdıkları evli, 
ve bir çocuk annesi 
kadını, tecavüz 
edip işkence 
yaparak erkeklere 
pazarladıkları iddia 
edilei) 4 kişi 

yakalandı. 
İddiaya göre, 
boşandıktan sonra 
birlikte yaşamaya 
başlayan ve kurduk
ları temizlik şirketi 
ile bir hastanede 
görev yapan A.Ş. 
(37) ile S.T. (31), 
altı ay önce kendi
lerinden iş isteyen

Bursa'da otobanda 
çarptığı yayanın ölü 
müne sebep olduk
tan sonra, olay ye 

İrinde bıraktığı dikiz 
aynasından yaka 
lanan lüks BMW'nin 
sürücüsünün 6, 
suçu üstlenmeye 
kalkıştığı iddia 
edilen ortağının ise 
7 yıla kadar hapsi 
istendi.
Edinilen bilgiye 
göre, kayıp olarak 
aranan 33 yaşındaki 
Vedat Küçük'ün 
cesedi çevre yolu 
orta refüjde bulun
du. Polis ekipleri 
yaptığı araştırmada 
Küçük'ün trafik 
kazasına kurban git
tiğini belirledi. Olay 
yeri inceleme ekip
leri, Vedat Küçük'e

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde 
naftalin yutan 2 
yaşındaki çocuk, 
zehirlendi.
Alınan bilgiye

çarpan BMW marka 
aracın olay yerinde 
dikiz aynasını 
düşürdüğünü 
belirledi.
Aynadan yola çıkan 
polis, Bursa ve 
çevresinde 2009 yılı
na ait 5.20 model 30 
otomobil tespit etti. 
Araç sahiplerini tek 
tek ziyaret eden 
ekipler, otomobili 
tamir edebilecek 
servisleri de gezdi. 
Yapılan araştırmada 
otomobilin İnegöl'de 
mobilya şirketi bulu
nan Ufuk Y.'ye (34) 
ait olduğu belirlendi. 
Bunun üzerine zanlı 
polis tarafından 
sorguya alındı. 
Şüpheli Ufuk Y. 
aracın şirketin diğer 
ortağı Cemil T.'de 

Winy«ıaıı2yasıııılalıicocııl(Weıııli
göre, Hamidiye 
Mahallesi 
Bardakçı Mehmet 
Caddesi'nde 
oturan Orhan Y'nin 
kızı N.Y. (2), 
yerde bulduğu

Sn tankerinin 
üzerinden düştü
Orhangazi’de 
su tankerinin 
üzerinden düşen 
kişi, yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Mehmet Aydın 
(49), itfaiye Amirliği 
önünde bulunan 16 
VR 398 plakalı su

tankerinden 
düştü. Arkadaşları 
tarafından 
Orhangazi 
Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Aydın'ın 
hayati tehlikesinin 
olmadığı öğrenildi

27 yaşındaki D.C'ye 
şirketleri aracılığı ile 
iş bulma sözü verdi. 
Zanlılar, iş bulana 
kadar evli ve bir 
çocuk annesi kadına 
evlerinde temizlik 
yapmasını teklif etti. 
Teklifi kabul eden 
D.C'nin evine telefon 
açan A.Ş. ve S.T, 

tekstil fabrikasında 
işçi olarak çalışan 
eŞi A.C'ye, "Biz 
eşinle yarın bir işe 
gideceğiz. Sabah 
yola çıkacağız. İzin 
verirsen eşin bu 
gece bizim misafir
imiz olsun. Sabah 
birlikte gideriz" 
dedi.

olduğunu ve ken
disinin Ankara'ya iş 
seyahatine gittiğini 
söyledi.
Bunun üzerine 
Ankara'ya giden 
polis, lüks otomobili. 
OSTİM İş 
Merkezi'nde buldu. 
Cemil T., önce kaza
yı kendisinin yap
tığını söyledi.
Şahsın ifadelerini 
inandırıcı bulmayan 
polis, İnegöl'deki 
fabrikanın güvenlik 
kameralarıhrincele- 
di. Kayıtlarda, oto
mobili olay günü 
Ufuk Y.'nin kul
landığı ve sabah 
saatlerinde iş 
yerinin önüne 
geldiğinde hasarlı 
aracı ortağı Cemil 
T.'ye verdiği

görüldü.
Ölümlü kazanın 
ardından gözaltına 
alınan 2 işadamı 
hakkında 
Cumhuriyet Savcısı 
Nazmi Güven 
tarafından yürütülen 
soruşturma sona 
erdi. Savcı, kazaya 
sebep olduğu belir
lenen Ufuk Y. 
hakkında, "taksirle 
ölüme sebep olmak" 
suçundan 6 yıla 
kadar hapis talebiyle 
dava açarken, olayın 
ardından ortağını 
korumak isteyen 
Cemil T.'nin ise 
"suçu üstlenme ve 
suç delilerini yok 
etme, gizleme veya 
değiştirme" suçun
dan toplam 7 yıla 
kadar hapsini istedi.

bir miktar naftalini 
yuttu. Kısa bir süre 
sonra fenalaşan 
küçük kız çocuğu, 
ailesi tarafından 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesine

kaldırıldı. 
Zehirlendiği 
belirlenen küçük 
çocuğun hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi.

Bursa’da trafik 
kazası: 1 yaralı

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Suna Çelik'in (41) 
kullandığı 16 V 
5213 plakalı otomo

bil, Yiğitler Mahal 
leşi Cumalıkızık 
yolunda, O.S'ye (7) 
çarptı. Kazada hafif 
şekilde yaralanan 
küçük çocuk, 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastane 
sine kaldırıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan Vural

YazıYORUM

Yazmak güzeldir....
Medya, toplumun aynasıdır.
Başbakan, aynalara kızıyor!
Gazete patronlarına “Ne yapayım, köşe 

yazarlarına hâkim olamıyorum,
Sen onların maaşını veriyorsun.
Kusura bakma kardeşim, bu dükkânda 

sana yer yok, diyeceksin.
Başbakan’ı sinirlendiren ülkedeki 

ekonomik durum.
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında kamu 

ve özel kesimin toplam borç stoku 221 mil
yar dolardı.

2009 yılı sonunda bu borç 495 milyar 
dolara yükseldi.

özelleştirhıe adı altında 30 milyar dolarlık 
varlık satışı da elden avuçtan uçtu gitti. 
Nereye gitti, belli değil!

2002 yılında, gelişmekte olan 149 ülke 
arasında, kalkınma hızında 29’uncu idik, 
Bugün, sıralama da 136’ncı olduk..

Ne başarı, değil mi?
İşsizlik, acı, yıkıcı bir sorun...
İki üniversite bitirmiş gençler bile işsizliğin 

insafsız pençesinde...
Başbakanımız “Her üniversite bitiren iş 

bulacak diye bir kaide yok!” diyor.
İyi mi? Okuyun gençler.. Peki, neden oku 

yor bu gençler?
İşsiz kalmak, perişan olmak için mi?
İşsizlik, çalışan insanlarımızın yüzde 

14’ünü pençesine almış durumda.
İşsiz sayısı 3 milyon 471’e yükseldi.
Her dört genç insandan biri işsiz!
Tüketici kredilerinde borcunu ödeyemeyen

lerin sayısı, yüzde 123 artışla 623 bin 345 
kişiye yükselmiş bulunuyor.

5 milyondan fazla kredi kartı, takipte! 
Bütün bunlar başarı göstergeleri mi? 
Şimdi biz, Başbakan gerilecek diye bunları 

yazmayacak mıyız?
Bu ülkede yaşamak için yandaş mı 

olmamız gerekiyor?
O tür yazar bol miktarda var, Başbakan’ın 

hoşuna gidecek her şeyi abartarak yazıyor
lar ama onlar yetmiyor demek ki!

Hayat, kendiliğinden ne iyidir, ne kötü...
Ona iyiliği de, kötülüğü de katan bizleriz.
Eğer, ülke halkı olarak mutsuzsak, hata hiç 

kimsenin değil, bizimdir!
Yönetimler beceriksizse, yeteneksizse, 

hata üstüne hatâ yapıyorsa, yine sorumlusu 
biziz.

Çünkü onları biz getirdik, bizim toprağımız
dan çıktılar, bizim oylarımızla o koltuklara 
oturdular. . .

Bu yüzden, hiçbir yöneticiye kızmadığım^ 
fakat gerçekleri yazmak sorunda olduğu
muzu belirterek, eleştirilerimizi yapalım. 
Eleştiri hakkımı; baki... Gazetecilik, doğru
ları yakalama ve toplumu aydınlatma 
mesleğidir.

Zordur ama güzeldir. Doğruları 
yazarsın,rahatlarsın..

Halka hizmet eden, onların hakkını savu
nan, güçlülere karşı güçsüzlerden yana olan, 
cahillerle boğuşan, mücadele eden gazete
ciler, fazla para-pula sahip olmadan, belki 
emeklilik günlerini göremeden bu dünyadan 
göçüp giderler ama mutlu giderler.

Görevini yapmış insanların huzuruyla 
giderler.

Bu mesleği, hiç kimsenin adamı olmadan, 
ona buna yalakâlık yapmadan, avanta 
peşinde koşmadan, bazılarına cahilliğini 
kafasına vura vura yazmak güzel şey.

Bence gerisi boş!
İnsan olan için...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Barkovizyon 

(Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve 
Konfeti Gösterisi

Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri 
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler 
Kurum Yemekleri 
Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

SOSYAL YASA» 
ÇOK AMAÇLI SALONU

GemlikKSrfezl

ORGANİZASYONLARIMIZ

HİZMETLERİMİZ
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Türkine'de 4 milyon kişi
okuma yazma bilmiyor
Sisteme girilen 
verilere göre, ülke 
genelinde 4 milyon 
640 bin kişi okuma 
yazma bilmiyor. 
Okur yazar olmayan 
nüfusun 3 milyon 
730 bin 553'ünü 
ise kadınlar 
oluşturuyor.
TÜİK'in 2009 veriler
ine göre Türkiye'de 
56 milyon 793 bin 
kişi okuma yazma 
biliyor. Yaş grupları
na göre okur 
yazarlıkta 5 milyon 
222 bin kişi ile 6-13 
yaş grubu ilk sırada 
yer alıyor. Okuma 
yazma en az bilen 
yaş grubunu ise 
60-64 yaş arasındaki 
vatandaşlar 
oluşturuyor. Bu yaş 
grubundaki erkek
lerde 977 bin, 
kadınlarda ise 
775 bin okur 
yazar bulunuyor. 
Eğitim durumuna

göre Türkiye'de 
en çok ilkokul 
mezunu bulunuyor. 
18 milyon 204 bin 
kişi ilkokul mezunu 
olarak kayıtlara 
geçerken, bunu 
13 milyon 491 
kişiyle okuma 
yazma bilmesine 
rağmen okul 
bitirmeyenler izliyor. 
2 milyon 738 bin kişi 
ortaokul mezunu, 7 
milyon 430 bin 

ilköğretim mezunu 
olduğunu beyan 
ederken, lise 
mezunu sayısı 10 
milyon 284 olarak 
tespit edildi. 
Yüksekokul veya 
fakülte mezunu 
sayısı 4 milyon 290 
bin, yüksek lisans 
yapan kişi sayısı 
279 bin olarak kayıt
lara geçti. Doktora 
yapanların sayısı 
79 binden kaldı.

Türkiye'de geçen yıl 
korsan yazılım kul
lanım ihbar sayısı 
yüzde 50 oranında 
artarken, Business 
Software Alliance 
Türkiye'nin 2009 
yılında gerçekleş 
tirdiği hukuki işlem 
sayısı da yüzde 30 
artış gösterdi. 
BSA Türkiye'den 
yapılan açıklamaya 
göre, lisanslı yazılım 
kullanımının toplum 
geneline yaygın
laştırılması için 
çeşitli hukuki çalış
malar yürüten BSA 
Türkiye katılımcıları, 
geçen yıl yaklaşık 1 
milyon dolar değe 
rinde korsan yazılım 
ele geçirilmesini 
sağladı.
Avrupa genelinde 
gelen 4 bin civarın
da ihbarı değer
lendiren BSA 
katılımcıları, 2 bin 
256 adet firma aley
hine hukuki işlem 
süreci başlatırken, 
Türkiye'de bu yönde 
gelen ihbar sayısı 
da bir önceki yıla 

oranla yüzde 50 art 
tı. BSA Türki ye'nin 
2009 yılında gerçek
leştirdiği hukuki 
işlem sayısı da 
günde ortalama 1,3 
işlemle yüzde 30 
artış gösterdi. Kor 
san yazılımın 2009 
yılında Avrupa iş 
dünyasına maliyeti 
ise 16 milyon dolar 
oldu. BSA'nın EMEA 
Bölgesi Hukuk İlişk
iler Direktörü Sarah 
Coombes, konuya 
ilişkin değerlendir 
meşinde, finansal 
açıdan dünya gene 
linde zor bir yıl olan 
2009’da ortaya çıkan 
bu istatistiklerin, fir
maların lisanslı 
yazılım kullanmala 
rının, mali zorlukları 
aşmada en önemli 
adımlardan biri oldu 
ğunun altını çizdiği
ni kaydetti.
Coombes, 16 milyon 
doların korsan yazı 
hm kullanan firmala 
rın sadece yasal 
süreçler çerçe 
vesinde üstlenmek 
zorunda kaldıkları 

maliyetler olduğu
nun altını çizerek, 
bunun yanı sıra, 
yabancı yatırımcılar 
ile işbirliği yapmada 
yaşanacak zorluklar, 
ticari faaliyetlerinin 
etkilenmesi, finans
man akışında ortaya 
çıkan ek giderler, 
güvenlik açıkları ve 
ticari itibarlarının 
zedelenmesi gibi 
hususlar dikkate 
alındığında, zarar
larının bununla 
sınırlı olmadığını 
vurguladı.
BSA Türkiye
Genel Koordinatörü 
Elçim Barkay ise 
açıklanan rakam
ların, Türkiye'de 
yazılım korsanlığı 
oranının hala 
oldukça yüksek 
olduğuna işaret 
etmekle birlikte, 
BSA Türkiye'nin 
yaptığı bilinç 
lendirme çalış
malarının da olumlu 
sonuçlar verdiğinin 
bir göstergesi 
niteliğinde oldu
ğunu belirtti.

elmfc sekeri
KREŞLERİ WWRSSWW8SB

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

EĞİTİMDE 10. YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş - 3 yaş 
4 yaş *5 yaş-ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri 

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC RROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Alt!

Belde Sit 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL'

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik *

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

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


6 Nisan 2010 Salı Gemlik Körfez Sayfa 7

Körfezspor sezonu açtı

Gemlik Körfezspor 
2009-2010 sezonu 
açılış müsabakasını 
Baharspor ile yaptı. 
Gemlik Körfezspor 
açılışını, Kurban 
keserek ve dua 
edilerek başlandı 
geçmişte spor adına 
büyük hizmetleri 
olan kişiler adına 
saygı duruşu ve 
istiklal marşı ile 
açılışını yaptı. 
Körfezspor Kulübü 
Başkanı Osman 
Küçük açılış konuş
masında destek 
veren herkese 
teşekkür etti. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

Güler’e de alt 
yapılının gelişmesi 
için çukur bahçe 
mevkiinde spor 
tesislerini Körfez 
spor Kulübü’ne 
vererek büyük 
katkıda bulun
duğunu ve her 
zaman her sıkıntıda 
yanlarında olacak
larını söyleyerek 
Körfezspor 
Kulübü’ne büyük 
cesaret verdiklerini 
söyleyen Küçük, 
“Biz sporu çocuk
larımıza ve gençli 
ğimize geleceğe 
sağlıklı bir gençlik 
olarak düşünü 
yoruz” dedi.

kaymakam Mehmet 
Baygül yaptığı 
konuşmada, “Gem 
iik’te de spor adına 
yapılması gereken 
ne varsa yapmaya 
vanz yaşam merkezi 
açılışından sonra 
Gemlik’te spor 
yapma sevgisi bulu

nan gençlerimizden 
gelecek için başan 
bekleyen tüm gemlik 
gençlerini orada 
spor yapmaya davet 
ediyoruz” diyerek 
Gemlik Körfezspora 
sezonda başarılar 
diledi.
Körfezspor Külü

bü’ne maddi ve 
manevi katkıda bulu
nan kişilere plaket 
verildi.
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Belediye İdari 
Başkan Cemil Acar, 
Gemlik Emniyet 
Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Mimarlar Odası Baş 
kanı Kenan Çakır, 
Kuşak Bobinaj 
Sahibi İ.Fehmi 
Kulaber Gemlik 
Turun Sahibi Erkan 
özcan, Alemdar 
Asansörün Sahibi 
Osman Alemdar 
K.C.L. Sahibi Serkan 
Kantarcı, Borusan

Koordinasyon Mer 
kez Müdürlüğü, Uslu 
İnşaat Durmuş 
Uslu, Yiğit İnşaatın 
Sahibi Mustafa Yiğit, 
A İnşaatın sahibi 
Mustafa Aksoy ve 
Birol Ayhan, Öz 
Ufuk İnşaat, öz 
Karadeniz Spor 
Külübü Başka m Ali 
Can Durdu Körfez 
Spor Kulüp Müdürü 
Ali Seyrek Basan 
yöneticilerine 
katkılarından 
dolayı plaket verildi. 
Öte yandan, Bahar 
spor ile yapılan 
karşılaşmanın 4-4 
berabere sonuç
landığı bildirildi.

DEVREN SATILIK
KÜÇÜK KUMLA’DA İSKELE MEVKİİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR 
Tel: 0 532 235 38 58

KPMMVOK 

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCÎUK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB GEMLİK 
Td: (0.224) 513 96 83 Fax: (0224) 513 35 95

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ABDÜLKERİM BIYIKER
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Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi’ne bağlı 
Siyaset Bilimi 
Çalışma Grubu 
üyeleri, kentteki 
siyasi partilerin 
gençlik kollarını 
bir araya getirerek 
yerel gençlik 
politikasının oluş
ması adına önemli 
rol üstlendi. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 
toplantıda, Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
üyeleri ve siyasi 

partilerin gençlik 
kolları temsilcileri, 
kentin gelişimi 
noktasında izlen
mesi gereken 
politikalar 
üzerine fikir 
alışverişinde 
bulunarak yerel 
gençlik politikasının 
oluşmasında ilk 
temelleri attı. 
Kentteki sorunların 
çözümü adına 
gençlere düşen 
görevlerin konuşul
duğu toplantıda, 
yapılabilecek 
ortak çalışmalar 
gözden geçirildi.

Toplantıda ayrıca 
gençlerin siyasete 
aktif bir şekilde 
katılım sağlamaları 
için yapılması 
gerekenler de 
konuşuldu.
Farklı grupları 
bir çatı altında 
toplayıp ortak 
payda ve projeler 
üretmeyi hedefleyen 
toplantıya, 
AK Parti ve 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Gençlik Kolları 
başkanları ve 
yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

Turkcell Süper 
Lig'de şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Bursaspor, bir yan
dan hafta sonunda 
deplasmandaki 
Gençlerbirliği 
maçını düşyünürken 
diğre taraftan 
yeşil - beyazlı caima 
yeni stadın yerini 
tartışıyor. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde Bursa 
sporlu taraftarlarla 
bir araya gelerek, 
Veledroma yapıl
ması planlanan 
'Timsah Arena' pro
jesi hakkında bilgi 
verdi. Başkan Alte 
pe, Bursa'da Atatürk 
Stadı'nın yerinde 
kalacağını, bunun • 
yanında 43 bin kap
asiteli 'Timsah Are 
na'nın da Veled 
rom'da yapılacağını 
kaydetti. Başkan 
Altepe, her zaman 
Bursa spor'un 
yanında olduklarını 
söyleyerek, "Bursa 

spor'un bugünkü 
başarısında hem 
BursalI idarecilerin, 
hem taraftarların 
hem de kentte yaşa 
yan tüm dinamik
lerin desteği vardır. 
Bursaspor'u galibi 
yette de mağlubi 
yette de alkışlıyoruz. 
Takımın moralini 
yüksek tutuyoruz. 
Bursa'nın farkı bu. 
İstanbul takımları 
sürekli desteğimizi 
şaşkınlıkla karşılıy
or. Ama önemli olan 
her zaman takımın 
yanında olmak. Biz 
de Bursaspor sevgi 
miz nedeniyle stad 
yum işine adım attık. 
Biz herşeyin en iyisi 
ni Bursa'da yapalım 
ve Bursa diğer kent 
lere her yönüyle ör 
nek olsun istiyoruz. 
Bursa'da rant hesabı 
hiçbir şekilde ola
maz. Biz samimiyiz. 
Bu stat Bursa'nın 
stadı. Timsah Are 
na'yı özenerek yapa 
hm, koltuğundan 
çatısına kadar her 
şeyi düzenli olsun 

istiyoruz." diye 
konuştu.
Yeni stadyumla 
birlikte Bursa'da 
2 stat olacağının 
altını çizen 
Başkan Altepe, 
yeni stat 
için 15 aydır çalışma 
yapıldığını, 
hiçbir kentte bir 
belediyenin bunun 
için adım atmadığını 
söyledi. Başkan 
Altepe şöyle 
devam etti;
"Bursaspor'a destek 
olalım istiyoruz. Hiç 
kimse benimle rant 
hesabı yapamaz. 
Bu düşüncede 
olan benim yanıma 
gelemez. Biz bu 
işi sevgimizden 
yapıyoruz. Rantı 
Bursaspor'a sağla 
yalım istiyoruz. 
Bursaspor için 
işadamlarından 
sağladığımız destek 
4,5 milyon TL'yi 
aştı, artık kimlerden 
ne kadar destek 
aldığımızın 
duyurusunu bile 
yapmıyoruz".
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ELEMAN ALIHACAKTIB
1-Et ve piliç reyonunda 

çalıştırılmak üzere 
Tecrübeli Bay-Bayan elemanlar, 

2- Piliç parçalama ve 
paketleme işinde çalıştırılmak 

üzere tecrübeli 
Bay ve Bayan 

eleman alınacaktır.
ERGENLER ET ve 

ET ÜRÜNLERİ
Hamidiye Mah. Dereboyu Caddesi 

No: 12/C GEMLİK
Tel: 513 49 51 GSM: O 506 34517 55

KfiŞ€D€ B€KL€WI€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

Armutlu Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı, 

Gemlik Liman Başkanlığından 
aldığım Usta Gemicilik Belgemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
BÜLENT BAYRAKTAR

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
Gemlik KBrfez

NÖBETÇİ ECZANE
6 Nisan 2010 Salı 
ELİF ECZANESİ

TEMA A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜG 
E 
M 
L 
i 
K 
R 
E 
H

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİDOT
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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 38 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

n Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYED 
E

Santral 51345 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
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

1 ^AConD^tr01 513 10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KHrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3628

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENUS SİNEMASI 
VEDA 

11.45-14.15-16.30- 
19.15-21.15 

ÇOK M 
HAREKETLER BUNLAR 

11.30-14.00-16.30- 
19.00- 21.15
Rezervasyon 

(Tel: 515 33 21)



2010 DOĞUN REZERVASYONLARI BAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİNİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500-TL'den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

—
—

GEMLİK’TEKİ GÖĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 

Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

TEL: 51310 71 -GSM: 0.533 56018 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE

«a fam
T I A HJI Pli IA TA KALİTELİ HİZMETİĞİ! 0.224 513 10 79 ücretsü oto yikama 
akcanl6@poasbayi.com.tr 24 saat açik market
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK posîtİve kartla 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA yüzlerce hediye

POSİTİVe KARTLA 75 LİRALIK 
ALIŞVERİŞİNİZE BARDAK HEDİYE

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kurulur  1973

7 Nisan 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MİIİMİIIİI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Akıt, Gemlik TSO’nun Kalite 
Derneği Bursa Şubesi’ne üye 
olduğunu bildirdi. Sayfa 4’de

Yaşar Aksu, özel aracı içinde başına tek kurşun sıkarak canına kıydı

Ekonomik sıkıntı ölüme gölümü
Ahmet Dural Meydanı’nda bulu
nan İstanbul Pastanesi sahibi 
Yaşar Aksu (37) 16 ZV 847 
plakalı özel aracında dün sabah 
intihar etmiş olarak bulundu.
Ekonomik sıkıntıya girdiği öğre
nilen Aksu’nun girdiği bunalım
dan çıkamadığı için intihar ettiği 
sanılıyor. Genç işletmecinin 
cenazesi, dûn ikindi namazın
dan sonra sevenlerinin gözyaş 
larıyla toprağa verildi. 2’de

Baskan Güler, 
'Bölge Hastanesi 

yapılmasını 
isliyoruz”

Sahil Devlet Hastane 
si’nin kapatılan acil 
servisinin yeniden açıl
ması için 10 bin 500 
imza toplayan Gemlik 
Emek Platformu, Bele 
diye Başkanı Fatih Meh 
met Güler’i ziyaret etti, 
Başkan Güler, İl Sağlık 
Müdürlüğü yetkilileri 
ile biraraya gelecekleri
ni söyledi. Sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Bir ölümün 
anatomisi

Dün, yine hüzün dolu anlar yaşadık.
Sabah daha evden dışan adımımızı 

atmadan acı haber geldi.
Telefondaki ses, "Abi biri Kumla yo 

lunda aracının içinde intihar etmiş. Ha 
berin var mı?” dedi.

Geçtiğimiz hafta da Bursalı bir vatandaş, 
kendini Rıfat Minare Çifti iği’nin eski binası 
önünde ağaca asarak yaşamına son ver
mişti.

Önceki gece de Manastır’da borçları 
nedeniyle bunalıma giren bir emekli albay 
intihara teşebbüs etmişti.

İlçe Emniyet Müdürümüz Ali Kemal Kurt 

ve eski bir subay arkadaşının iknalarıyla 
eyleminden vaz geçirilmişti.

Bu kısa sürede, bir intihar girişimi ve iki 
İntihar olayı yaşadık.

Telefon bir kez daha çaldı, arayan “Abi 
intihar eden Çarşı Meydam’ndaki İstanbul 
Pastanesi sahibi Yaşar Aksu’ymuş” dedi.

Rahmetli Gemlik Körfez’in okurların- 
dandı.

Hergün işyerine gazetemizi bırakır ve hal 
hatır sorardık.

Meğer sıkıntıları varmış.
Kimse kimsenin halini durumunu bilmez 

ki.
Yaşar, işyerini açarken borçlanmış.
Yüksek kiranın da etkisiyle sıkıntıya 

düşmüş, borçlarını ödeyemez duruma 
gelmiş.

Önceki gün ise evine icra gelmiş.

Bu durum bardağı taşırmış.
Bunu onuruna yedirememiş.
Mücadele yerine, bu çetrefilli dünyadan 

göçüp gitmeyi takmış kafasına.
Doğru mu yapmış. Değil ama, kaldı rama 

mış gelişmeleri, belki de paylaşamamış 
binleriyle. Paylaşsaydı bir çare bulunurdu.

Bu ekonomi daha çok can yakacağa 
benziyor.

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IMîttMlIİ İl Genel Meclisi Başkanı Nurettin Avcı, köy muhtarları ile biraraya geldi

Ahmet Dural Meydanı’nda bulunan İstanbul Pastanesi sahibi Yaşar 
Aksu, kullandığı araçta tabancayla başına kurşun sıkarak intihar etti.

Ahmet Dural Meyda 
nı’nda geçtiğimiz yıl 
İstanbul Pastanesi 
adında yeni işyeri 
açan Yaşar Aksu 
(37) dün sabah 
kendi kullandığı 
16 ZV 847 plakalı 
Ford Connet Combi 
aracında başından 
tek kurşunla 
vurulmuş bulundu. 
Gece evine gelme 
yen Yaşar Aksu’yu 
merak eden ailesi 
dün ölüm haberini 
alınca yıkıldı.
Polis, Kumla Yolu 
Atamer Turistik 
Tesisleri girişi 
yakınlarındaki park 
yerinde araç içinde 
bir kişinin intihar 
ettiğini öğrenince 
olay yerine gitti. 
Pastahane İşlet
mecisi Yaşar Aksu, 
kendi kullandığı 
aracının koltuğunda 
başına 9 luk Baretta 
tabanca ile sıktığı 
kurşunla kendini. 
öldürdüğü görüldü. 
Aracın kapısı 
çilingir çağrılarak 
açılırken, olay yeri 
inceleme polisleri 
intihar mahalline 
gelerek olayla ilgili 
delilleri topladı. 
İlçe Cumhuriyet 
Savcısı ve E m n iy et 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt da ve Yaşar 
Aksu'nun ailesi ve 
yakınları da olay 
yerine geldiler.
Yaşar Aksu’nun 
babası, ablası ve 
eşi olay yerinde 
fenalık geçirdiler.

BORÇLAR 
OLUME 
GÖTÜRDÜ 
Yaklaşık 6 ay önce 
yeni işyerini hizme 
te açan, Yaşar 
Aksu’nun borçlarını

ödeyemediği ve 
bunalıma girdiği 
öğrenildi.
Polis araçta yaptığı 
inceleme bir not 
defterini yırtarak 
notlar yazdığını 
gördü. Son 
yaprakta ise eşine 
bıraktığı notta 
“Seni çok seviyo
rum. Çocuklarımı 
sana emanet ediyo
rum. Onlara iyi bak, 
beni affet!” dedi. 
Aksu’nun evli ve 

iki çocuğu olduğu 
öğrenildi.
Yaşar Aksu’nun 
cesedi otopsi 
yapılmak 
üzere Adli 
Tıp Kurumu’na 
gönderildi. '< 
Olay ilçede üzün
tüye neden oldu. 
Aksu, dün ikindi 
namazından sonra 
sevenlerin, göz 
yaşları ile İlçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

İl Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı ve İl Genel 
Meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, 
dün köy muhtarları 
ile biraraya 
gelerek, köylerin 
ihtiyaçlarını 
belirlediler. 
Muhtarlar 
Derneği’nde 
yapılan toplantıya 
AK Parti İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci, yönetim 
kurulu üyeleri ile 
birlikte katılan 
Nurettin Avcı, 
köy muhtarlarından 
köylerine ait ne tür 
ihtiyaçları varsa 

KUŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS------------- —wwtah..* . wnuw isdidaicaddesiBooSokakNo^GEiiuK
MATBAACILIK-YAYINCILIK■REKLAMCILIK Tel:(0.224)513 96 83 Fax:(0.224)5133595

anlatmalarını istedi. 
Toplantı süresince 
tüm köy muhtar
larının ihtiyaçları 
belirlenirken, 
bunların çözümlen
mesi için ilgili 
daire başkanlarını 
arayan Nurettin 
Avcı, ihtiyaçların 
giderilmesini istedi. 
Köy muhtarları, 
sulama suyu boru 
su, çit, yol onarımı, 
asfalt yapımı, 
çit için tel gibi 
ihtiyaçları olduğunu 
İl Genel Meclis 
üyelerine bildirdiler. 
Avcı, bilhassa 
su borusu konusun
da ilgili daire

müdüründen 
elinde bulunan 
boruların köy 
muhtarlarına 
hemen teslim edil 
mesi için gereğinin 
yapılmasını istedi. 
Öte yandan, 
İl Genel Meclisi 
Gençlik ve Sağlık 
Komisyonu’nca 
futbol takımı 
bulunan köylere 
forma ve futbol 
ayakkabısı yardı 
minin yapılacağı 
belirtilirken, 
muhtarlardan 
köylerinde takımı 
olanların başvuru 
yapabilecekleri 
hatırlatıldı.
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İki kamyonet ve işyeri küI oldu YazıYORUM

Bursa'da bir 
kamyonette çıkan 
yangın işyerine 
sıçradı. Sünger 
ve kumaşların 
bulunduğu işyeri ve 
iki kamyonet kül 
oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, olay dün 
sabah 04.30 
sıralarında Falcon 
İş Merkezi'nde

■ II II

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, TIR'ın 
ikiye böldüğü 
otomobilde bulunan 
2 kişi hayatını 
kaybetti.
İnegöl'den Yenişehir 
istikametine 
seyreden özgür 
Silik idaresindeki 
16 CF 997 plakalı 
otomobil, karşı

Bursa'da lıiiyiilı operasyon 19 kişi gözaltında
Bursa'nın İznik ve 
Yenişehir ilçeleriyle 
Bilecik'in Osmaneli 
ilçesinde düzenle
nen eş zamanlı 
operasyonda, 
silah kaçakçılığı, 
tefecilik, sahte 
kimlik ve ruhsat 
düzenledikleri iddi
asıyla 19 kişi, 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
yaptıkları istihbarat 
çalışmaları sonu
cunda, silah ve 
mühimmat

Bursa'da kendisine 
saldıran hırsızı rad 
yatör fanıyla öldür 
dükten sonra kaç
maması için zincir 
(ediği iddia edilen 
bekçi, taburcu olur 
olmaz adliyeye sevk 
edildi. Polis, ölen 
kişinin kimliğini ve 
gerçekten hırsız 
olup olmadığını 
araştırıyor.
Edinilen bilgiye göre 

bulunan kumaş 
ve sünger 
malzemeleri satan 
Aydın Yılmaz'a (49) 
ait işyerinde 
meydana geldi, 
iddiaya göre, 
içinde presli 
sünger bulunan 
16 YM 835 plakalı 
araçta bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
yangın çıktı.

yönden gelen 
Erbay D.'nin 
kullandığı 
16 UC 737 plakalı 
kum yüklü TIR'la 
kafa kafaya 
çarpıştı. Otomobil 
çarpmanın etkisiyle 
ikiye bölünürken, 
yola fırlayan 37 
yaşındaki Yaşar 
Yurbaş ile 30 

kaçakçılığının yanı 
sıra izinsiz kazı yap
mak, sahte kimlik ve 
ruhsat düzenlemek 
suretiyle resmi bel 
gede sahtecilik ve 
tefecilik iddiasıyla 
yaklaşık 9 ay önce 
bir kişiyi yakaladı. 
Söz konusu kişinin 
ikametlerinde, 
biri "glock" marka 
olmak üzere 3 adet 
ruhsatsız tabanca, 
3 adet şarjör, 38 
adet muhtelif 
fişek ele geçirildi. 
Soruşturmayı derin
leştiren ekipler, 

olay, Yalova yolu 
Yeşilova Mahallesi 
girişindeki bir 
inşaatta meydana 
geldi. 50 yaşındaki 
bekçi Musa A., gece 
yarısı mazot tan
klarının yanında 2 
kişi olduğunu 
gördü. Şahısların 
hırsız olduğunu 
düşünen bekçi Musa 
A., av tüfeğiyle 
havaya ateş etti.

Alevler 16 YS 533 
plakalı kamyonete 
ardından işyerine 
sıçradı. Süngerlerin 
tutuşmasıyla 
alevler kısa sürede 
büyüyerek işyerinin 
tamamını sardı. 
Bekçi Nafiz Çamur- 
cu durumu 
hemen Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 

yaşındaki Özgür 
Silik olay yerinde 
feci şekilde 
hayatını kaybetti. 
Kazanın, otomobilin 
viraja hızlı girince 
savrularak karşı 
şeride geçmesi ile 
meydana geldiği 
bildirilirken, 
cesetler İnegöl 
Devlet Hastanesi 

yaptıkları 9 aylık 
çalışmanın ardın
dan, suç örgütüne 
yönelik İznik, Yeni 
şehir ve Osman 
eli'de eş zamanlı 
operasyon 
düzenledi.
Operasyon kap
samında R.A, 
H.A, I.S, F.E, A.A.S, 
K.K, E.B, Ü.T, E.Ç, 
M.K, S.K, H.İ.Ş, M.K, 
M.D, D.V, Y.E, A.C, 
E.C ve S.D gözaltına 
alındı. Gözaltına alı
nanlardan üçünün 
kamu görevlisi 
olduğu öğrenildi.

Hırsız olduğu düşü 
nülen şahıslardan 
biri kaçtı, ayağından 
yaralanan diğeri ise 
bekçi ile boğuşmaya 
başladı. Yerde bul
duğu radyatör fanını 
alan şahıs, Musa 
A.'yı başından ve 
yüzünden yaraladı. 
Boğuşma sırasında 
fanı alan bekçi, şah
sın başına vurmaya 
başladı. Kendisini 

ekiplerine 
bildirdi, itfaiye kısa 
sürede alevleri kon
trol altına alırken 
işyerinde büyük 
maddi hasar mey
dana geldi. Polis, 
kundaklama ihtima
line karşı 
işyerinde geniş 
çaplı inceleme yaptı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

morguna 
kaldırıldı.
TIR şoförü 
Erbay D. şoka 
girerken, kaza 
sebebiyle trafiğe 
kapanan yol 
araçların yoldan 
kaldırılmasıyla 
açıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Yapılan aramalarda 
13 adet ruhsatsız 
av tüfeği, 233 
adet av tüfeği 
fişeği, 2 adet kuru 
sıkı tabanca, 
39 adet kurusıkı 
tabanca fişeği, 2 
adet 9 milimetre 
çapında ruhsatsız 
tabanca, 1 adet 
tabanca temizleme 
kiti, 2 adet 20 bin 
500 liralık 
senet ele geçirildi. 
Şüpheliler, jandar
madaki sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

yaralayan kişinin 
kaçmaya çahşaca 
ğım düşünen bekçi 
Musa A., kanlar için 
de hareketsiz kalan 
şahsı zincirle bağ 
ladıktan sonra gü 
venlik güçlerine ha 
ber verdi. Olay yer
ine gelen polis ekip
leri, kimliği henüz 
belirleneme yen 
kişinin hayatını kay
bettiğini tespit ett

Bunlar yanlış şeyler!...

Daha önceki göz altılarda olduğu gibi, 
Silahlı Kuvvetler’ de veya sivil alanda isim 

yapmış, görev alanlarında başarılarıyla 
tanınmış kişilerin gözaltına alınış biçimi çok 
yanlıştı..

Onlar hem tanınmış, hem adı, adresi belli 
olan kişiler.

İfade vermek üzere çağırılsalar, kendi ayak
larıyla gidecekleri belli.

Böyle yapmak varken, emekli kuvvet komu
tanlarının, ordu komutanlarının, görevdeki 
amirallerin göstererek .küçülterek Emniyet’e 
ve Adliye’ye sevk edilmeleri, sadece 
“kişisel” olarak değil, “kurarisal” olarak c’/ 
rencide edici bir görüntü yaratıyor.

Bu asker kişilerin kovuşturma ve dava 
konusu olan faaliyetleri 7 yıl öncesine aittir.

Söz konusu asker kişiler ellerinde güç 
varken darbe yapmamış ya da yapamamıştır, 
dolayısıyla 7 yıl sonra üzerlerine gidilmesine 
gerek yoktur.

Birçok Batı ülkesinde buna benzer olaylar 
oldu, ama hiçbirinde bu kadar yaygın dava 
ve gözaltı olmadı.

Yani diyor ki:
Bir noktada kesilsin, bitsin.
Bazı medya grubunun göz altılara yaklaş

ma biçimi...
Gazete ve televizyonlarda, generallerin 

gözaltına alınması konusunda kullandıkları 
başlıklar ve ifadeler onur kırıcı sözcüklerle 
dolu.

Henüz yargılanmamış, suçsuzluğu ya da 
suçluluğu kanıtlanmamış kişiler için o 
gazetecilerin kullandığı, burada tekrar ede
meyeceğim ifadeler, ayıptır, ayıp her şeyden 
önce meslek ilkelerine aykırı.

Ülkenin savunmasından ve güvenliğinden 
sorumlu Silahlı Kuvvetler, hâlâ aynı Silahlı 
Kuvvetler’dir. Bu iyi biline...

Bu Silahlı Kuvvetler’!, sanki asli işini 
gücünü bırakmış, darbe yapmaktan başka 
bir şey düşünmezmiş gibi göstermenin man
tığını anlamak mümkün değil.

Uçsuz bucaksız kara, deniz ve hava sınır
larında hâlâ aynı Silahlı Kuvvetler’in nöbet 
tuttuğu unutulmamalı.

Ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Kapusuz’un askerlerin toplantısını değer
lendirirken; ‘dün yaşananlar bugün nasıl 
toplumun önüne geldiyse, bugün yaşananlar 
yarın yine toplumun gündeminde olacaktır 
demesi’ de normal değil..

Şunu mu demek istiyor..
Yarın bir soruşturma daha açarız, toplantıyı 

da sorgularız..
Çeteye falan sokarız iması mı yapıyor..
Her toplantıları soruşturma konusu olacak

sa Türkiye yandı..
Darbe karşıtı olalım ama asker karşıtlığını 

anlamış değilim..
İş o noktaya geliyor..
Getiriliyor..
Orduya hasım gözüyle bakılır mı?
Utanmasa birileri çıkıp söze ‘orgeneraller 

çetesi’ diye başlayacak..
Bunları gördükten sonra insan tek bir şey 

düşünüyor:
“Türkiye’de rejim değişiyor.” Hatta daha da 

ileri gidebiliriz:
“Aslında rejim değişti, şimdi alıştırma ve 

son rötuşlar yapılıyor.”
“Tehlikenin farkında mısınız?” faslını çok 

geride bıraktık.
O gün bu söyleme gülenler şimdi 

“Tehlikenin farkında olsak bile ne fayda, 
tehlike gerçeğe dönüştü bile” diyorlar da...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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ISO, KaUer'e ihıe oUu
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Kalite Derneği 
Bursa Şubesi’ne 
üye oldu.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, üyelere 
verilen hizmet. 
kalitesini her geçen 
gün yükseltmeyi 
hedeflediklerini 
belirterek, “Odamız, 
kurduğu kalite 
yönetim sistemi 
ve akreditasyon 
sisteminden sonra, 
şimdi de Kalite 
Derneği (KAL 
DER) üyesi oldu. 
Kalder Bursa 
Şubesi’ne üye olan 
ilk odayız. Kalite 
yolculuğunda 
kararlı ve emin 
adımlarla yolculuğa

Cinai llkiiğretim Ohlu flna Sınliıacıiıiı
Çınar İlköğretim 
Okulu'nda 22 öğren 
cinin bulunduğu 
ana sınıfı açıldı. 
Gemlik Belediyesi 
ile Yardımsevenler 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
tefriş edilen ana 
sınıfının açılış kur
delesini Dernek 
Başkanı Dr. Nimet 
Ataoğuz ile Gemlik 
Belediye Başkam 
Fatih Mehmet Güler, 
eşi Gülğün Güler ve 
eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut birlikte kesti. 
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet 
Ercümen'in de 
katıldığı açılış 
töreninde konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, geç gelen 
.bir açılış yaptıkları
na değinerek, 
"Gemlik'te belediye 
olarak iyi hizmetler 
verimi, biz bu çıtayı 
daha yukarıya çıkar
mak istiyoruz. Ana 
sınıfının açılmasın
da öncülük yapan 
dernek yöneticiler
imize de teşekkür 
ediyorum ve onların 
desteklenmesi 
gerektiğini düşünü 
yorum. Yakın zaman 
da Çınar Okulunda 
geri dönüşüm kam
panyası başlatarak

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 01.12.2009 tarih ve 
09160400EX064404 sayılı gümrük çıkış beyannamesi 

zayi olmuştur. Hükümsüzdür.
KUZU FLEKS METAL HORTUM SAN. VE TİC. A.Ş.

devam ediyoruz.” 
dedi.
Akıt, Kalder’in 
mükemmellik 
kültürünü yaşam 
biçimine dönüş 
türerek ve ülkemizin 
rekabet gücünün 
ve refah düzeyinin 
yükseltilmesine 
katkıda bulunmayı 

destek vermek 
istiyoruz" dedi. Eski 
Belediye Başkanı x 
Mehmet Turgut'ta 
yaptığı konuşmada, 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nun Gemlik 
ve bölge insanı için 
çok önemli olduğu
na değinerek açılan 
ana sınıfının faydalı 
bir hizmet olduğunu 
söyledi.
Yardımsevenler Der 
neği Gemlik Şubesi 
Başkanı Dr. Nimet 

amaçladığını 
belirterek, 
“Kalder’e üyeliğimiz 
müşteri mem
nuniyeti ve müşteri 
standartlınızın 
yükseltilmesini, 
her şeyi üstünde 
tutan odamız ve 
üyelerine fayda 
sağlayacaktır.” dedi

Ataoğuz, daha son 
ra ana sınıfının açılı 
şında emeği geçen 
Belediye Başkanı 
fatih Mehmet Güler 
ile eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a teşekkür 
plaketi verdi. 
Çınar İlköğretim 
Okulu ana sınıfı 
açılışını yapan 
konuklar, minik 
öğrencilerin gösteri
lerini alkışlayarak 
izlediler.

Gemlik Muhtarlar 
Derneğine üyeleri 
muhtarlar, CHP’ye 
“Hayırlı Olsun” 
ziyareti yaptılar. 
CHP’nin Emin 
Dalkıran Kordonu’n 
da kendi binalarına 
taşınması üzerine 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
ve bazı muhtarlar 
CHP yöneticilerini 
ziyaret ettiler. 
Ziyarette konuşan 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt, 
son yıllarda yetki ve 
hakları kısıtlanarak 
git gide daha zor 
koşullar altında 
görev yapan muhtar 
lârın mahalle ve köy 
terin sorunlarının 
çözümü için parti 
ayrımı gözetmek
sizin tüm seçilmiş 
siyasi kadrolar ve 
kamu görevlileriyle 
uyum içinde çalış
ma yürüttüklerini 
söyledi.
Belediyesi ile de 
yakın diyalog ye 
işbirliği sergiledik
lerini söyleyleyen 
Kurt, ilçemizde hiç 
bir parti de hatta il 
dü zeyinde bile ol 
mayan bir binayı 
partilerine ve Gem 
lik'e kazandırdığı 
için CHP İlçe Başka 
m Cem Güler’i kut
ladı. Cem Güler ise, 
muhtarlara ziyaret
lerinden dolayıduy- 
duğu mutluluğu 
belirterek, “Her inşa 
nın olduğu gibi müh 
tarlann da siyasi bir 
görüşünün olması 
nın çok doğaldır.
Ancak, muhtarlar, , 
siyasi bir taraf ve 
aktör olma dan tüm 
partilere eşit uzak
lıkta dura rak temsil 
ettiği kö ye ya da 
mahalleye hizmet 
götürmeyi amaçla
ması gerekir” dedi.
8 yıllık AKP iktidarın 
da tüm kamu kurum 
larına hiçbir 
dönemde yapılma 
dığı ölçüde partizan 

ca atamalar yapı|a 
rak, bizden olanlar 
olmayanlar ayrımı 
nın yapıldığını, Tür 
kiye'de ilk kez AKP 
iktidarı döneminde 
sistematik olarak 
yandaş sermaye ve 
yandaş medya 
yaratıldığını belirten 
Güler, “En va him 
olanıysa son gün
lerdeki hukuki kar
gaşalardan anlaşıla
cağı üzere yandaş 
yargı yaratmaya dö 
nük çaba ve girişim
lerin olmaktadır. Bu 
ara da AKP'nin, di 
ğer kuru m la ra oldu 
ğu gibi muhtarlara 
da çeşitli baskılar 
uyguladığını bili 
yoruz” dedi. 
Son Anayasa deği 
şikliği imzalarının 
sahte olduğunun 
AKP tarafından da 
kabul edildiği nok
taya gelinmesinin, 
AKP’nin anayasa 
değişikliği gibi 
önemli bir konuya 
ne kadar gayri ciddi 
baktığının bir göster 
gesi olduğunu söy 
leyen Cem Güler, 
“Anayasa değişikliği 
aldatmaca olarak 
bazı garnitür mad
deler sokularak su 
landırılmak isteni 
yor. Anayasa deği 
şıkİiğinin aşıl amacı 
nın, yüksek yargı 
organlarının siyasal
laştırılarak AKP'li 
siyasi kadroların yü 
ce divandan kurtul
ma arzusu ve parti 
kapatılmasının önü 
nün tıkanmasıdır. ” 
dedi.
AKP'li Bursa Bü 
yükşehir Belediyesi 
nin son günlerdeki 
uygulamalarını da 
eleştiren Cem Güler, 
“Büyükşehire bağ 
lanmadan önce . 
Gemlik'te suyun fi 
yatı 30 kuruştu, şim 
di 3 TL oldu. Yani . 
beş yılda tam on kat 
arttı. Bunun karşılı 
ğında BUSKİ Gemlik 
'e yeni bir hizmet 

sunmadığı gibi yıllar 
dır var olan sokak 
çeşmelerini de kap
attı. BUSKİ, özellikle 
otobüs duraklarının 
yanındaki İbrahim 
Akıt hayratını bir an 
önce açarak vatan
daşın kullanımına 
sunmalıdır" dedi. 
İstiklal Caddesi’nde 
uygulamaya geçilen 
parkometre sistemi
ni de eleştiren Cem 
Güler, "Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik'e 
yeni bir otopark 
alanı kazandıracağı
na, İstiklal Caddesi 
ni boyamış ve ken
disine yeni bir gelir 
kapısı yaratmıştır. 
Bu tür önlemlerle 
büyükşehire yeni 
rant alanları açarsı 
nız ama Gemlik'in 
trafik sorununu 
çözemezsiniz" dedi. 
Bu sene Gemlik 'teki 
haşerata yönelik ilaç 
lama işini de Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin üstlendiğini 
hatırlatan Güler, 
geçen sene seçim
den önce AKP'li 
belediye tarafından 
larva ilaçlaması 
yapılmamasına rağ
men, Gemlik Beledi 
yesi'nin göreve gelir 
gelmez 5 araçla 
haşerata karşı müca 
dele ettiğini oysa bu 
sene Büyükşehir 
ekiplerinin sadece 2 
araçla ilaçlama 
çalışması yapmayı, 
planladığını, Ocak 
ayında başlaması 
gereken larva döne
mi ilaçlamasının 
henüz başlamadığı 
m, eğer böyle yapılır 
sa Gemlik 'te bu 
sene sinekten uyun
maz uyarısı yapan 
Cem Güler, bu sayı
da aracın yetmeye
ceği ve bir an önce 
ilaçlama mücadele
sine başlaması konu 
sunda şimdiden 
AKP’li Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi yetkililerini •' 
uyardığını söyledi.
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SFdw Timsaha destek MlB IIİIİI İHI fiil lili|l!
Şampiyonluk 
yolunda emin 
adımlarla ilerleyen 
Bursaspor'a 
bir destek de 
Saadet Partisi 
Gençlik 
Kolları’ndan geldi. 
İlçe Gençlik Kolu 
Başkanı Nurullah 
Şıvgın yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kolları olarak 
Bursasporumuzun 
hak ettiği şampiyon
luğa ulaşmasını 
yürekten temenni 
ettiklerini belirtti. 
Sporun gençlik 
üzerinde çok 
olumlu katkılarının 
olduğunu, 
spor yapan 
gençlerin 
diğerlerine 
göre içki kumar 
uyuşturucu gibi 
kötü alışkanlıklar
dan uzak 
durduğunu 
terör ve suça 
karışma 
eğilimlerinin

azaldığını 
kaydeden Şıvgın 
"Bursasporün 
şampiyonluğa 
yaklaşması genç
lerin üzerinde 
çok olumlu 
etkiler bırakacaktır." 
dedi
Sürekli üç büyük
lerin şampiyon 
olmasının anadolu 
takımlarının ve 
dolayısıyla 
anadolu sporunun 
gelişmesini de 
geciktirdiğini 
kaydeden 
Gençlik Başkanı 
sözlerine şöyle 
devam etti:

"Ligin bitmesine 
haftalar kala 
artık hepimiz 
tek yürek 
Bursasporluyuz. 
Bursaspor'a 
sevgimizi ve 
desteğimizi 
görsel olarak da 
ifade etmek için 
Gemliğimizin 
muhtelif bölgelerini 
destek afişleriyle 
donattık.
Temennimiz 
bütün anadolu 
takımları adına 
Bursasporun 
Şampiyonluk 
Kupasını 
almasıdır."

Türkiye 
Balkanlardan 
gelen soğuk ve 
yağışlı havanın 
etkisine giriyor. 
Marmara'da 
yağış bekleniyor. 
Marmara ve Ege'de 
6 ila 8 derece 
azalacak, iç ve 
doğu kesimlerde 
2 ila 4 derece 
artacak.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
bugün Marmara 
ile öğle saatlerinden 
sonra Ülkemizin 
batı kesimlerinin 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
gireceği tahmin 
ediliyor. Yağışların; 
akşam saatlerinden 
itibaren Kocaeli, 
Sakarya, Yalova, 
Bursa, Bilecik, 
Zonguldak, Bolu, 
Düzce, İstanbul'un 
Anadolu Yakası ile 
Sarıyer, Kumköy, 
Beşiktaş ve Şişli 
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çevrelerinde 
kuvvetli olması 
bekleniyor. 
Hava sıcaklığı 
Marmara ve Ege'de 
6 ila 8 derece 
azalacak, iç ve 
doğu kesimlerde 
2 ila 4 derece 
artacak. Rüzgar 
genellikle güney 
ve güneybatı, 
Marmara ile 
Karadeniz kıyıların 
da kuzey yönlerden 
hafif arasıra orta 
kuvvette esecek. 
Üç büyük ilde ise 
hava durumu şöyle 
tahmin ediliyor: 
İstanbul: Çok bulut
lu, aralıklı yağmur 
ve sağanak yağışlı 
geçecek. Yağışların; 
akşam saatlerinden 
itibaren Anadolu 
Yakası ile Sarıyer, 
Kumköy, Beşiktaş 
ve Şişli çevrelerinde 
kuvvetli olması bek
leniyor. (17) 
ANKARA: Parçalı 
zamanla çok bulut
lu, öğle saatlerinden 

sonra aralıklı sağa 
nak ve gökgürültülü 
sağanak yağışlı. (20) 
İZMİR: Parçalı 
zamanla çok 
bulutlu, öğle 
saatlerinden sonra 
aralıklı sağanak 
ve gökgürültülü 
sağanak yağışlı. (18)

-KUVVETLİ 
YAĞIŞ UYARISI- 
Yağışların; 
akşam şaatlerinden 
itibaren Kocaeli, 
Sakarya, Yalova, 
Bursa, Bilecik, 
Zonguldak, 
Bolu, Düzce, 
İstanbul'un 
Anadolu Yakası ile 
Sarıyer, Kumköy, 
Beşiktaş ve Şişli 
çevrelerinde 
kuvvetli olması 
beklendiğinden 
yaşanabilecek 
olumsuz şartlara 
karşı ilgililerin 
ve vatandaşların 
tedbirli ve 
dikkatli olmaları 
gerekiyor.

elmfc sekeri
------ - KREŞLERİ

KAYITLARIMIZ

€ĞİTİHW€ 10.
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız :2 yaş *3 yaş
4 yaş-5 yaş-ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

DEVAM EDİYOR

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

A/IORTORGC BROKCR'I
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire-2+1 kombili 

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire

!
 Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2 Kal 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

KKumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik - _ _ _ _ _ _ '

Bursa ve Gemlik’te Kiralık ■ Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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üaslıaı Güler, lölge Hastantsi yamlmasını isliwfuf
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Sahil Devlet 
Hastanesi'nin 
kapatılan acil servisi 
için kampanya 
açarak yaklaşık 
11 bin imza 
toplayan Gemlik 
Emek Platformu 
üyeleriyle 
biraraya geldi.
Güler, Gemlik'teki 
sağlık sorununa 
sistem nedeniyle 
fazla müdahalede 
bulunamadıklarını 
ve her insanın birin
ci temel ihtiyacının 
sağlık olduğunu 
belirterek, "Her 
Belediye yönetiminin 
ihtiyaçlara cevap 
verme sistemi 
vardır. İlçedeki 
sağlık kuruluşlarının 
çoğaltılmasını ve 
Gemlik Belediyesi 
olarak Bölge has
tanesi yapılmasını 
istiyoruz" dedi.
Emek Platformunu 
oluşturan Gemlik

İşçi Emeklileri 
Derneği, ADD, 
Genel İş Sendikası 
Gemlik Temsilciliği, 
Liman İş Sendikası 
Gemlik Temsilciliği, 
Petrol İş Sendikası 
Gemlik Temsilciliği 
ve Türk Eğitim Sen 
Gemlik Temsilciliği 
üyeleri ziyaret ettik
leri Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

Güler'den Acil 
Servis'in yeniden 
açılması ve bazı 
bölgelerde sağlık 
ocaklarının 
işlerliğinin geliş 
tirilmesi talebinde 
bulundular. 
Gemlik'te toplanan 
10 bin 500 imzayı 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
ilettiklerini

hatırlatan Emek 
Platformu üyeleri, 
Sahil Devlet 
Hastanesi acil 
servisinin kapatıl
masına "Aile hekim
liği nedeniyle doktor 
açığının bulunması" 
öne sürüldüğünü 
belirterek, 
Başkan Güler'den 
destek istediler. 
Aile Hekimliği'nin 

başlatılmasıyla 
Sağlık Ocağı 
kavramının da 
kalkmasıyla bina 
yapmanın önemi 
kalmadığına işaret 
eden Başkan 
Güler, "Hisar 
Mahallesinde 
Belediyeye ait 
sağlık ocağı olarak 
yapılan binayı İl 
Sağlık Müdürlüğü 

hasta sayısı 
3500'ün altında 
olduğu gerekçesiyle 
devir almıyor. 
Biz Manastırda 
bulunan Sağlık 
Ocağı ile Çevre 
yolu arka 
kısmında bulunan 
Atilla Mete 
Sağlık Ocağı 
binasını da 
geliştirmek istiyoruz. 
Hurdacıların bulun
duğu bölgede 25 
dönüm üzerine 
bölgedeki hastaların 
yönlendirileceği 
bir Bölge 
İhtisas Hastanesi 
yapılmasını 
istiyoruz" dedi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, önümüzdeki 
hafta içinde İl 
Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileriyle bir 
araya gelerek 
Gemlik'teki 
sağlık sorunlarını 
görüşeceklerini 
bildirdi.

MMniwimw
Türk Polis 
Teşkilatı'nın 165. 
kuruluş yıldönümü 
etkinlikleri kap
samında düzenle
nen küçük kızlar 
voleybol müsa 
bakaları devam 
ediyor.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe Liğ 
Heyeti tarafından 
düzenlenen ve 
dün saat H.oo’de 
Endüstri Meslek 
Lisesi Spor 
Salonu’nda 
yapılan küçük 
kızlar voleybol 
müsabakalarında 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu takımı 
karşısında 2-0 
galip oldu.
Saat 12.oo’de 
yapılan Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
ile Şehit Etem 
Yaşar ilköğretim 
Okulu karşılaş
masında 
ise Şehit Cemal

İlköğretim Okulu 
rakibi 2-0 yendi. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu

ise Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
karşısında 2-0 
üstünlük sağladı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

beğeni ile izlediler. 
Yazılıkaya adlı 
oyunun Gılman 
Kahyoğlu ve Betin

F. Gökçer, 
Gemlik Lisesi 
öğrencileri ile 
tanışarak, sohbet

etti ve öğrenci
lerinin tiyatroya 
olan ilgisini 
takdirde karşıladı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ANADOLU ANONİM TURK 
SİGORTA ŞİRKETİ NDEN

Şirketimizin SİGORTA POLİÇESİNİ 
DÜZENLEMEYE VE PRİMİNİ 
TAHSİLE YETKİLİ acenteliğin atanan 
BURSA, Gemlik, Ahmet Dural 
Meydanı, Demirsubaşı Mah. 
Akmantar Işhanı, K : 2, No : 228 ile 
belirtilen adreste bulunan EMEKLER 
SİGORTA ARA. HİZ. LTD.ŞTİ. ünvanlı 
acenteye; Nakliyat (Tekne ve 
Abonman) Sağlık, Makine, Montaj ve 
Tarım sigortaları dışında Şirketimizin 
faaliyette bulunduğu branşlarda si 
gorta tekliflerini kabul ve bu husus
taki sigorta poliçelerini, poliçe ekleri
ni (zeyilnameleri), yenilemeleri 
(tecdit nameleri) düzenleyip imza 
ederek, alındı (makbuz) karşılığında 
sigorta primlerini tahsil yetkisi veril 
miştir.

Acente, sigorta poliçesi düzenleme 
yetkisine sahip olmadığı dallarda ala
cağı teklifleri sigorta Şirketine iletme 
ye, Şirketçe düzenlenecek bu poli 
çeleri de tahsile yetkilidir.

Ayrıca, acente kendi aracılığı ile 
düzenlenmiş sigorta poliçeleri ile 
ilgili tebligatları kabul edebileceği 
gibi benzer tebligatları Şirket adına 
yapmak yetkilerine de sahiptir.

99999
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 

hükümlerine göre ilan olunur.
(A)

Otomotiv pazarı 
yine düşüşe geçti
Binek ve hafif 
ticari araç toplam 
satışları Mart'ta 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
6.06 oranında dar
aldı. ilk üç aydaki 
toplam satışlar 
yüzde 6.82 artış 
gösterdi.
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği 
(ODD) Mart verile 
rine göre, Türkiye 
Otomotiv pazarında 
2010 yılı Ocak-Mart 
kümülatif binek ve 
hafif ticari araç 
toplam pazarı 103 
bin 36 adet olarak 
gerçekleşti. 
96 bin 459 adet 
olan Ocak-Mart 
2009 binek ve hafif 
ticari araç pazar 
toplamına göre 
satışlar yüzde 6,82 
oranında arttı. 
Ocak-Mart döne
minde toplam binek 
otomobil satışları 
geçen yılın aynı 
dönemine oranla 
yüzde 1,59 azalarak

67 bin 203 adete 
ulaştı.
Toplam hafif ticari 
araç satışları ise 
aynı dönem için 
geçen yıla oranla 
yüzde 27,19 artarak 
35 bin 833 adet 
olarak gerçekleşti. 
Türkiye otomotiv 
pazarında Mart ayı 
binek otomobil 
satışları 33 bin 958 
adet, hafif ticari 
araç satışları 17 bin 
811 adet olmak 
üzere toplamda 51 
bin 769 adet oldu. 
Geçen yılın Mart ayı 
binek otomobil 
satışlarına göre 
yüzde 16,4 daralma 
gerçekleşirken, 
hafif ticari araç 
satışlarında ise 
yüzde 22,93 
artış görüldü.
Mart ayı binek ve 
hafif ticari araç 
toplam satışları da 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
6,06 oranında 
daraldı.

Anayasa Teklifi 
8 Nisanda 

Komisyonda

Anayasa Değişikliği 
teklifi, 8 Nisan 
Perşembe günü 
TBMM Anayasa 
Komisyonunda 
görüşülecek.
AK Parti'li 265 
milletvekilinin 
imzasıyla TBMM 
Başkanlığına 
verilen teklif, 
Anayasa

Komisyonuna 
sevk edilmesinin 
ardından 
gündeme alındı. 
Teklif, 8 Nisan 
Perşembe günü 
Komisyonda ele 
alınacak.
Komisyon, teklifin 
görüşmelerinin 
bitimine kadar 
çalışacak
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Htn ^ıle85'i muilıı
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK);
2009 Yaşam Memnu 
niyeti Araştırması 
kapsamında halkın 
"mutluluk" düzeyini 
de değerlendirdi. 
Araştırma veri
lerinden yapılan 
derlemeye göre, 
ülkedeki bireylerin 
yüzde 31,1’ü orta 
düzeyde mutlu, 
yüzde 46,6'sı mutlu, 
yüzde 7,7'si de çok 
mutlu olduğunu 
ifade ediyor.
"Yaşam 
Memnuniyeti 
Araştırması 2008"de 
bireylerin yüzde 
30,3'ü orta düzeyde 
mutlu, yüzde 47,5'i 
mutlu, yüzde 8,2’si 
de çok mutlu . 
olduğunu ifade

etmişti. 2008'de 
mutsuz olduğunu 
belirtenlerin oranı 
yüzde 11,4 iken, çok 
mutsuz olanların 
oranı da yüzde 2,5 
düzeyinde kalmıştı. 
Araştırmanın 2009 
sonuçlarına 
bakıldığında mutsuz 
olduğunu belirten
lerin oranı küçük bir 
artışla yüzde 11,5'e 
çıktı, çok mutsuz 
olduğunu belirten
lerin oranı da yüzde 
3,1'e yükseldi. 
Araştırmanın bu 
yılkı sonuçlarına 
göre, kadınların 
yüzde 29,6'sı ken
disini orta düzeyde 
mutlu, yüzde 49,2'si 
mutlu, yüzde 8,9'u 
da çok mutlu olarak 
tanımladı

ELEMANMimm
1- Et ve piliç reyonunda 

çalıştırılmak üzere 
Tecrübeli Bay-Bayan elemanlar, 

2- Piliç parçalama ve 
paketleme işinde çalıştırılmak 

üzere tecrübeli 
Bay ve Bayan 

eleman alınacaktır.
ERGENLER ET VC 

ET ÜRÜNLERİ
Hamidiye Mah. Dereboyu Caddesi 

No: 12/C GEMLİK
Tel: 513 49 51 GSM:0 506 345 17 55

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Fcfln IFI'teffTSJ ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN
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MANASTIR ECZANESİ 

Manastır Mevkii Sağlık Ocağı 
yanı Tel: 517 2116 GEMLİK

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

G 
E

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 5-13 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT- KAYMAKAMLIK

1
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

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

11 Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

DAĞITICILARİM 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

i

1

•

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
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

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

oEîtr0' «3 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 <«4 25
Beyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3629 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VMS SİMASI 
VEDA 

ll.45l4.l5-l6.30-
I9.l5-2l.l5 

ÇOK M 
HAREKETLER BUNLAR 

1I.30-I4.00I6.30-
19.00- 21.15

Rezervasyon 
{Td: 515 33 21)



2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI HAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİNİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500-TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL: 51310 71-GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE

AKCAN PETROL

Kurulus:1973

Petrol Ofisi

aTd: 0224 5B10 79 ÜCRETSİZ OTO YIKAMA

akcanl6@poasbayi.com.tr 24 saat açik market
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK positive kartla 
Şube : Armutlu Yolu Mere Mevkii KUMLA yüzlerce hediye

POSİTİVE KARTLA 75 LİRALIK 
ALIŞVERİŞİNİZE BARDAK HEDİYE

GemlikKurfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

8 Nisan 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Serbest Bölge 
Yolu Bonisliyor
Ak Parti Bursa Milletvekili Hayre 
tin Çakmak, İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci, Karayolları 14. Bölge 
Müdürü Turgay Mesci ile birlikte 
incelemelerde bulundu. Syf 7’de

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, Belediye Başkanının 2009 yılı çalışma raporu görüşüldü

Başkan Meclisten güven oyu aldı
Belediye Meclisi’nin dün yapılan 
toplantısında, Belediye Başkanının 
2009 yılı çalışma raporu görüşüldü. 
Rapor, CHPTılerin oylarıyla kabul 
edilirken, MHP’liler salonu terk ettiler. 
AKP ve MHP’li üyeler raporunun elleri 
ne geç geçtiğini, inceleme fırsatı bula
madıklarını, görüşmenin bir hafta son 
ra yapılmasını istediler. Bu görüşün 
oylanarak kabul edilmemesi üzerine 
AKP’liler çalışmaları eleştirdiler ve 
Başkanın çalışma raporuna red oyu 
verdiler. ■ Kadri Güler’in haberi 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Belediye 
bir yılı 

geride bıraktı

iiiHmiiw
Ünal Bayrak & Faruk Kuzaltı

2009 yılı Mart ayında yapılan yerel 
seçimlerden sonra Gemlik’te 10 yıllık AKP 
yönetimi yerini CHP’ye bıraktı.

8 Nisan 2009 tarihinde mazbatasını alan 
Belediye Başkanı ve meclis üyeleri bir 
yılını bugün tamamladı.

Dün yapılan Bey tediye Meclis toplan
tısında gündeme maddeleri yanı sıra, 
Başkanın bir yıllık çalışma raporu oylandı.

Bu hükümetin güvenoylaması gibi bir
şey.

Başkan meclisten güven oyu alamazsa 
düşebilirdi.

Dünkü toplantıda muhalefet partileri 
çalışmaları eleştireceklerine toplantının 
büyük bir bölümü usul tartışmalarıyla 
geçirdiler.

MHP’li grup sözcüsü Suat Laçinok, rapo 
run kendilerine yasada belirten sürede ve 
rilmediğini, 5 gün önce verilmesi gerekir 
ken, üç gün önce verildiğini ve inceleme 
fırsatı bulamadıklarını söyledi.

Bu söyleme AKP’liler de katıldı.
Sizin anlayacağınız, uzun bir süre havan 

da su dövüldü.
Sonunda yapılan oylama ile erteleme ol 

madı. MHP’liler buna kızdılar ve meclisi 
terk ettiler.

Oysa, Belediye Başkanının bir yıllık çalış 
malan zaten belliydi. Bir hafta önce kendi 
partilerinin ilçe başkanı basın toplantısın
da bu çalışmaları eleştirmemiş miydi?

Eleştirmişti. Öyleyse sorun nedir? Özüm 
yemek mi, yoksa bağcıyı dövmek mi?

MHP meclisi terk ederek başkanın çalış
malarını eleştirmemesi bence minderden 
kaçmaktır.

AKP’liler istekleri söylediler ve sonunda 
da eleştirilerini yaptılar, çalışma raporuna 
red oyu verdiler.
Başkan Güler, CHP’li üyelerin oylarıyla bi 
rinci yıldan sınıfı geçti.

Halktan da geçer not alırsa, yoluna de 
vam eder.

2 KATLI RESTORANTIMIZDA 
İŞ VE TOPLANTI YEMEKLERİ 
İÇİN REZERVE YAPILIR

Balık Çorbası 
Balık Mezeleri 
Zeytinyağlı Mezeler 
Zengin Balık Çeşitleri

İTİNALI SERVİS & KALİTELİ HİZMET
DENİZE KARŞI DOYUMSUZ LEZZET
İskele Meydanı No: 5 GEMLİK Tel: O 224 513 32 32 
Rezervasyon: 0.536 235 85 34 - 0532 314 25 20

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

O

En Çök Etkilenip 
Hayranlık Duyduklarım...

İnsan, geçmişte ve yaŞamin içinde bazı olaylar
dan ve kişilerden büyük ölçüde etkilenir ve 
onlara hayranlık duyar.

Beni en çok etkileyen olayların başında 
"Çanakkale Savaşları” gelir. Çok güçlü donan
malara karşın şanlı direniş gösteren askerimize 
ve komutanlarına büyük saygı duyarım. Bütün 
yoksunluklara karşın İngiliz'e, Fransız'a ve 
sömürge ülkelerinden getirilen askerlere dünyayı 
zindan eden Mustafa Kemal'in askerleri... Bu 
konuda yazılanları okudukça duygulanır, hüzün 
ve sevinci birlikte yaşarım.

Yeterli askerimizin bulunmaması nedeniyle 
üniversitede eğitim gören binlerce gencimizin 
Çanakkale Savaşı'na katılıp şehit olmasına hala 
içim yanar,

Bunun yanında babalar, oğullar ve daha 
niceleri bu ülke için kanlarını dökerler, canlarını 
verirler; arkalarında gözü yaşlı, dul kadınlar ve 
yetim çocuklar bırakırlar.

Bir başka hayranlık duyduğum olay: 1.Dünya 
Savaşı'nda yenilmediğimiz halde yenilmiş 
sayıldık.Ülkemiz işgale uğradı. Koca İmparator
luk emperyalist ülkelerin oyuncağı durumuna 
geldi. İtalyan'ı, Fransız'ı, İngiliz'i, Yunan'ı karış 
karış paylaşıyordu yurdu. Fırtına çok sert esiyor
du. Yapılan anlaşma nedeniyle orau dağıtılmış, 
silahları elinden alınmış Türk ulusu çaresiz, 
güçsüz bir duruma getirilmişti.

Mustafa Kemal'e, Ordu yok dediler! "Kurulur," 
dedi. Silah yok dediler. "Bulunur" dedi.

Gerçekten ordu da kuruldu, silah da bulundu. 
Kadınıyla erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla bir kur
tuluş mücadelesi başladı.

Ulus bütün varını yoğunu bu savaş için harcı 
yordu. Çünkü inanmıştı mavi gözlü komutana. 
Dağlar top sesleriyle uyanıyordu sabaha.Türk 
ulusu Atasının önderliğinde ölüme meydan 
okuyordu. Bütün cephelerde barut kokusu ve 
ateş vardı. Ülkenin her yanında "Ya istiklal ya 
ölüm" çığlıkları yükseliyordu.

Yunanlılar, Anadolu içlerine kadar ilerlemişti, 
önce onları durdurmak gerekliydi. Halkımız, 
ordumuza her türlü desteği vermeye çalışıyordu.

Komutanlarımızın ve askerimizin gösterdiği 
kahramanlıklar ve kazandığı başarılar sayesinde 
sonunda düşmanları yendik. Yunanlılar bozguna 
uğramıştı..Ama kaçarken köylerimizi, kasa
balarımızı yakıp yıkıyor, masum insanlarımızı 
öldürüyorlardı.
. Sonunda Yunanlılar, Fransızlar, Italyanlar ve 
İngilizler yurdumuzu terk etmek zorunda kaldılar. 
Ulusal Kurtuluş Savaşımız da böylelikle 
kazanılmış oldu.

Etkilendiğim bir başka olay Atatürk'ün kurduğu 
Türkiye Cumhuriyeti. Tarih sahnesinden silinmek 
istenen bir ulus, yeniden Türkiye Cumhuriyeti 
olarak varlığını dünyaya kabul ettiriyordu.
Padişahlık ve hilafet tarihe karıştı. TBMM Anka 
ra'da çalışmalarına başladı. Çağdaş bir devlet 
olmanın ilkeleri yerine getiriliyordu. Dünya yeni 
kurulan Türk devletini bir bir tânımaya kabul 
etmeye başladı.

Büyük önder savaşta olduğu gibi barışta da 
halkının yanındaydı. Milletinin mutluluğu, huzuru 
ve refahı için elinden gelen çabayı gösteriyordu. 
Büyük bir komutandı,devlet adamıydı, halkının 
önderiydi, sezgileri güçlü, korkusuz bir yurt
severdi.

Dünyâya 100 yılda bir gelen bu büyük insan 
Türk ulusunun içinden çıkmıştı.Bu ne büyük 
mutluluktu. Bugün Mustafa Kemal'i bütün dünya 
tanıyor, ona saygı duyuyor ve değer veriyor. 
Ama biz yeterince tanımıyoruz! Nedense tanımak 
da istemiyoruz!

Hele hele bazıları adını bile anamıyor!
Böylesi bir büyük insan ortaya çıkıp önderlik 

yapmasaydı acaba halimiz nice olurdu?
Bu toprâklarda özgürce yaşayabilir miydik?Bu 

güzelim yurdu kolay mı kazanmk ki şimdi 
babalar gibi yabancıya satıyorüz.Niçın yaşadık
larımızdan ders çıkarıp bu önemli değerlerin 
kıymetini bilmiyoruz? Kişisel çakarlarımız Ulus 
çıkarlarının hep önünde mi olacak?

Çuğlan İnşaat Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan Atatürk İlköğretim Okulu 
tarihi bina rekonstrüksiyon çalışmaları hızla devam ediyor 

aıatiirk İlköğrelim Okulu 
Haziran anınla teslim edilecek
Gemlik Belediyesi 
tarafından 15 Aralık 
2008 yılında ihale 
edilen ve yapımına 
Çuğlan İnşaat Em 
lak Proje Restores 
yon Dekorasyon 
Turizm Sanayi ve 
Ticaret Limited 
Şirketi tarafından 
başlanan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
tarihi bina 
rekonstrüksiyon 
çalışmaları 
devam ediyor. 
Zemin ve 2 kat ola 
rak yapılan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
projesi çalışmaları 
nın üçüncü kata 
geldiğini ve çatısı 
nın ise bir ay içinde 
kapatılacağını söyle 
yen Çuğlan İnşaat 
Emlak Proje Resto 
rasyon Dekorasyon 
Turizm Sanayi ve 
Ticaret Limited 
Şirketi yetkilileri, 
projenin 1 milyon 
420 bin liraya mal 
olacağını ve 12 
Ocak 2009 yılında 
başlayan çalış
maların 30 Haziran 
2010 günü bitirilerek 
binanın teslim edile
ceğini belirttiler. 
Bahkpazarı Mahalle 
si Mektep Sokak’ta 
bulunan Atatürk 
ilköğretim Okulu’n 
da toplam 12 ders
lik, bir çok amaçlı 
salon," memur ve 
öğretmenler odasın
dan oluşacak. 
Çuğlan İnşaat 
Emlak Proje Resto 
rasyon Dekorasyon 
Turizm Sanayi ye 
Ticaret Limited 
Şirketi daha önce de

Türkiye genelinde 
Çorum Müzesi 
binası ve çevre 
düzenlemesi, 
Nevşehir Derinkuyu 
yeraltı şehri 
restorasyonu, 
Ankara eski Adliye 
binası onarımı, 
Gemlik Belediyesi

eski Kız Mektebi 
restorasyonu, 
Kastamonu Daday 
Köpekçioğlu 
Konağı restores 
yonu, Nevşehir 
Zelve Ören yeri 
tehlike arz eden 
kaya bloklarının 
sağlıklaştırması

ve çevre düzen- . 
lemesi, Çorum 
Boğazkale ilçesi 
Yazıhkaya Kaya 
Bloklarının don
durulması ve 
sağlıklaştırması 
ile çevre düzen
lemesi gibi projelere 
imza atmıştı.

KHŞ€D€ B€KL€M€K YOK 340*
. kaliteli kaşeler uygun .

FİYATLARLA GUN 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
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Otomobil dolandırıcılarına darhe YazıYORUM
Bursa'da güven 
vermek için galeri 
açıp oto alım 
satımı yapıyor gibi 
görünerek onlarca 
kişiyi dolandırdıkları 
iddia edilen 9 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Asayiş Şubesi 
Dolandırıcılık 
Bürosu ekipleri, 
otomobil alım satımı 
için internet veya 
gazeteye ilan veren 
kişileri dolandırdık
ları iddia edilen bir 
şebekeye yönelik 
takip başlattı.
4 aylık planlı incele
menin ardından 
polis, 'Kapora' adını 
verdiği operasyonu 
başlattı. Piyasada 
güven vermek için 
açtıkları oto galeriye 
gelen müşterilere 
cazip fiyatlı araba 
sunup kapora

Yolcu otobüsüyle kaçak sigara nakli
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde polisin 
yaptığı operasyonda 
bir yolcu otobüsün 
de binlerce paket 
kaçak sigara ele 
geçirildi.
Bursa Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
Mali Suçlar Büro 
Amirliğine yapılan 
bir ihbar üzerine 
harekete geçen 
ekipler, Van'dan

Illuılağ’a tırmanırken kalp krizi geçirdi
Bursa'da amatör 
olarak dağcılık 
sporuyla ilgilenen 
bir kişi, 
arkadaşlarıyla 
birlikte Uludağ'a 
tırmanırken kalp 
krizi geçirerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre 32 yaşındaki

Otomobil, hisiMete çarptı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde 27 yaşın
daki Emre Atlan 
yönetimindeki oto
mobil, yolda bisik
letiyle giden 18 
yaşındaki Mehmet 
Zengin'e çarptı. 
Kazada yaralanan

alarak dolandırdık
tan sonra dükkanı 
kapatıp izlerini 
kaybettirdikleri 
belirlenen şebekeye 
yönelik şok baskın
lar düzenlendi.
Çete üyelerine 
yardım ettiği iddia 
edilen bir emniyet 
amirin de aralarında 
bulunduğu toplam 
9 kişi yakalandı.

Bursa'ya gelen yol 
cu otobüsünü İne 
göl'de Serra Petrol 
önünde durdurdu. 
Yolcu otobüsünde 
yapılan aramalarda, 
iç havalandırma 
boşluğunda bat
taniye içine saklan
mış 4 bin 220 paket 
bandrolsüz sigara 
ele geçirildi. İran'
dan yurda kaçan 
yollarla sokulduğu 
tahmin edilen siga

Faik Yılmazartık, 
arkadaşları ile 
birlikte Uludağ'a tır
manış yürüyüşüne 
başladı. Yaklaşık 2 
saat yürüdükten 
sonra Soğukpınar 
köyü Kefenlik 
mevkiine gelen 
Yılmazartık, 
arkadaşlarının gözü

Zengin, Atlan tarafın 
dan otomobille has
taneye kaldırıldı.
Kaza, dün saat 14.30 
sıralarında inegöl- 
Bozüyük karayolu 
Mobilya Sanayi 
Sitesi mevkiinde 
meydana geldi.

Polis, 3 adet otomo
bile el koyarken, 
dolandırılan 47 ayrı 
müştekiye ulaştı. 
Operasyonun mali 
boyutunun 300 bin 
TL olduğu ifade 
edilirken, dolandın 
lan kişi sayısının 
daha da artması 
bekleniyor. 
Yakalanan Kemal 
Bülent Ü. (35), Murat 

ralara el konulurken, na alındı. Soruş 
muavin Y.V. gözaltı- turma devam ediyor.

önünde aninden 
yere yığıldı. Genç 
dağcı, arkadaş 
larının müdahalele 
rine rağmen son 
nefesini sevdiği 
dağın eteklerinde 
verdi. Kalp rahatsı
zlığı olan Faik 
Yılmazartık'ı arka 
daşları ve ailesinin

İnegöl'den Ankara 
yönüne giden Emre 
Atlan yönetimindeki 
16 BPR 96 plakalı 
otomobil, iddiaya 
göre yola aniden 
çıkan Mehmet 
Zengin'e çarptı. 
Kazada, bisikleti ile 

Ç. (40), Şener Ç., 
(37), Aziz Ferdi U. 
(25) Ömer Ç. (21), 
Vedat Ç. (37), Fevzi 
Ç. (40) ve Mehmet 
Hanefi D. (40), 
"örgüt kapsamında 
dolandırıcılık" 
suçlarından 
adliyeye sevk 
edildi.
Zanlılardan 
Fevzi Ç. ve Aziz 
Ferdi U. tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılırken, 
diğer 6 kişi tutuk
landı. Ayrıca 
Hassas Bölgeler 
Şubesi'nde görev 
yapan emniyet 
amiri H.K. (38) ise 
örgüt üyelerine 
yardım ettiği iddi
asıyla tutuklanması 
talebiyle sevk 
edildiği mahkeme 
tarafından serbest 
bırakıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

dağlara tırmanma
ması konusunda 
ikaz ettiği öğrenildi 
Dağcının cesedi, 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.
Jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

yola savrulan 
Zengin yaralandı. 
Yerde kanlar içinde 
yatan yaralıyı oto
mobiline alıp has
taneye getiren Atlan 
kazanın şokunu 
uzun süre üzerinden 
atamadı.

Hemşirelere teşekkürler...
Gerçekten sahip olduğumuz tek şey haya 

fimizdir.
Giderken sadece o bizimle gidiyor.
Onun dışında sahibi olduğumuz veya 

sahibi olduğunu sandığımız hiçbir şey bizim 
değildir. Nasıl bulutlar gökyüzünde ama ona 
ait değilse, çocuklarımız, sevdiklerimiz, mal 
ve mülk, şöhret ve para gibi şeyler de da 
bize ait değildir.

Yeryüzündeki bütün yetişkinler arasındaki 
tek ortak arzu daha fazla yaşamaktır.

Hiç kimse ölmek istemez.
En dindar, ölümden sonra cennete gide

ceğine inananlar bile ölmeyi istemiyor.
Halk der ki ;Allah kimseyi zorunlu olma 

dıkça hastanelere düşürmesin.
İşte o an can dostunuz hemşireler olur. 

Hayata yeniden tutunmaya çalışırken, dok
torlar arada bir gelir, gider ama her ağrınız
da, sızınızda onlar hep yanınızdadır.

Geçenler de eşim Nurten Vural’ın kolunun 
kırılması sebebiyle Uz. Dr. Necdet Çulhaoğlu 
ve Uz.Dr. Hülya Karaaslan’a teşekkürlerimi 
yayınlarken Hemşireleri, yardımcı sağlık per
sonelini unuttum..

Bunu telafi etmek adına Hemşirelerin 
sorunlarını sizlere aktarmaya çalışarak 
hatamı affettirmeye çalışacağım.

Sanırsınız ki şifa ve moral dağıtan bu 
‘‘melekler’ in hiç sorunu yoktur. Kendileriyle 
ilgili hangi konuya dokunsak, bin ah işittik.

Hayretle öğrendim ki erkek hemşirelerin 
sayısı giderek artıyormuş.

Erkeklerin bu mesleğe yönelmesinin en 
önemli nedeni ise iş garantisinin olmasıymış 
Erkeklik için hemşirelik kavramı tam otur
muyor.

Yeni bir isim bulmak gerekir diye 
düşünürüm...

Lise mezununa da, iki yıllık olanlara da 4 
yıl yüksekokul mezunlarına da hepsine bird
en hemşire deniyor.

Oysa statüleri öylesine farklı ki, önce bu 
ayrımın getirilmesi gerekir diyorlar ama bu 
güne kadar seslerini kimselere duyura
mamalar.

Tıpkı tıpta da olduğu gibi cerrahiden 
dâhiliyeye 10 farklı alanda uzmanlık alanları 
var.

Ve kendilerini kesinlikle yardımcı personel 
olarak değil sağlık alanının temel direk
lerinden biri olarak görüyorlar. Haklılar..

Sağlık Bakanlığı ve YÖK, hemşirelik 
mesleğine karşı daha duyarlı olmalıdır.

Hemşireler yardımcı sağlık personeli 
değildir.

Tıpkı doktorluk gibi profesyonel bir 
meslektir.

Parası olanın sağlık hizmeti alacağı bir 
sağlık sistemi getirildi.

Erkek hemşireler her geçen gün çoğala
cak..

Herkes onlara alışacak.
Hekim karar verir, hemşire yerine getirir 

dönemi artık çok geride kaldı..
Hemşireleri ara insan gücü olarak tanımla

mak çok yanlıştır
Şu anki 130 bin hemşireden 100 binden 

fazlası lise ve iki yıllık meslek yüksekokulu 
mezunu.

Ama bundan sonra 4 yıllık yüksekokulu 
bitirmeyen hemşire olamayacak.

Hemşirelerimiz ısrarla diyorlar ki;
Ebelere hemşirelik yaptırılmasın.

Yabancı dil ağırlıklı eğitim istiyoruz.
Yılda 15 bin öğrenci alınıyor.
Bu da çok..
Çok kısa bir süre sonra işsizlik ve düşük 

ücret kaçınılmaz olacak.
Muammer Ağım hastanesi Hemşire 

arkadaşlarımız ve sağlık personeli göster
diğiniz alaka ve yakınlık için teşekkürler..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, Belediye Başkanının 2009 yılı çalışma raporu görüşüldü

Başkan Meclisten güven oyu aldı

Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan Nisan ayı 
olağan toplantısında 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in 
2009 yılı çalışma 
raporu CHP’li üyelerin 
oylarıyla kabul edildi. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin 3 üyesinin 
meclis salonunu 
terkettiği toplantıda, 
Belediye Başkanının 
2009 yılı faaliyet 
raporu Meclis 
üyelerine geç verilme
si nedeniyle AKP’li 
üyelerin raporu ince 
leme fırsatı bulamadık
ları belirtilerek, başka 
bir toplantıda konunun 
görüşülmesi istemi 
usul tartışmalarına 
neden oldu.
Belediye Meclisi 
üyelerinin tamamının 
katıldığı dünkü toplan
tıda, eski meclis tuta 
nağınıhın okunmuş 
kabul edilmesinden 
sonra, Divana 
önergeler sunuldu. 
Belediye Encümen 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile İmar 
Komisyonu üyelerinin 
de seçildiği dünkü 
toplantıda, daha önce
ki mecliste komisyon
lara gönderilen 
konular ele alındı. 
İDO’nin Küçük Kumla 
Iskelesi’ndeki meydan 
ile ilgili isteklerini 
olumlu bulmayan 
komisyon, bu istekleri 
Meclise getirdi. 
Mecliste görüşülen 
konu komisyonun 
istediği şekilde 
kabul edildi.
Gençali Mahallesi’n 
deki bir vatandaşın 
imar konusunda 
getirdiği konuyu ince 
leyen İmar Komisyo 
nu, bu mahallede 
1/1000’lik imar plan
larının yapıldığını, 
vatandaşın plan 
değişikliği yapılmak 
istenen yere gidilerek 

yerinde inceleme 
yapıldığı belirtildi. 
Bu arada söz alan 
CHP’li Necdet Ersoy, 
yaptığı konuşmada 
2007 yılında 25 binlik, 
2008 yılında 5 binlik 
planların Büyükşehir 
ce kabul edildiğini, 
bu dönemde ise 
1/1000 lik planlar 
yapıldığını belirterek, 
“Belediyemiz köy 
lerde bile plan çalış
maları başlatarak 
vatandaşı rahatlat
mıştır. Gençali 
Mahallesi kaçak 
yapılaşmanın yoğun 
olduğu bir bölgedir. 
Plan çalışmalarımız 
devam etmektedir. 
Yakında tamamı plan
lanmış bir kentte yaşa
manın huzurunu 
yaşayacağız" dedi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ise, önümüzdeki 
meclis toplantısına 
kadar Kumsaz, Kurtul 
Yeniköy, Engürücük 
köylerinin de plan
larının meclise gele
ceğini belirterek, 
Gemlik’te plansız 
hiç bir nokta bırak
mayacaklarını söyledi. 
Küçük Kumla’da 
hâzineye ait bir yerin 
çocuk parkı olarak 
plana işlenmesi kabul 
edilirken, Orman İl 
Müdürlüğü’nün Kumla 
sahil girişindeki 
Çamlık’ın resmi bina 
yapımı için plan v 
değişikliği yapımı 
istemesi komisyonca 
kabul edilmedi.
Komisyon, Orman 
Kampı binasındaki 
alanı bina yapılması 
nın uygun olduğunu 
belirtti, yapılan oyla
mada oy birliği ile bu 
bölgenin resmi alan 
olması kabul edildi. 
Daha sonra, Belediye 
Denetleme Kurulu’nun 
1 Ocak 2009 - 31 
Aralık 2009 tarihleri 

arasında Belediye 
gelir ve giderlerini 
inceleyerek hazırladığı 
raporu Komisyon 
Başkanı Necdet Ersoy, 
mecliste okudu.
Rapor üzerinde AKP’li 
MHP’li üyelerin görüş 
bildirmek istemesi 
üzerine kısa süren 
bir tartışma yaşandı. 
Ersoy, yasa gereği bu 
raporun mecliste tartı 
şılamayacağını, ancak 
meclise bilgi olarak 
sunulacağını hatırlattı. 
MHP Grup Sözcüsü 
Suat Laçinok, kendi
lerinin raporun geç 
verildiğini, inceleme 
zamanı bulamadıkları 
m, aynı şekilde Bele 
diye Başkanı çalışma 
raporunun da yasada 
belirtilen sürede kendi 
lerine sunulmadığını 
belirterek, “Bir yıldır 
bu tür uygulamalara 
ses çıkartmadık. Bu 
■meclis öncesi aynı 
durum yeniden tekrar
landı. İdarenin hukuka 
uygun hareket 
etmesi gerekir.” dedi. 
Çalışma raporunda 
rakamlarla 
Belediyenin gelir ve 
giderleri anlatılırken, 
bazı harcamalarda 
görülen eksikliklerde 
eleştirildi.
Daha sonra, 2 encü
men üyeliği seçimleri 
için CHP’den Fikret 
Çolakoğlu ve Binali 
Derin aday gösterildi. 
Gizli yapılan oylama
da, encümen üyelikler
ine Fikret Çolakoğlu 
ve Binali Derin oy 

çokluğuyla seçildiler. 
Bütçe Kesin Hesap 
Komisyonu’nun seçim 
lerinde ise CHP’den 
Ayfer Ağırbaş, Necdet 
Ersoy, Cemil Kurt, 
AKP’den Çiğdem 
Kuş ve Turan Akış, 
MHP’lilerin red oyuna 
karşın oy çokluğuyla 
seçilirken, İmar 
Komisyonu’na da 
CHP’den Arzu 
Karataş, Zafer Ülgen, 
Yalçın Erdoğan ile 
AKP’den Gökay 
Bilir, Fevzi Ayyıldız, 
MHP’nin red oylarına 
karşın oy çokluğuyla 
seçildiler. 
Bir süre önce Küçük 
Kumla’da trafik 
kazasında hayatını 
kaybeden Duygu Ak’ın 
bir sokağa adının 
verilmesi meclisçe 
kabul edildi. 
Belediye Alışveriş 
Merkezi konusunda 
meclis üyelerine 
bilgi veren Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, alışveriş 
merkezinin 
Belediye tarafından 
işletilmesinin zor ola
cağını, alt katındaki 
esnaf ve dışındaki 
kalan bölümlerin 
açık ihale usulü ile 10 
yıllığına kiraya veril 
meşini talep etti. 
AKP’li grup sözcüsü 
Gökay Bilir, yaptığı 
konuşmada bir süre 
önce Büyükçahir 
Meclisi’nde Ahmet 
Dural Meydanı’ndaki 8 
binanın kamulaştırılma 
kararı alındığını, kalan 

kısmının ise Meydan 
Projesine dahil edilme
si gerektiğini söyledi. 
Bilir, buradaki büyük 
binalara karşılık alış 
veriş merkezinde yer 
verilerek takas yoluna 
gidilmesini istedi. 
Başkan Güler, “Aynı 
görüşü değişik ortam
larda kendisinin 
de belirttiğini ifade 
ederek, Ağustos ayın
da binayı ihaleye 
çıkartmayı düşünü 
yoruz. Bu konuda, As 
Merkez İşletme 
Müdürü olan hemşehri 
m izden de bilgiler 
aldık. Hala işletme 
analizlerimiz devam 
ediyor. Kira süresini 
10 yıl yapmalıyız diye 
düşünüyorum. Bu 
nedenle, Meclisin 
gjörüşünü almak 
istedik.” dedi.
AKP’li üye Refik 
Yılmaz ise takas ile 
ilgili bir çalışmanın 
yapılıp yapılmadığını 
sordu. Belediye 
Başkanı Güler ise, 
“Şu anda bitmemiş 
bir binayı takasa 
çıkarırsak, o yerin 
değeri düşer.
Alışveriş merkezine 
Yapı Kredi Bankası ve 
esnaf girmeden yap
mamalıyız. Orada 
hareket olursa, 
bir liralık değer iki 
liraya çıkar” dedi.
Yapılan oylamada, 
MHP’lilerin ve AKP’li 
Aslan özaydın’ın red 
oyuna karşın Belediye 
Alışveriş Merkezi’nin 
10 yıllığına kiraya 
verilmesi oy çoklu 
ğuyla kararlaştırıldı.

BELEDİYE 
BAŞKANININ 
ÇALIŞMA RAPORU 
Gündemdeki mad
delerin görüşülmesin
den sonra, Belediye 
Başkanının çalışma 
raporunun görüşülme
sine geçildi.

AKP’li Gökay Bilir, 
106 sayfalık raporu 
inceleyemediklerini, 
yüzeysel olarak bak
tıklarını, konunun 
bir dahaki mecliste 
görüşülmesini istedi. 
Aynı görüşü MHP’li 
Suat Laçinok ta 
tekrarladı. Ancak, 
tartışmalar uzadı. 
(Yapılan oylamada, 
raporun görüşülmesi 
CHP’liîerin oylarınca 
kabul edilince, 
MHP’liler salonu 
terketti.
Daha sonra, Gökay 
Bilir, rapor ile ilgili 
eleştirilerini yaparken, 
belediyenin bir yıl 
içinde sosyal belediye 
cilik ve insan ilişkileri
ni iyi götürdüğünü, 
kültürel çalışmalarda 
güzel şeylerin 
yapıldığını, ancak 
hizmet çalışmalarında 
aksaklıklar yaşandığını 
gördüklerini 
belirtterek, vizyon 
projelerin ne zaman 
başlayıp, ne zaman 
biteceğini bilmedikleri
ni söyledi.
Başkan Güler, 
eleştirileri yanıtladık
tan ve çalışma 
raporunu okuduktan 
sonra Meclisi terketti. 
Meclisi yöneten 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar, Belediye 
Başkanının 2009 yılı 
çalışma raporunun 
oya sundu. 
AKP’lilerin red oyu 
verdiği çalışma 
raporu, CHP’liîerin 
oylarıyla kabul edildi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
bugün saat H.oo’de 
Hukuk Fakültesi 
toplantı salonunda 
Gemlik ve Bursa 
basınının katılacağı 
bir basın toplantısıyla 
bir yıllık çalışmalarını 
anlatacak. Meclis, 
Mayıs ayının ilk haftası 
yeniden toplanacak.
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ÇOK AMAÇLI SALONU

ORGANİZASYONLARIMIZ

Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri 
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler 
Kurum Yemekleri 
Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

Tel: (0.224) 512 00 50

HİZMETLERİMİZ

Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 
Fotoğraf ve Video Çekimi

Barkovizyon
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve 
Konfeti Gösterisi
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Zübeyde Hanım Anaokulu 
miniklerinden Emniyete ziyaret

MIIMİIUİiiM
Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri, Türk Polis 
Teşkilatının 165. 
yıldönümü nedeniyle 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü’nü ziyaret etti. 
Miniklere, Polis 
teşkilatı görevlileri 
tarafından öğren 
çiler, Emniyet 
Müdürlüğünü 
gezdirildi.
Polisler tarafından 
görevleri hakkında 
bilgi verildi.

TİYATRO KEYFİ 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu'nda 
çocuklar tiyatro 
izlemenin keyfine 
vardı.
Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrencileri 
ve Sevgi Bahçesi 
Anaokulu öğrenci
leri, Zübeyde Hanım 
Anaokulu Çok 
Amaçlı Salonun da 
"Oyuncaklar 
Konuşuyor" adlı

tiyatroyu birlikte 
izlediler.
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Pervin Unurlu, 
bu tip sosyal etkin
liklerin çocukların 
sosyalleşmesinde 
çok etkili olduğunu, 
okul olarak sık sık 
bu etkinlikleri 
düzenleyeceklerini 
belirttiler.

sekeri
■.....   KREŞLERİ •*SOS8S«88aS«B»

Zihinsel engelli 
çocuklar, polisleri 
unutmadı.
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Özel Türe Özel 
Eğitim Kurs Merkezi 
öğrencileri, Türk 
Polis Teşkilatı’nın 
165. kuruluş yıldö 
nümü nedeniyle 
İlçe Emniyet 
Müdürü

Ali Kemal Kurt'u 
ziyaret ederek, 
Polis Haftası’m 
kutladılar.
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri’nin de 
bulunduğu 
ziyarette, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
ziyaret nedeniyle 
memnun olduklarını 
belirterek, 
teşekkür etti

'Benlik KM internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
M a cide ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

EĞİTİMDE 10. YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş • 3 yaş
4 yaş-5 yaş-ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri 

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yiizme

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGC RROKCR'İ

TXX.F»U TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastırda eşyalı kombili villa I Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili 

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire | Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire 

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1116 m2 SATILIK DAİRE___________

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Serbest Bölge yolu 30 metreye çıkarılıyor.

Gemlik ve Bıırsa’yı 
Limanla buluşturan 
Serbest Bölge 
yolunda genişletme 
yapılacak. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Hayrettin 
Çakmak, Gemlik 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci’nin yapmış 
olduğu programa 
katılarak, 
Karayolları 
14. Bölge Müdürü 
Turgay Mesci ile 
birlikte Gemlik’e 
gelerek incelemede 
bulundu.
Uzun yıllardır 
Serbest Bölge’ye 
ulaşımda sıkıntı 
yaratan ve o 
bölgedeki 
sanayicinin 
işlerinde aksamaya 
neden olan yol 
30 metreye 
çıkarılacak. 
Konu ile ilgili 

olarak Serbest 
Bölge’de faaliyet 
gösteren sanayici, 
iş adamları ve 
oradaki Gümrük 
ofislerinden, denizci
lik acentalarına 
kadar kendilerine 
bu yönde sürekli 
taleplerin geldiğini 
ve konuyu il 
başkanı, milletve 
killeri ve Bakan 
Faruk Çelik’e 
ilettiklerini söyleyen 
Ak Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci; olumlu 
adımların atıldığını 
söyledi.
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Hayrettin 
Çakmak ile Roda 
Limanı’na giden 
heyete, burada İl 
Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı ve Gemlik 
Kaymakamı

Mehmet 
Baygül de katıldı. 
Roda Limanı 
Yönetim Kurulu 
üyesi Burhan Evcil 
ve Genel Müdür 
Ali Açıl’ın karşıladığı 
heyet, burada 
konu ile ilgili 
görüştüler.
Hayrettin Çakmak 
Serbest Bölge’nin 
önemine dikkat 
çekerek, Bursa’nın 
Türkiye ve dünyaya 
açılan kapısı olan 
Gemlik Serbest 
Bölgesi’ne bu 
yolun yakışma
dığını söyledi.
Çakmak, ‘‘Bizim 
için Serbest 
Bölge ve buradaki 
iş adamları ve 
sanayicimiz 
çok önemli. 
Başbakanımızın 
talimatıyla 
müteşebbislerin 

önünü açmaya ve 
her konuda yardımcı 
olmaya gayret 
ediyoruz. Yıllardır 
konuşulan ancak 
çeşitli sebeplerle 
çözülemeyen bu 
konuya son noktayı 
burada koyuyoruz. 
Bu yolda gerekli 
kamulaştırmalar 
yapıldıktan hemen 
sonra çalışma 
başlayacak ve kısa 
sürede yol bitirile
cek.ayrıca alternatif 
güzergah olarak 
askeri haranın 
önünden geçen 
yol asfaltlanarak 
kullanıma açılacak. 
Burada bunun 
müjdesini veriyo
rum. Bu yolu da 
hemen açacağız. 
Bizim farklılığımız 
sözümüzün senet 
olmasıdır. Taahhüt 
terimizin hepsi

yerine gelecek. ” 
dedi.
Roda Limanı adına 
söz alan Burhan 
Evcil, Serbest bölge 
olarak Ak Parti ve 
hükümete teşekkür 
ettiklerini söyledi. 
Ayrıca yolun yapım 
aşamasında katkı 
koyabileceklerini ve 
şayet beton kaplama 
olursa Bursa Çimen
to olarak Türkiye’de 
örnek bir yol için 
beton yolun 
yarısını karşılaya
bileceklerini söyledi. 
Daha sonra, 
Borusan’a geçen 
heyeti Borusan 
Fabrikası Müdürü 
Koray Yaşar 
karşıladı, yolun 
alt yapısıyla ilgili 
bilgi veren 
Karayolları 
14. Bölge Müdürü 
Turgay Mesci

kamulaştırmada 
diğer işletme sahip
leriyle görüşerek, 
kendilerine yardımcı 
olunmasını istedi. 
Borusan grubu 
olarak her zaman 
Gemlik in sosyal ve 
kültürel işlerinde 
gerekli katkıyı koy
duklarını söyleyen 
Koray Yaşar, 
böyle hayırlı bir 
konuda hiçbir 
şeyden kaçmayacak
larını ifade etti. 
Gemlik ve Bursa 
için çok önem arz 
eden yolda böyle 
bir genişletmenin 
kapasiteyi
1 misli arttıracağını 
ve istihdam 
sağlayacağını 
söyleyerek, 
tüm katkı koyanlara 
ve uygulamayı 
başlatanlara 
teşekkür etti.

MHMİİIİN ftğrılılaı Oerneği Polis Haltası'nı kııtlaılı

Polis Haftası 
nedeniyle, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
resmi ziyaretlerini 
sürdürüyor, 
önceki gün, 
ilçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül’ü 
makamında 
ziyaret eden 
ilçe Emniyet 
Müdürü Ali

Kemal Kurt ve 
iki polis memuru, 
daha sonra 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’i ziyaret etti. 
Belediye İdari 
Başkanı Cemil 
Acar’ı da 
ziyaret eden 
Kurt, polisin 
ilçenin güvenliği 
için 24 saat 

görevde olduğunu 
belirterek, Gemlik’in 
asayiş açısından 
sıkıntılı bir 
kent olmadığını 
söyledi.
ilçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, Polis Haftası 
nedeniyle daire 
müdürlerine olan 
ziyaretlerini 
sürdürüyor.

Gemlik Ağrılılar 
Derneği Başkanı 
Metin Aslan, 
gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Türk Polis 
Teşkilatı’nın 
165. kuruluş 
yıldönümünü ve 
Polis Haftası’nı 
kutladı.
Metin Aslan, 
açıklamasında 
şu görüşlere 
yer verdi 
“Türkiye 
Cumhuriyeti devle
timizin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü 
halkımızın can ve

Gemlik Karfez
GEMLİK'laİ İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mal güvenliğini 
sağlamak,huzur ve 
asayişi temin 
etmek,suç işlemesi
ni önlemek suçluları 
adalete teslim 
etmek gibi 
önemli görevleri 

başarıyla yerine 
getiren Polis 
Teşkilatımıza 
müteşekkiriz. 
Polis Haftası’nı bu 
duygu ve düşün 
çelerle kutluyor, 
bu vesileyle, 
görevlerini kahra
manca yerine 
getirirken şehit 
olan polislerimizi 
rahmetle anıyor, 
görevleri başındaki 
tüm polislerimize 
ve değerli 
ailelerine selam 
ve saygılarımla 
birlikte başarı 
dileklerimi 
iletiyorum”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tiirkler, parasını nasıl ıleğerlenıliriyor? Otomotiv İhracatı tam gaz
BDDK verilerinden 
yapılan derlemeye 
göre, Şubat 2010 
dönemi itibarıyla 
sektörde toplam 527 
milyar 508 milyon 
lira mevduat 
bulunuyor.
Bu mevduatın yarıya 
yakını, 1-3 ay vadeli 
mevduatta toplan
mış durumda. 1-3 
vadeli mevduatların 
toplamı 250 milyar 
422 milyon lira. 
Sektördeki mevdu
atın 154 milyar 752 
milyon lirasını 1 aya 
kadar vadeli, 81 mil
yar 356 milyon lira 
sim vadesiz, 17 mil
yar 623 milyon lira 
sim 3-6 ay vadeli, 8 
milyar 67 milyon 
lirasını 6-12 ay vade 
li mevduat oluştu
ruyor. 1 yıl ve üzeri 
mevduatların topla 
mı ise sadece 15 
milyar 288 
milyon lira. 
Tasarruf mevduatı 
incelendiğinde 1 yıl 
ve üzeri mevduatlar 
1 milyar 320 milyon 
liralık bölümü oluş
tururken, 1-3 ay 
arası mevduat

toplamının 120 mil
yar 710 milyon lira, 
1 aya kadar vadeli 
mevduat toplamının 
60 milyar 464 milyon 
lira, vadesiz mevdu
at toplamının 18 mil
yar 945 milyon lira 
olduğu görülüyor. 6- 
12 ay vadeli tasarruf 
mevduatında 1 mil
yar 622 milyon lira 
bulunuyor.
Ticari ve diğer 
kurumlar mevduatı 
ile döviz tevdiat 
hesabında da vade 
lere ilişkin tablo 
değişmiyor. Ticari 
ve diğer kuramların 
toplam 107 milyar 4 
milyon liralık mevd
uatının çoğunluğu 
kısa vadeli veya 

vadesiz mevduatta 
bulunuyor. Bu 
bölümde vadesiz 
mevduat 18 milyar 
449 milyon lira, 1 
aya kadar vadeli 
mevduat 30 milyar 
559 milyon lira, 1-3 
ay vadeli mevduat 
53 milyar 425 milyon 
lira, 3-6 ay vadeli 
mevduat 3 milyar 
688 milyon lira, 6-12 
ay vadeli mevduat 
541 milyon lira, 1 yıl 
ve üzeri mevduat ise 
sadece 342 milyon 
lira. Döviz tevdiat 
hesabında ise 160 
milyar 729 milyon 
li a bulunuyor. Bu 
mevduatın 64 milyar 
131 milyon lirası 1-3 
ay vadeli mevduat,

donen ve tam bir yıl 
aradan sonra 
2009'un son çeyreği
ni artıda kapatan 
otomotiv sektörü, 
yeni yılın ilk çeyreği
ni de artı yönlü ihra
cat rakamlarıyla 
Krizin derinleştiği ve 
en fazla ihracat 
düşüşünün yaşan 
dığı 2009'un ilk 
çeyreğinde ihracat 
eksi yüzde 53,8'e 
gerilerken, 2010'un 
aynı döneminde, 
yüzde 42,2'lik artış 
dikkati çekti. 
Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
nin (OİB) kayıtların
dan derlediği bilgiye 
göre, 2001 krizinin 
ardından, daralan iç 
pazarın da etkisiyle 
dış pazarlara yöne
len otomotiv sek
törünün ihracatı, 
yükseliş yönünde 
istikrarlı bir ivme 
yakaladı.
Bu tarihten sonra 
hemen her yılı reko
rlarla kapatan hatta 
tekstil sektörünü

tahtından ederek, 
süreç içinde ihra
catın lokomotifi 
haline gelen otomo
tiv sektörü, 2008 
yılında 22 milyar 
944 milyon dolarlık 
tarihi ihracat 
rekoruna ulaştı. 
Küresel kriz yüzün
den başta Avrupa 
olmak üzere, dış 
pazarlarda baş 
gösteren daralma, 
Türk otomotiv 
endüstrisinin ihracat 
verilerine, 2008 
yılının ikinci yarısın
dan itibaren önce 
yavaşlama olarak 
yansıdı, ancak, ilk 
eksi yönlü ihracat 
rakamları Ekim 
2008'de kayıtlara 
geçti. Aynı yılın son 
çeyreğini de ihracat 
düşüşleriyle kap
atan sektörün, aylık 
bazda yeniden ihra

cat artışını yakala
ması, tam bir yılı 
buldu.
Kırdığı tarihi rekor
ların ardından, 
2009'da son çeyrek
teki artışa rağmen 
tarihi çöküş yaşayan 
otomotiv sek
törünün ihracatı, 
2008'e göre yüzde 
32,9'luk gerileme ve 
7 milyar 540 milyon 
dolarlık kayıpla 15 
milyar 404 milyon 
dolar olarak gerçek
leşti. Krizin derin
leştiği ve en fazla 
ihracat düşüşünün 
yaşandığı 2009'un 
ilk çeyreğinde ihra
cat eksi yüzde 53,8'e 
gerilerken, bu kez 
2010'un aynı döne- . 
minde, yüzde 
42,2'lik artış ve 4 
milyar 307 milyon 
dolarlık ihracat 
dikkati çekti.
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Geçici işçiyken 
Kamuda Geçici İş 
Pozisyonlarında 
Çalışanların Sürekli 
işçi Kadrolarına ve 
ya Sözleşmeli Per 
sonel Statüsüne 
Geçirilmeleri, Geçici 
İşçi Çalıştırılması ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
kapsamında sözleş 
meli personel yapı 
lanların maaşlarında 
artışa gidilmesi için 
girişimde bulunul
du. Maaşları döner 
sermayeden ödenen 
ve tamamına yakını 
üniversite has
tanelerinde görev 
yapan sözleşmeli 
personelin 
maaşlarını belirleme 
yetkisinin çalışılan 
kurumlara bırakıl-

ması sorun oldu. 
Maliye Bakanlığının, 
kurumlanın teklif 
ettiği maaşları 
sadece onaylaması 
nedeniyle bu kap
samdaki personelin 
aynı kurumda aynı 
işi yapan çalışanlar
dan yaklaşık 350 
lira düşük maaş 
aldıkları belirtiliyor. 
Türk Sağlık-Sen, 
konuyla ilgili bir 
çalışma başlatarak 
Maliye Bakanlığına 
başvuruda bulundu. 
Başvuruda, Dokuz 
Eylül Üniver
sitesinde aynı bir
imde çalışan 
kadrolu personel ile 
sözleşmeli personel 
arasındaki maaş 
farkının 333 lira 
olduğuna dikkat 
çekildi.

ELEMAN ALINACAKTIR
1-Et ve piliç reyonunda 

çalıştırılmak üzere 
Tecrübeli Bay-Bayan elemanlar, 

2- Piliç parçalama ve 
paketleme işinde çalıştırılmak 

üzere tecrübeli 
Bay ve Bayan 

eleman alınacaktır.
ERGENLER ET ve 

ET ÜRÜNLERİ
Hamidiye Mah. Dereboyu Caddesi 

No: 12/C GEMLİK
Tel: 513 49 51 GSM:0 506 345 17 55

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Karfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
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NEŞE ECZANESİ
T Mİ < “SUYUNU BOŞA 

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5^3 10 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 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 - FEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

B 
E 
R

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 40

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
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol _
MAR-PET ;•
Tuncay Otogaz 513 14 25
Bayza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEKLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ'

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3630 

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)

ilMlU
VMS SIKINASI 

VEDA 
ll.45-l4.l5-l6.30-

19.1S-2I.15
ÇOK FİLM 

HAREKETLER BUNLAR 
ll.30-l4.00-l6.30-

I9.00-21.15

Rezervasyon 
(Td:5l3 33 2l)
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2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI HAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİNİN
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500-TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK'TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

TEL: 51310 71-GSM: 0.533 560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÖVEMCE

~~l AKC.'."PS>
Petrol Ofisi

Td:02245BK)79 ÜCRETSİZ OTO YIKAMA
akcanl6@poasbayi.com.tr 24 saat aç^markct

Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK rosiTive kartça 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA yüzlerce hgdîyg

GemlikKurfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

Nisan 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

"Meclise çatışmana 
deBilcahsmavaieWili' 
Belediye Meclis toplantısını terke 
den MHP grubu yazılı basın açık
laması yaptı. MHP’li üç Meclis 
üyesinin imzası bulunan açıkla
mada, meclis raporlarının kendi
lerine geç iletildiği belirtildi. 4’de

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 1 yıllık çalışmalarını basına anlattı. 13 Nisan 2010 günü yapılacak olan Demokrat 
Parti kongresinin ilk adayı belli oldu 

Ferhat Kurt, 
adaylığını açıkladı

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 2009 yılı 
çalışmaları nedeniyle, Belediye Medi si’nde gü 
ven oyu aldıktan sonra, dün de Gemlik ve Bursa 
basınının karşısına çıkarak, bir yılın hesabını 
verdi. Başkan Güler, bir yılda Belediyede bugüne 
kadar yapılmayan bir çok ilki başlattıklarını 
belirterek, Gemlik’te büyük değişimin yaşandığı 
nı, bunun önümüzdeki yıllarda da artarak devam 
edeceğini söyledi. Güler, “Biz, bu toplantıları 
halkımızın ayağına giderekte anlatıyor ve halkı 
miza hesap veriyoruz’’ dedi. Haberi sayfa 2’de

Mahkeme kararıyla kayyuma devredilen 
Demokrat Parti’nin 13 Nisan 2010 günü 
yapılacak olan seçimli Genel kurula ilk
aday Ferhat Kurt oldu. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Başkan basın 
karşısında

Bir gün önce tartışmalı geçen Belediye 
Meclis toplantısından sonra, Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet Güler, dün yerel ve Bur 
sa basınının karşısına çıktı.

Dün, anlatılanları biz, bir gün önce mec 
lis toplantısında dinlediğimiz için söylene 
çeklerin ne olduğunu biliyorduk.

Bursa basını ve ulusal basının temsilci
leri Fatih Başkanın toplantılarına büyük 
ilgi gösteriyor.

Başkan Güler’in insan ilişkileri iyi oldu 
ğu gibi, basın ile olan ilişkileri de iyi.

Bu toplantıları, Umurbey Belediye Başka 
nı olduğu sıralarda da yaptığında, aynı ilgi 
oluyordu.

Olay’dan, Bursa Hakimiyetten, Meydan 
dan, haber ajanslarından köşe yazarları, 
kameramanlar, muhabirler katılmıştı top 
lantıya.

Herkes, iyi hazırlanmış sunumu can kula 
ğıyla dinledi.

Çok şey sormaya da gerek yoktu, sunu 
mun yanında hazırlanan kitapçıklarda da 

aynısı vardı zaten.
Meydan’dan Yüksel Baysal yaptığı ko 

nuşmada, “Sayın Başkan, Gemlik Bele 
diyesi en hazırlıklı belediyeler arasında 
olduğunu biliyoruz. Umurbey Belediye 
sinde çıraklık döneminden sonra artık us 
talik belgenizi aldığınız belli oluyor.” sözü 
birşeyi ifade ediyordu.

Güler’i gazetecilik yaşantımda bu konu
lan en iyi becerebilen bir başkan olarak 
gördüm.

Baysal'ın "Geçmiş belediyenin olumlu 
mirasını + bütçe ile devraldığınız bunun- 
faydası oldu mu?” sorusunu yanıtlayan 
Güler, “Tabiiki oldu." diyerek inkarcılık 
yolunu seçmediğini gösterdi. Başkan Gü 
ler, Gemlik Belediyesi’nin her zaman para 
sının olduğunu belirttikten sonra, yıllara 
göre Belediye bütçesinin analizini de 
ustalıkla yaptı.

Bana göre, Başkan Güler, Bursa basının 
dan tam not aldı. Bunu bugünkü yorum
larından anlayacağız.

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 1 yıllık çalışmalarını basına anlattı.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
göreve gelişinin 1. 
yıldönümünü Uludağ 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Toplantı 
Salonu’nda 
organize ettiği basın 
toplantısıyla kutladı. 
Ulusal ve Bursa 
basınının yanı sıra 
Gemlik medyasının 
da yoğun ilgi 
gösterdiği toplantı
da, 1 yıl içinde 
yaptığı çalışmaların 
yanı sıra, 2010 yılı 
faaliyet raporunu da 
anlatan Başkan 
Fatih Mehmet 
Gülefe, CHP Bursa 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan ve Parti 
Meclisi üyesi Ali 
Nihat Irkörücü'de 
destek verdi.
CHP'li Belediye ve 
İl Genel Meclisi 
üyeleri ile Belediye 
daire amirlerinin de 
hazır bulunduğu 
toplantıda, slayt 
gösterimlerle çalış
maları anlatan 
Fatih Mehmet Güler, 
"Gemlik'te Yaşanan 
Değişim 2 Nişan - 31 
Aralık 2009" başlıklı 
sunumun yanı sıra, 
"Gemlik’in Yüzü 
Gülüyor" başlıklı 
belediye çahşmala 
rım anlattı.
Gemlik Belediyösi’n 
de göreve geldik
lerinde 109 olan 
personel sayısını > 
249'a çıkardıklarını, 
Gemlik Belediyesi* 
nin hizmet alanının 
da beldelerin mahal 
leye dönüştürülmesi 

nedeniyle 4 bin 200 
hektardan 8 bin 30 
hektara çıktığını, 
Gemlik nüfusunun 
da aynı süreçte 78 
bin 945'ten 99 bin 
235'e yükseldiğini, 
Belediyenin yıllık 
gelirlerinin de 21 
milyon 160 bin 828 
TL'den 27 Milyon 
396 bin 173 TL’ye 
çıktığını hatırlatarak 
konuşmasına 
başlayan Başkan 
Fatih Mehmet Güler, 
Belediye ile halk 
arasındaki duvarları 
yıkarak başladıkları 
çalışmalar kapsamın 
da Belediye web 
sayfası, ücretsiz ce 
naze hizmetlerinin 
devreye sokulması, 
‘Alo Belediye’ Hattı, 
okullarla işbirliği 
çerçevesinde geri 
dönüşüm projesi 
gibi insana yönelik . 
hizmetleri yaptık
larını anlattı.
Gemlik Belediye 
spor'u kurduklarını 
ve hedeflerinin 10 
bin kişiyi spor yapan 
kitle oluşturmak 
olduğunu belirten 
Güler, Gemlikspor* 
un sahaya çıkama 
dığı, yönetici bula
madığı günlerden, 
"Neden 3. Liğe çıka 
mıyoruz?" sorula 
rımn sorulmaya 
başladığı döneme 
getirildiğini söyledi. 
Güler, "Gemlikspor' 
un ana hedefinin 3. 
lig değil, 2. lig klas
man grubu” olduğu 
nu sözlerine ekledi.

İŞ BULMAK İÇİN 
KÖPRÜ OLDUK 
İşsizlerle sanayiciler 
arasında köprü kur
duklarını vurgulayan 
Güler, Belediye’de 
kurduklarını masaya 
3 bin 500 işsiz baş 
vurduğunu bunları 
bir programda kayıt 
altına aldıklarını ve 
bunlaradan 628'ine 
sanayi kuruluşların
dan istihdam sağla 
dıklarını kaydetti. 
Gemlik'i birlikte 
yönetmek için Kent 
Konseyini oluştur
duklarını, kurulma 
aşamasının tamam
landığını ve Kent 
Konseyi’nde 2023 
Master Planı 
tartıştıklarını yaptık
larını bildiren Fatih 
Mehmet Güler, 
Gemlik Üniversitesi 
nin kurulması konu 
sunda da ilçede tüm 
siyasi parti ve sivil 
toplum örgütleriyle 
beraber çalışma yap
tıklarını, buna karşın 
hiçbir şeyin değişme 
diğini ifade etti. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler,

"Her şeye rağmen, 
birlikte hareket etme 
ruhu ve kültürünün 
gelişti rilmesi bizi 
mutlu etmekte" dedi.

ÇÖPLER 
HAMİTLERE 
Tam Yol ileri Gemlik 
ilkesiyle hareket 
ettiklerinin altını 
çizen Fatih Mehmet 
Güler, Terme Kaplıca 
Projesi, U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi önüne 
çok amaçlı tesisler 
ile Balıkhane 
projeleri, Cumhu 
riyet Mahallesi’ne 
29 derslikli yeni bir 
okulun inşaatının 
yanı sıra, Gemlik 
Yerleşkesi içinde 
bulunan ve inşaatı 
devam eden Erkek 
Öğrenci Yurdu ile 
Modern Çarşı'nın bu 
yıl içinde hizmete 
gireceğini, yine 
Namık Kemal İlköğre 
tim Okulu’nun da 
yıkılıp, hayırsever bir 
işadamının katkıla 
rıyla yeniden yapıla
cağını, Gemlik'in 
günlük 100 ton olan 
çöplüğünün Bursa

Hamitler*e taşmaca 
ğım, hayvan barı
nağı, yeraltı çöp 
konteynerleri gibi 
projelerin de 2010 
yılı yatırımları kap
samında yer aldığını 
söyledi, 
Gemlik’in köylere 
kadar imar planlarını 
yaptırdıklarını söyle 
yen Güler, Serbest 
bölge civarında bele 
diyeye 41 bin 600 
metre kare bedelsiz 
arazinin belediyeye 
kaldığı hatırlatarak- 
bunun değerinin bir 
yıllık beledi bütçesi 
olduğunu bildirdi.

SORULARI 
YANITLADI 
Toplantıyı takip eden 
basın mensuplarının 
sorularını da yanıt
layan Fatih Mehmet 
Güler, depremsel 
risklere karşı, Bursa 
Valiliği, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, 
akademik çevreler 
ile işbirliği için de 
bulunduklarını, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile de 
sorun yaşamadık
larını açıkladı.
Gazetemiz köşe yaza 
rı Kadri Güler’in 
“Büyükşehiri 
Belediyesi’nin İstik
lal Caddesi’nde oto 
park uygulamasını 
nasıl karşılaşıyor
sunuz” sorusunu 
yanıtlayan Güler, 
Orhangazi Caddesi’n 
de bu uygulamanın 
yapmanın daha 
doğru olduğunu, 
Büyükşehir Belediye 

si’nin bu işi Bursa 
merkezinde de 
başlattığını söyledi. 
"Sizin yapma girişi
minde bulunduğu 
nuz hizmetlere Bü 
yükşehir’in talip 
olmasına ne diyor
sunuz” sorusuna da, 
"Bir koordinasyon 
bozukluğu olduğu 
belli ama önemli 
olan Gemlik’e hizmet 
getirilmesidir. Bunu 
Büyükşehir Beledi 
yesi yapmış biz yap
mışız önemli değil.” 
dedi.
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
olsa olsa sadece 
hizmete yönelik 
tatlı bir rekabet 
yaşayabileceklerini 
anlatan Güler, 
"Önemli olan Gem 
lik'in kazanmasıdır. 
Dörtyol köprülü kav 
şağı, Çarşı Meydanı 
kamulaştırmaŞı, 
bazı tarihi binaların 
restorasyonu gibi 
hizmetleri Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi yapacak. Biz de 
başka yönlerde 
Gemlik'in eksiklerini 
tamamlayacağız. 
Neticede seçimler 
için bir yarış değil, 
Gemlik’e hizmet 
için bir yarış 
söz konusu.
Bazı koordinasyon 
eksikleri olsa bile, 
aramızda sorun yok" 
dedi. Başkan Güler, 
basın toplantısından 
sonra gazetecilere 
Sosyal Yaşam Merke 
zi'ni gezdirerek, 
bilgi verdi.
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Bursa’da akıl almaz soygun YazıYORUM
Bursa'da, torununu 
hastaneye götüren 
bir kişinin, 10 bin 
lira tutarındaki para 
ve çekleri, sıra 
almak için beklerken 
yankesicilik yön
temiyle çalındı. 
Hırsızlık anının 
hastanenin güvenlik 
kameraları tarafın
dan saniye saniye 
görüntülendiği 
tespit edildi.
Bilgiye göre, 
esnaflık yapan 
Şaban Şahin (49), 
arkadaşından aldığı 
çek ve paralarla 
başka yere olan 
borcunu ödemeye 
giderken, gelen 
telefonla torununun 
hasta olduğunu

Polis aracının imılaılına itfaiye yetişti
Bursa'da kaza yap
tıktan sonra alev 
alan sivil polis 
otusu itfaiye tarafın
dan söndürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Ankara yolu Almir'a 
batçık çıkışında 
meydana gelen 
kazada O.A. 
idaresindeki sivil 
polis otosu, yağış 
sebebiyle dura

Trolle avlananlara ceza yağdı
Bursa'nın
Karacabey ilçesine 
bağlı Kurşunlu 
köyünde trolle 
avlanan balıkçılara 
ceza yağdı.

Soygun planı yarım kaldı
Bursa'da işten çıka 
rılan kadın kuyumcu 
kuryesi, yerine alı
nan genci biber 
gazıyla gasp ettirdi. 
Soyulan kurye, 
kaçan şüphelileri 
takip ederek polise 
haber verdi.
Kaçarken kaza 
yapan 4 şüpheli, 18 
bin lirayla yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kapahçarşı'da 
T.K.'yaeait bir 
kuyumcuda kurye 
olarak çalışan Fatma 

öğrendi. Gelini 
Sultan ve torunu 
Nur Sima Şahin'i (5) 
evlerinden alarak 
hastaneye giden 
Şahin, sıra numarası 
aldıktan sonra 
torununun simit 
istemesi üzerine 
bahçeye çıktı. 
Simit parasını 
vermek için elini 
cebine atan Şahin, 
borç aldığı 2 bin 
500 ve bin liralık 
iki çek ile 2 bin 
50 dolar ve 2 bin 
100 liralık nakit 
parasının çalındığını 
fark etti.
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma çerçevesinde 
incelenen hasta

mayınca önünde 
seyreden İsmet 
G.'nin kullandığı 16 
FA 888 plakalı lüks 
otomobile çarptı. 
Kazanın ardından 
polis otosu birden 
bire alev aldı.
Hemen otomobilden 
çıkan sürücü polis 
memuru O.A., 155'i 
arayarak yardım ■ 
istedi. Kısa sürede 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri,

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik 
Komutanlığı ekip
lerinin yaptığı 
operasyonda, R.Ç.,

Ö. (21), 15 gün önce 
patronu tarafından 
işten çıkarıldı. Bunu 
hazmedemeyen 
Fatma Ö., erkek 
arkadaşları İbrahim 
K. (30), Mustafa T. 
(26) ve Sure K.'yi 
(19) arayarak bir 
gasp planı yaptı, ilk 
olarak bir otomobil 
kiralayan şebeke 
üyeleri, yeni 
başlayan kuyumcu 
kuryesini takip etm
eye başladı.
Yeni kurye Emre Ü., 

nenin güvenlik 
kamerası kayıtların
da, Şahin'in kayıt 
sırasındayken 
arkasından sıraya 
giren üç kişiden 
ikisi etrafı kolaçan 
ederken, diğerinin 
cebindeki para ve 
çekleri alarak uzak
laştığı, gözcülük 
yapan iki zanlının 
ise gelen başka 
iki kişi tarafından 
işaretleştikten sonra 
sıradan ayrıldığı 
tespit edildi.
Polis, güvenlik 
kamerası kayıtların
dan tespit edilen 5 
kişinin yakalanması 
için çalışma başlattı. 
-"GEREKİRSE 
HASTANEYE 

yanan otomobili 
söndürmeye çalıştı. 
Alevlerin benzin 
deposuna ulaşma
ması için 
gayret sarf eden 
ekipler, yangını kısa 
sürede söndürdü. 
Olayın ardından her 
iki sürücü de 
ifadelerinin alınması 
için karakola 
götürüldü. Genç 
polis memurunun 
olayın şokunu üzeri

M.D., Z.G., 
T.Ç., T.Ç., K.E. 
isimli şahısların 
tekneleriyle 
Marmara Denizi’nde 
yasak olan trol ağı

İstanbul yolu üzerin 
deki bir bankadan 
18 bin lira çektikten 
sonra aracına bine 
rek iş yerine doğru 
yola çıktı. Kuryeyi 
takip eden şüphelil
er, araca arkadan 
çarparak durdurdu. 
Kaza sonrası araç
tan inen Emre Ü.'ye 
biber gazı sıkan çete 
elemanları, içi para 
dolu çantayı alarak 
kaçmaya başladı. 
Sıkılan biber gazına 
rağmen aracı ile

DAVA AÇARIM"- 
Şaban Şahin, 
yaptığı açıklamada, 
gittikleri hastanede 
yeterli güvenlik 
önleminin 
alınmadığını 
ileri sürdü.
Başına gelen hırsız 
lık olayından has
tane yönetimini 
sorumlu tutan 
Şahin, "Yaşanan 
hırsızlık olayına 
rağmen hastane 
yönetiminden 
hiç kimse beni ara
madı. Gerekirse 
hastaneye dava 
açacağım" dedi. 
Şahin, hırsızların bir 
an önce yakalan
masını beklediğini 
sözlerine ekledi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraM 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

den atamadığı 
gözlenirken, diğer 
otomobilin 
sürücüsü İsmet G., 
"Ne olduğunu ben 
de anlayamadım. 
Çarpma sesinin 
ardından araç alev 
aldı. Ekipler de 
yangını kısa 
sürede söndürdü" 
diye konuştu. 
Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

ile avlandığı tespit 
edildi. Şahıslara kişi 
başına 26 bin 124 TL 
olmak üzere toplam 
156 bin 744TL idari 
para cezası kesildi.

gaspçıları takip 
etmeye başlayan 
Emre Ü., diğer yan
dan Polis İmdat hat
tını arayarak yardım 
istedi. Ekipler tüm 
yolları kesince 
soyguncuların 
aracı kaza yaptı. 
Arabadan inerek 
kaçan gaspçıları 
takip eden polis, 
Demetevler 
Mahallesi'nde 
4 soyguncuyu 
da kıskıvrak 
yakaladı.

Timsah gözyaşları!....

Elazığ depreminden sonra çaresizlik içinde 
yakınıyoruz.

Kabahat yoksulluğa ve kerpiç evlere yük
leniyor.

Kaderci bir anlayışla, yapılacak bir şey 
olmadığını sorumlu yöneticiler, hatta kimi 
bilim insanları da söylüyor.

Oysa yapılacak şey apaçık ortada: 
Köy Enstitüleri kapatılmayacaktı.
Kapatıldıysa da yeniden açılıp ihya edile

cekti.
Köy enstitüleri, o köylerin insanlarını eği

tiyor, meslek sahibi yapıyor, bilinçlendiriyor, 
köy ekonomisini canlandırıyordu.

O enstitüde yetişen inşaat ustası öyle ker
piç evi yapmaz; köylüsüne gerçeği anlatırdı.

Enstitünün sağladığı olanaklarla, köylü 
evini depreme dayanıklı biçimde işin ehline 
yaptırırdı.

İktidarlar köy enstitülerine karşı kan davası 
gütmeseydi...

Yapılacak işler gerçekçi bir öncelik sırasına 
konsaydı...

Bugün 5 büyüklükteki deprem köylerimizde 
onlarca can almazdı.

Nasıl bir öncelik? örneğin, duble yollara 
harcanan para, önce kerpiç köylerde yeni ev 
yapımına harcansaydı.

Örneğin, TOKİ büyük kentler çevresinde 
rant anlayışıyla değil de sosyal hizmet 
anlayışıyla çalışsaydı, deprem riski altındaki 
köylerde bugün kerpiç ev kalmazdı.

Ayrıca, deprem vergisiyle toplanan milyon
larca dolar, harcanacak yer bekliyor.

Nerde o planlama, nerde o akılcı icraat?
Depremin ayak sesleri sadece doğu böl

gelerinde değil, bu ülkenin kalbini oluşturan 
İstanbul’un altından duyuluyor.

İstanbul’daki deprem tehlikesinin ne kadar 
büyük olduğunu herkes söylüyor.

Kimine göre 5, kimine göre 50 yıl içinde 
yaşanacak olan bir depremin, yüz binlerin 
üstünde hayat kaybına ve yüz milyar dolarlık 
maddi zarara yol açacağı da açıkça biliniyor.

Biliniyor da ne oluyor ? Rötuşların dışında 
hiçbir ciddi önlem alınmıyor.

Laf çok... Son seçimlerde “6 şiddetinde 
depremde çöken kerpiç evlerin tozu ile 
toprağı altında boğularak ölen bölge inşa 
nından en yüksek oyları alarak Meclis’e 
giren AKP ile DTP (şimdi BDP) milletvekil
lerinin tamamı ağalık, aşiret ve şeyhlik 
üzerinden gelme” kişiler.

AKP bu yapıyı değiştirmedi.
Bu yapıdan besleniyor.
Bu geri ve din istismarcısı yapıyı doğanın 

âfeti olan depremler ortaya çıkartıyor fakat 
kurnaz siyasetçi, kerpici günah keçisi ilan 
edip rahatlıyor.

Bu kurnaz siyasetçinin destekçisi ağızdan 
dolma aydınlar da suçu cumhuriyet ve 
devrimlerine yıkma aymazlığının batağında 
kıvranıyorlar.

Belediye Başkanı Topbaş bile “Depremin 
ayak seslerini duyuyorum” diyor ve İstan
bulluları suçluyor.

Nedeni de basit. “Canım 50 yıl sonra ola
cak bir deprem için o kadar para harcanır 
mı? O güne kadar kim öle kim kala...

“Mantığı ve boş vericilik ruhumuza 
işlemişte ondan...

Yarın deprem olursa, yine hep birlikte 
ağlayacağız.

Kafamızı taşlara vuracağız. Hatta kendi 
kendimize “ O kadar da söylemişlerdi, ancak 
dinlemedik, önlem almadık ” diyeceğiz.

Ancak iş işten geçmiş olacak. 
Kendimizi hiç acındıtrnayalım.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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13 Nisan 2010 günü yapılacak olan Demokrat Parti kongresinin ilk adayı belli oldu

Ferhat Kurt, adaylığını açıkladı
I Mahkeme kararıyla 
I kayyuma devredilen 
| Demokrat Parti’nin 
I 13 Nisan 2010 günü 
I yapılacak olan 
I seçimli Genel 
I kurula ilk aday 
I Ferhat Kurt oldu. 
I Demokrat Parti 
| ile Anavatan 
I Partisi’nin birleşme 
I sinden önce ANAP 
I İlçe Başkanlığı 
I görevini yürüten, 
I birleşmeden sonra 
I ise Yavuz Alemdar 
| Başkanlığındaki 
I DP yönetiminin 
I görevden alınmasın- 
| dan sonra da bu 
I göreve getirilen 

Ferhat Kurt, Kurşun 
lu eski Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir’in, açtığı dava 
sonucu görevini 
kayyuma devretmek 
zorunda kalmıştı.. 
Mahkemece Partiyi 
seçime götürme 
görevi verilen üç 
kişilik kayyum 13 
Nisan 2010 günü 
geneı Kuruıu 
toplantıya çağırdı.

FERHAT KURT 
ADAYIM
Dün saat 17.30 da 
DP ilçe başkanlığın
da basın toplantısı 
düzenleyen Ferhat 
Kurt’u eski İlçe 
Başkanı Mehmet 
Hamaloğlu, İl 
Genel Meclisi üyesi 
Aydın Erenoğlu, 
ANAP eski İlçe 
Başkanı Hasan 
Başaran’ın da des 
teklediği görüldü.

Kurt, yaptığı konuş
mada toplanmanın 
amacının adaylığını 
açıklamak olduğunu 
belirterek, gelinen 
süreci anlattı. 
Ferhat kurt söyle 
devam etti.
“Genel merkezce 
görevden alınmalar 
yapılınca bize görev 
verildi. Ben 
görevden kaçmadım. 
Bu parti bayrağı 
altında birleştikten 
snnra. bana ne 
görev verilirse 
yapacağımı söyle 
miştim. Bu parti 
bizi ülke hizmetinde 
nerede görmek 
istiyorsa oradayız. 
Bugün gelinen nok
tada DP’ye en iyi 
şekilde hizimet ete- 
meye inandığımız 
için aday oldum. 
Olağanüstü 
kongreye eski 
DP delegesi 336 
kişi oy kullanacak. 
Bu arkadaşların 
çoğunu tanıyorum 
ve bir çoğuna

ulaştım.
Toplantıya katılanlar 
arasında bulunan 
eski DP yönetim 
kurulu üyelerinden 
Mustafa Margılıç, 
aralarında ANAP’lı 
DP’li ayrımı yapıl
masının çok sakın
calı olacağını 
belirterek, “Ferhat 
Kurt arkadaşımız 
DP bayrağı altına 
katılmıştır. Liderliğe 
soyunmuştur.
Aynm yapmadan 
arkasından gideriz’’ 
şeklinde konuştu.

31 Ekim 2009 
tarihinde DP’li 
olduklarını ANAP’ın 
DP’ye katılmasıyla 
ne partilerinim ne de 
binaları kaldığını 
belirterek, “Yeter ki 
bana uğursuzdur, 
şerefsizidir, namu 
süzdür demesinler. 
ANAP’lıydı desinler 
Biz artık DP’liyiz. 
Bizi SP’liler de 
AKP’lilerde Mustafa 
Sarıgül de Abdülla 
tif Şener de aralarına 
kabul ederdi.
Ama biz DP’liyiz

dedi.” dedi.
“Bana verilecek 
görevi yerine geti 
rim” diyen Kurt, 
adaylığının destek
lenmesini istedi. 
BAŞARAN 
KONUŞTU 
ANAP eski ilçe baş 
kanlarından Hasan 
Başaran konuş
masında “Seni 8 yıl 
önce kutlamıştım, 
bir daha kutluyorum. 
Bu makamlar çok 
şerefli makamlardır. 
Önemli olan aday 
olmaktır. Geriye 
değil önümüze 
bakmalıyız.
Çok çalışmalıyız, 
ların seçim yapıla
cakmış gibi çalış
mamız gerekir. 
Senden istediğim 
yönetimini adaletli 
yap. Zamanı olan, 
koşuşturacak siyase 
te zaman ayıracak 
kişiler aday olsun. 
Kimse kırılmaz. 
Hükümetin alternatifi 
merkez sağ parti 
olan DP’dir." dedi.

ERENOĞLU, 
POLİTİKA 
DAHA ÖNEMLİ 
HALE GELDİ 
DP II Genel Meclis 
üyesi Aydın 
Erenoğlu da 
konuşmasında, 
politikanın 
önemli ancak, 
bugün daha önemli 
olduğuna dikkat 
çekerek, “Ülkemizde 
neler oluyor görü 
yorsunuz. Artık 
DP’liyiz ÂNÂP’lıyız 
yok. Milletin 
bu partiye 
ihtiyacı var. 
Millet için bu 
mücadeleyi başar
mak zorundayız. 
Eski DP’li olarak 
arkadaşımızın 
ANAP’tan geldi 
diye değil, artık 
DP’li olduğu için 
kucaklıyorum. 
Politika millet için 
yapılır. Millet ile 
kavga için değil. 
En çok sevdiğim 
insan partili olan 
insandır.” dedi.

Belediye Meclis toplantısını terkeden MHP gurubu açıklama yaptı

"Meclise çatışmaya değil, çalışmaya geldlt"
7 Nisan 2010 günü 
yapılan Belediye 
Meclis toplantısında 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in çalışma 
raporunun kendile 
rine geç iletilmesi 
üzerine konunun 
görüşülmesini başka 
bir toplantıda yapıl
masını isteyen 
ancak bunun kabul 
edilmemesi üzerine, 
Meclisi terkeden 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Meclis grubu, 
yazılı basın 
açıklaması yaptı. 
Suat Laçinok,

Mehmet Çelik ve 
Ömer Kahraman’ın 
imzaladığı açıklama
da, şu görüşlere 
yer verildi.
“İlk toplantıda yap
tığımız konuşmada 
‘Bu meclise çatış
maya değil, çalış
maya geldik’ demiş 
tik. Bu duruşumuzu 
ilk 5 ayda 28 önerge 
2 soru önergesi 
vererek koruduk. 
Sorun çıkaran değil, 
sorun çözen bir 
meclise her nevi 
katkımızı sunduk. 
Ancak, ilk 6 aydan 
sonra gerek 
Belediye Başkanı, 

gerekse CHP grubu 
Belediye Meclisi’ni 
kendi istedikleri 
şekilde yönetme 
arzusuna kapıldılar. 
Yaptığımız kanuni 
uyarılara sadece 
eski uygulamaları 
emsal göstererek, 
cevap verdiler.
Toplantı gündeminin 
duyulması her ay 
ısrarla geç verilmeye 
başlandı. Belediye 
Meclis yönetmeliği 
nin 8. maddesi açık
ça 3 gün önceden 
bildirilir. 3 gün 
hesabına duyuru ve 
toplantı günü dahil 
değildir der. Yine

Belediye Çalışma 
Yönetmeliğinin 11. 
maddesi toplantı 
esnasında her gün
demdeki madde 
ile ilgili lehte veya 
aleyhte ikişer kişi 10 
dakika gurup adına 
ve komisyon adına 
20 şer dakika 
konuşma hakkı 
verilmektedir 
demesine karşın, 
bu maddeye rivayet 
edilmedi. Hatta, 
bir kaç dakikayı 
geçen konuşmacının 
konuşması sürekli 
kesilir hale gelindi” 
dendi.
Belediye Başkanının 

geçen yıla ait çalış
ma raporunun 
gruplara geç 
teslim edildiği 
iddia edilen basın 
açıklamasında 
MHP ve AKP 
grup sözcülerinin 
yeterli inceleme 
süresi olmadığı 
için bu maddenin 
ikinci toplantıda ele 
alınmasını istedik
lerini, Başkanın 
buna razı 
olmayarak, oyla
maya koyduğu ve 
isteklerinin 
red edildiği 
bildirildi.
Başkanın öncelikle 

faaliyetleri sunması, 
gruplarının değer
lendirme yapması 
kabul edilmediği 
belirtilen basın 
bildirisinde, usul 
tartışmalarının 
AKP, CHP tartış
masına dönüştüğü 
iddia edildi.
Tartışmaların 
uzaması nedeniyle 
MHP’li üyelerin 
meclisi terkettiği 
belirtildi.
Ayrıca, faaliyet 
raporunun 
içerisinde Belediye 
Başkanının seçim 
bildirgesini koyması 
eleştirildi.
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Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Barkovizyon 

İ Canlı Müzik
Volkan, Şelale ve 
Konfeti Gösterisi

MMUfM t
ÇOK AMAÇLI SALONU

ORGANİZASYONLARIMIZ

Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri
Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ

Tel: (0.224) 512 00 50
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Suhai ayı sanayi ütetiminıle artış
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2010 yılı Şubat 
ayı Sanayi Üretim 
Endeksi sonuçlarını 
açıkladı. Sanayi 
üretimi Şubat'ta 
yüzde 18,1 arttı. 
Sanayi Üretim 
Endeksi, Şubat ayın
da bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 18,1, bir önce
ki aya göre yüzde 
0,5 arttı.
Sanayinin alt 
sektörleri ince
lendiğinde, Şubat 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
imalat sanayi sek
törü endeksi yüzde 
20,5, madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 12,2, 
elektrik, gaz ve su 
sektörü endeksi 
yüzde 5,0 artış 
gösterdi.
Türkiye'de sanayi 
üretimi Şubat ayında 
2009'un aynı ayına 
göre yüzde 18,1, bir 
önceki aya göre ise 
yüzde 0,5 artış gös
terdi.
Türkiye İstatistik

Kurumu (TÜİK), 2010 
yılı Şubat ayı Sanayi 
Üretim Endeksi 
sonuçlarını açıkladı. 
Sanayi üretim 
endeksi, 2009'un 
Şubat ayında yüzde 
23,8 gerilemişti. 
Sözkonusu aya 
kıyasla 2010 yılı 
Şubat ayında endek
ste yüzde 18,1 artış 
meydana geldi.
Sanayinin alt sektör
leri itibariyle 2010 
yılı Şubat ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre imalat 
sanayi sektörü 
endeksi yüzde 20,5, 
madencilik ve taşo

cakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 
12,2, elektrik, 
gaz ve su sektörü 
endeksi yüzde 
5 yükseldi.
Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks 
de Şubat ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre, yüzde 
18,2 artış gösterdi. 
İmalat sanayi sek
törü endeksi yüzde 
20,6, madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 12,2, 
elektrik, gaz ve su 
sektörü endeksi 
yüzde 5 arttı.
Mevsim ve takvim 

etkilerinden 
arındırılmış sanayi 
üretim endeksi, bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,6 yükseldi. 
Bu açıdan imalat 
sanayi sektörü 
endeksinde yüzde 
1,7, madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü 
endeksinde yüzde 
2,8, elektrik, gaz ve 
su sektörü 
endeksinde yüzde 
0,8 artış gözlendi.

-ANA SANAYİ 
GRUPLARI- 
Ana Sanayi Grupları 
Sınıflamasına göre, 
2010 yılı Şubat ayın
da bir önceki yılın 
aynı ayına göre en 
yüksek artış yüzde 
32,9 ile sermaye 
malı imalatında 
görüldü.
Bu sınıflamaya göre 
diğer gruplar ince
lendiğinde, ara malı 
imalatı yüzde 23,2, 
dayanıklı tüketim 
malı imalatı yüzde 
28, dayanıksız tüke
tim malı imalatı 
yüzde 12,7, enerji 
yüzde 1,8 arttı.

SBS'de efc süre doluyor

İlköğretim 6, 7 ve 
8'inci sınıf öğrenci
lerinin girdiği 
Seviye Belirleme 
Sınavı'na (SBS) 
başvurular için 
verilen ek süre 
bugün sona erecek. 
İlköğretim 6, 7 ve 
8'inci sınıf öğrenci
lerinin girdiği 
Seviye Belirleme 
Sınavı'na (SBS) 
başvurular için ver
ilen ek süre bugün- 
sona erecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
velilerden ve okul 
yönetimlerinden 
gelen yoğun talep 
üzerine Seviye

'Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Belirlime Sınavı 
başvurularının 9 
Nisana kadar 
alınabileceğini 
duyurmuştu. 
Kılavuzda belirtilen 
kurallar doğrul
tusunda yapılacak 
başvuru için 10 TL 
sınav ücretinin e- 
başvuru kılavuzun
da belirtilen 
bankalardan birine 
öğrencinin T.C. 
kimlik numarası ile 
yatırılmış olması 
yeterli olacak. 
Polis Koleji için 
başvuru şartlarını 
taşıyan öğrenciler 
için de ek süre 
bugün sona erecek.

elm# «sekeri
■...... KREŞLERİ ——*

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

CGİTİMDC 10. VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş - 3 yaş 
4yaş- 5 yaş -ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri 

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve 1Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

A/IORTGRGC nnOKCR'İ 
“TZKF»LJ TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.OOO-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Saadet Partisi’nden yeni uygulama

Üzmen, ‘Gerçek açılım 
ekonomik acil inidir”

Elma Sekeri miniklerinden
Polis Teşkilatı na kutlama ziyareti

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
İskele Meydanı 
konser alanında 
tanıtım standı 
kurarak halkın 
sorunlarını dinledi. 
İlçe Teşkilatı, 
Hanım ve Gençlik 
Kolları üyelerinin de 
hazır bulunduğu 
stant çalışmasında 
Saadet Partisi'ni 
tanıtıcı broşürler 
dağıtılarak halkın 
sorunları hakkında 
birebir görüş 
alışverişinde 
bulunuldu, 
ilçe Başkanı Sedat 
özmen burada 
yaptığı açıklamada;

"Saadet Partisi her 
zaman halkımızla iç 
içe olduğunu çeşitli 
vesilelerle ortaya 
koymuştur. Bu gün 
de stant çalışmasıy
la halkımızın sorun- 
larını dinleyerek 
partimizin çözüm 
önerilerini anlat
maktayız." dedi.
Gerçek açılımın 
ekonomik alanda 
yapılmasının 
zaruri olduğunu 
belirten özmen 
"İnsanımızın 
öncelikli sorunu 
ekonomik sıkıntılar 
dır. Bir takım rakam
lar ve pembe tablo
lar halkımıza çare 

olmamaktadır. 
İşsizlerin istihdama 
çalışanların refaha 
ihtiyacı vardır.
Hükümetimiz bir 
an evvel ekonomik 
yönden de bir 
açılım yaparak 
halkımızın yaraları
na merhem 
olmalıdır.” dedi, 
ilçe halkının kurduk 
lan standı ziyaretin 
den memnun kaldık 
larını belirten 
özmen, Gemliklilere 
gösterdikleri sıcak 
ilgiden dolayı teşek 
kür ederek, çalış
malarının tüm 
hızıyla devam ede
ceğini söyledi.

Elma Şekeri Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
ana sınıfı öğrenci
leri, Türk Polis 
Teşkilatı’nın 165. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle polis 
amcalarını 
ziyaret etti.
Anasınıfı 
öğrencileri 
öğretmenleri ile 
birlikte gittikleri 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt’un Bursa’da 
bir ziyarette 
bulunması

nedeniyle Komiser 
Cenk Temizaltın . 
tarafından 
karşılandı.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nü

gezen minikler, 
polisleri tanıdı, 
bilgiler aldıktan 
sonra, kuruluş 
yıldönümlerini 
kutladı.

Giresunlular Derneği‘Polis Haftasın' iıMı Gelir vergisiııde beyan yüzde 16 arttı
Kent Konseyi Yürüt 
me Kurul Üyesi ve 
Gemlik Giresunlular 
Derneği Başkanı 
Durmuş Uslu, 
10 Ni san 1845 tari
hinde kurulan Türk 
Polis teşkilatının 
gününü kutladı. 
Türk Polis teşkila 
tının kuruluşu hak 
kında açıklamalarda 
bulunan Başkan 
Uslu, Yeniçeri’nin 
ortadan kaldırıl
masından sonra, 
başkentte ve eyaleti 
erde zabıta hizmetleri 
eskisiyle kıyas (an
mayacak derecede 
gelişmesine rağmen; 
bu hizmet ler karışık 
ve ayrı ayrı kuram
lara bağlı olarak 
yürütülmekte 
olduğunu belirterek, 
"Teşkilat ve yürütme 
alanındaki bu karışık 
lığı ortadan kaldır
mak amacıyla ilk 
defa 10 Nisan 1845'te 
İstanbul'da ilk polis

teşkilatı kurulmuş, 
görevleri de yine ay 
riı tarihte yayımlanan 
Polis Nizamnamesin 
de belirtilmiş ve bu 
durum yabancı elçi
liklere de bir yazı ile 
bildirilmiştir" dedi. 
165 yıldır Türk Polis 
teşkilatının ülkemize 
en iyi şekilde hizmet 
verdiğini ifade eden 
Başkan Uslu, Türk 
Polis Teşkilatı yıllar 
dır yapmış olduğu 
hizmetlerle, kamu 
oyundaki etkisini 
yılara göre artan 
oranda hissettirdiğini 

ve yasalarda bel irti 
len görevini, de 
mokratik hukuk 
kuralları içerisinde 
insan haklarına say 
gıh, vatandaşlarına 
sevgi ve saygı ile 
yaklaşarak, onların 
gönüllerini kazanarak 
yerine getirdiğini 
söyledi.
Görevlerini yaparken 
canlarını hiç çekin
meden veren aziz 
polis şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle, 
kahraman polis gazi
lerimizi şükranla 
andıklarını kaydeden 
Başkan Uslu, 
"İlçemizde huzur 
ve güvenliğin 
sağlanması için 
emek veren, gece 
gündüz demeden 
görevini ifa eden 
Türk Polis Teşkilatı 
m izin 165. Kuruluş 
Yıldönümünü" 
kutluyor, görevle 
rindeki temenni 
ediyorum" dedi.

Gelir İdaresi Başkan 
lığı, geçen Mart 
ayında, 2009 vergi 
lendirme dönemi 
için 1 milyon 677 bin 
499 mükellefin yıllık 
gelir vergisi, 794 bin 
813 mükellefin de 
gayrimenkul ser
maye iradı beyan
namesi verdiğini 
bildirdi.
Gelir İdaresi Başkan 
lığından verilen bil
giye göre, yıllık gelir 
vergisi beyannamesi 
ile Türkiye genelin 
de 19 milyar 776 
milyon 966 bin lira 
matrah bildiriminde 
bulunuldu ve bun
lara 5 milyar 80 
milyon 997 bin lira 
gelir vergisi tahak 
kuk ettirildi.
Gayrimenkul ser

KAYIP Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 
aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. IRMAK AYDIN

maye iradına ilişkin 
gelir vergisi beyan
namelerinde ise 
toplam gelir 7 milyar 
313 milyon 355 bin 
lira olarak belirtildi. 
Bu gelirin vergisi de 
1 milyar 693 milyon 
59 bin lira olarak 
hesaplandı.
2009 vergilendirme 
dönemi için yıllık 
gelir vergisi beyan
namelerinde beyan 
edilen gelir, bir 
önceki yıla göre 
yüzde 7,64, tahak 
kuk eden vergi de 
yüzde 6,94 oranında 
arttı. Gayrimenkul 
sermaye iradı 
matrahındaki artış 
yüzde 14,75, bunun 
vergisindeki artış da 
yüzde 13,47 olarak 
gerçekleşti.

Türkiye genelinde 
2009 vergilendirme 
dönemi için beyan
name veren 1 mil 
yon 677 bin 499 
mükellefin kişi başı
na ortalama beyanı 
da, 11 bin 789,60 
lira olarak belirlendi. 
Bu mükelleflere 
tahakkuk eden 
ortalama vergi ise 
3 bin 28,90 lira oldu. 
Gayrimenkul ser
maye iradı mükellef 
beyannamelerinde 
ise mükellef başına 
ortalama 9 bin 
201,40 lira 
matrah bildirildi. 
Mükelleflere bu 
matrahlar üzerinden 
ortalama 2 bin 
130,10 lira gelir 
vergisi tahakkuk 
ettirildi.
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Hilene, Mimarlar ödası’na cenan vermelıte aecifanedi
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Nizamettin 
Kaya, yeni stadyu
mun Veledrom'a 
yapılma kararıyla 
ilgili Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'yi 
eleştirip, cevaplan
masını istediğini bazı 
sorular yöneltti. 
Bursa'ya yapılacak 
yeni stadyum proje
sine yönelik farklı 
yönlerden farklı 
açıklamalar gelmeye 
devam ediyor. 
İnşaat Mühendisleri 
Odası'nın stadyum 
için yeni yer 
olarak belirlenen 
Veledrom'a "uygun
dur" fikrini savun
masına rağmen 
Mimarlar Odası'ndan 
konu ile ilgili değişik 
bir tepki geldi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin "biz yaptık 
oldu" yaklaşımından 
vazgeçmesi gerek
tiğini belirten 
Mimarlar Odası Bur 
sa Şubesi Başkanı 
Nizamettin Kaya,

"Büyükşehir Beledi 
yesi Atatürk Stadyu 
mu'nun mevcut yerin 
deki proje konusun
da dahi kamuoyunun 
büyük bir bölümünü 
ikna edememişken, 
alınan kararlar yanlış 
bilgilendirmelerle 
tüm Bursa halkına 
mal edilmekte ve 
kamuoyuna kabul- 
lendirilmeye çalışıl
maktadır" dedi.

YARIŞMA SEÇEĞİ 
Kaya, şöyle devam 
etti: "Seçim telaşıyla 
üzerinden düşünül 
meksizin ortaya 
atılan bu devasa pro
jede; ilgili meslek 
örgütlerinin fikri 
sorulmadan, gerekli 
bilimsel ve teknik 
araştırmalar yapıl
madan, kollar sıvan
mış, kent dinamik
leri, kent planlama 

ilke ve esaslarıyla 
birlikte 2 milyonluk 
Bursa kenti adeta 
yok sayılmıştır. 
Büyükşehir Belediye 
si, -biz yaptık oldu- 
yaklaşımından 
gazgeçmeli. Büyük 
şehir Belediyesi'ni 
bu denli önemli 
kararları alırken bu 
kentin mimarlarını 
yok saymaması 
gerektiği konusunda 
uyarıyor ve doğru bir 
kentleşme için en 
doğru yöntem olan 
yarışma seçeneğinin 
akıllardan çıkarılma
ması gerektiğini 
hatırlatmak isti 
yoruz." Kaya ayrıca, 
cevaplanmasını 
istediği şu 
soruları yöneltti: 
1-Stadyum pro
jesinin bugün 
tartışılan bölgeye 
(Veledrom) alın

masıyla özellikle 
İzmir yolu, Mihraplı 
ve Hayran cad
delerinde artacak 
trafik yükünü karşıla
mak için hangi 
önlemler alınacaktır? 
2-Basında yer alan 
haberlerde Atatürk 
Stadı için yapılan 
proje çalışması 
ölçeği büyütülüp 
yeni yerine kondurul- 
muştur. Büyükşehir 
Belediyesi arsaya 
göre proje elde 
etmek yerine, 
projeye göre arsa 
mı aramaktadır? 
3-lsrarla kentin 
simge yapılarından 
biri olacağı belirtilen 
stadyumun proje
lendirme aşamasın
daki soru işaretleri 
hala akıllardayken; 
simge yapımız, 
kopyala-yapıştır 
yöntemiyle uygun 
büyüklükteki her 
alana konulabilecek 
şekilde tasarlanmış, 
mimari kimlikten 
yoksun bir yapı 
mıdır?
4-Seçim telaşıyla 

hiçbir planlama 
olmaksızın ortaya 
atılan stadyum 
projesiyle ilgili 
olarak şu ana kadar 
alınan yol hiçe 
sayılarak, gündeme 
gelen Veledrom 
seçeneğiyle bu 
zamana kadar bu 
projeye harcanan 
paralar havaya mı 
savrulacaktır? 
'Eleştirirken 
öneri de sunun' 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, stadyum 
konusunda yapılan 
yorumlar için, 
"Herkes görüşlerini 
önerileriyle birlikte 
dile getirmeli" dedi. 
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi'nin 
yeni stadyum 
konusunda yaptığı 
açıklamalara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'den yanıt 
gecikmedi. Altepe, 
2 yıldır Bursa'nın 
gündeminde 
olan stat projesi 
konusunda

yorum yapanların 
görüşlerini de 
önerileriyle birlikte 
dile getirmelerini 
isteyerek, "Stadyum 
çalışmalarını, her 
aşamasında 
kamuoyu ile pay
laşıyoruz. Birlikte 
yönetimi ilke edinen 
bir anlayışla çalıştık, 
çalışıyoruz. Kentin 
en önemli pro
jelerinden stat 
projesinde de 
yaptığımız çalış
maları kamuoyuyla 
sürekli paylaştık. 
Bu konuya 
özellikle 
sivil toplum kuru
luşları da dahil 
olmak üzere ilgili 
kişi ve kuruluşların 
önerileriyle katkıda 
bulunması bizleri 
mutlu ediyor.
Eleştiride bulunanlar, 
sadece belirlenen 
Veledrom hakkında 
değil, mevcut 
stadyum yeri 
hakkında da 
görüş önerilerini dile 
getirmeliler" 
dedi.
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80 bin memur alınacak
TBMM Genel 
Kurulu’nda 
görüşmeleri devam 
eden 2010 Bütçe 
Tasarası’nda önemli 
bir değişiklik 
yapıldı. AK 
Partililerin verdiği 
önerge ile kadro
ların kullanımına 
ilişkin esaslar 
değiştirildi. Buna 
göre, 2010 yılında 
devlet emeklilik, 
ölüm, istifa veya 
nakil sonucu ayrılan 
memurların yerine 
alım için konulan 
yüzde 25’lik sınırla
ma yüzde 50’ye 
çıkarıldı. Bütçe 
tasarısının 22’nci 
maddesinde yapılan 
düzenlemeyle ilgili 
olarak şöyle denildi: 
“Kamu hizmet
lerinin etkin ve

verimli bir şekilde 
yerine getirilmesini 
teminen personel 
ihtiyacının karşılan
masındaki sorun
larının aşılabilme
sine katkı sağlamak 
amacıyla yüzde, 
25 sınırlaması 
yüzde 50 olarak 
değiştirilmektedir.” 
32 bine yakın kişi 
açıktan atama 
yoluyla, 50 bine 
yakın kişi de emekli, 
nakil ve ölüm 
nedeniyle boşalan 
kadrolar için alı
nacak. Emekli 
Sandığı verilerine 
göre, son 10 yıl 
içerisinde, kadro
ların yaklaşık 90- 
100 bine yakını 
ölüm, istifa, nakil 
veya emeklilik 
nedeniyle boşalıyor.

ELEMAN ALINACAKTIR
1- Et ve piliç reyonunda 

çalıştırılmak üzere 
Tecrübeli Bay-Bayan elemanlar, 

2- Piliç parçalama ve 
paketleme işinde çalıştırılmak 

üzere tecrübeli 
Bay ve Bayan 

eleman alınacaktır.
ERGENLER ET ve 

ET ÜRÜNLERİ
Hamidiye Mah. Dereboyu Caddesi 

No: 12/C GEMLİK
Tel: 513 49 51 GSM: 0 506 345 17 55

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NflBETClECZANE

9 Nisan 2010 Cuma
TUGBA ECZANESİ

T Will “SUYUNU BOŞA
* HARCAMA"

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

G 
E 
M 
L 
İ 
K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
I

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
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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-KLIR 513 71 66

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
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

VAPUR-FERİBOT

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

GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

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
Total gaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL ; 37 SAYI: 3631 

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)

VEfflJS SİNEMASI 
VEDA 

11.45-14.15-16.30-
I9.l5-2l.l5 

ÇOK M 
HAREKETLER BUNLAR 

ll.30-l4.00-l6.30- 
19.00- 21.15 
Rezervasyon 

(Tel î 513 33 21)



2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİNİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500-TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

TEL: 51310 71-GSM: 0.533 56018 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE

İG^ AKCANPETROL
Tl Fil IA -JA KALİTELİ HİZMET
TgI : 0.224 51310 79 ücretsiz oto yikama 

akcanl6@poasbayi.com.tr 24 saat açik market

Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK posîtive kartla 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA yüzlerce hedİye

I POSITIVE KARTLA 75 LİRALIK 
ALIŞVERİŞİNİZE BARDAK HEDİYE

GemlikKErfez
_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
10 Nisan 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe 
yöneticileri bugün Gemlik’te 
biraraya gelecekler. Syf 2’de

Gemlik’e Doğru Zeytin Dalı Edebiyat Günleri başladı

Sairler, Gemlik’te hulustu PolisGiinii 
hıtlamyor

Gemlik Belediyesi’nin ilk kez düzen
lediği Edebiyat dünyamızın ünlü isim
lerinin biraraya geldiği Gemlik’e Doğru 
Zeytin Dalı Edebiyat Günleri başladı. 
Dün, saat 13.oo de başlayan etkinlikler, 
Belediye Sosyal Yaşam Merkezi’nde ya 
pildi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Gü ler’in açılış konuşması ile başlayan 
Edebiyat Günlerinin ilk gününde Bur 
sa’nın Nazım’ı fotoğraf sergisi açıldı, 
Edebiyat ve Zeytin Dalı panelinden 
sonra şairler şiirler okudu.

Kadri Güler’in haberi sayfa 2’de

Türk Polis Teşkila 
tı’nın kuruluşunun 
165. yıldönümü 
bugün törenlerle 
kutlanacak.
Bugün Atatürk 
Anıtında düzenle
nen törenlerin 
ardından İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
kutlamaları kabul 
edecek. Syf 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Bu ilgisizlik 
niye?

Gemlik Gemlik olalı, bunca tanınmış 
edebiyatçıyı, şairi bir arada görme 
iniştir.

Gemlik Belediyesi spora, sanata ve 
kültüre önem veriyor.

Şiirde Gemlik’i 4 satırla en güzel 
olarak anlatan şairimiz Orhan Veli 
Kanık’ın anısına bu yıl ilk kez “Gem 
lik’e doğru Zeytin Dalı Edebiyat Gün 
leri düzenlendi.

Amaç, Gemlik'in tanıtımına katkı 
sağlamak, edebiyat dünyasının ünlü-

sa duyuru iyi yapılamadı mı?
100 bin nüfuslu bir kentte edebiyat 

la ilgili 50 kişi mi vardır.
Lise edebiyat bölümü öğrencileri 

böyle anlamlı bir güne götürülemez 
miydi?

CHP’nin yönetim kurulu, gençlik ve 
kadın kollan, sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinin katılımı sağlanamaz 
mıydı? Nerede öteki siyasi partiler.

Halkın olmadığı yerde yapılan hiçbir 
etkinlik değer taşımaz.

terini Gemlik halkıyla tanıştırmak, ede 
biyatı, şiiri, sanatı kent insanına sev 
dirmek.

Böylesi önemli ve anlamlı bir günde 
yaklaşık 600 kişilik salonda katılımcı 
edebiyatçılar 50 kişiye yakındı.

Ama salonda Gemlikli yok gibiydi.
Bunca çabaya karşın Edebiyat Gün 

leri etkinliğine Gemliklilerin neden 
gelmediğini araştırmak gerek.

Günü mü uygunsuz, saati mi, yok ralım. Var mısınız?

Kendin çalar, kendin oynarsın. 
Bugün etkinliğin ikinci günü..
Katılımı yoğunlaştırmalıyız.
Gemlik’i bir sanat ve kültür kenti yap 

mak istiyorsak, katkı sağlamalıyız.
Yozlaşmış televizyon kültürünün ye 

rine işte size gerçek kültür etkinlikleri.
Bu gece Müşfik Kenter'den ‘Bir Ga 

rip Orhan Veli’yi izleyeceğiz.
Hadi hep beraber o salonu doldu-

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türk Polis teşkilatının 165. yıldönümü için bugün tören düzenlenecek

Polis Giinii kullanıyor
Gemlik’e Doğru Zeytin Dalı Edebiyat Günleri başladı

Türk Polis Teşkila 
tı’nın kuruluşunun 
165. yıldönümü 
bugün törenlerle 
kutlanacak.
Bugün saat 10.oo 
da Atatürk Anıtı’na 
çelenk konacak 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesi ve 
bayrak töreninden 
sonra saygı duru 
şunda bulunulacak. 
Daha sonra, Grup 
Aile Çay Bahçesi’n 
de İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt kutlamaları 
kabul edecek, 
sunum yapılacak. 
Türk Polis teşki
latının 165. yıldönü 
mü kutlamaları

MllOlilİMHIlI
Milliyetçi Hareket 
Partisi il ve ilçe 
yöneticileri bugün 
Gemlik’te biraraya 
gelecekler.
Saat 13.00 de parti 
binasında buluşa
cak olan MHP’liler, 
geleneksel hale 
getirdikleri buluş
maları her ay başka 
bir ilçede gerçek
leştiriyorlar.
MHP ilçe Başkanı 
Mehmet Kayoğlu, 
“Bugün Bursa İl

Elazığlılar Oerneği 
Polis Gününü kutladı

Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
tarafından yapılan 
açıklamada, Türk 
Polis Teşkilatının 
165. kuruluş yıldö 
nümü kutladılar. 
Elazığlılar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ercan Gökalp, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Türk Polisinin gece 
gündüz demeden,

nedeniyle Polis 
Haftası süresince 
ektinlikler 
düzenlendi.
6 Nisan Sah günü 
ilçemiz ilköğretim 
ve ortaöğretim 
okulları arasında 
yapılan resim ve 
şiir kompozisyon 
yarışmasına katılan

Yönetimi, Bursa 
merkez ilçeler 
ve diğer ilçelerin 
yönetim kurulu 
başkanları ve 
yönetim kurulu 
üyelerini Gemlik’te 
konuk edeceğiz. 
Öğle yemeğini 
birlikte yedikten 
sonra ülke 
siyasi He ilgili 
konuşmalar 
yapılarak durum 
değerlendirmesi 
yacağız.” dedi.

halkın malını ve 
canım ve güvenliği
ni korumak için 
fedakarca çalıştığını 
bu uğurda 
şehitler verdiğini 
söyledi.

eserler değer 
lendirildi.
7 Nisan Çarşamba 
günü İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde kan 
bağışı kampanyası 
açıldı. Polisler 
kan verdiler.
8 Nişan 2010 
Perşembe günü 
ikindi namazı son
rası Solakşubaşı 
Merkez Caminde 
şehitler için 
mevlit okutuldu. 
Dün ise, küçükler 
voleybol turnuvası 
final karşılaşmaları 
yapıldı. Final karşı 
taşmaları ardından 
şampiyon takıma 
ödülü törenle 
verildi.

Gemlik’e Doğru Zeytin Dalı 
Edebiyat Günleri 2, gün Programı

Edebiyat Günlerinin bugünkü programı şöyle: 
Saat 11.00 Sergi Salonu ve standının açılışı 
Saat 14.oo-15.oo
Şiirimize Akademik Bakış(PANEL)
Yöneten: Gökhan Cengizhan
Konuşmacılar: Mehmet Can Doğan(Öğrt.Gör.) 
Gazi Üniversitesi, Erdoğan Kul ‘Öğrt. Görev. 
Ank. Üniv. Baki AyhanT. (Öğretin Görv.-Marmara 
Üniversitesi)
Saat: 15.10-15.50 Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Konseri 
Saat 16.OO-17.OÖ $iir Dinletisi 2
Şeref Bilsel, Gökhan Cengizhan, Mehmet Can, 
Doğan, Betül Dünder, Enver Ercan, Erdoğan 
Kul, Ayten Mutlu, Çiğdem Sezer, Baki Ayhan T. 
Saat 17.oo-17.20 Orhan Veli Kanık “Gemlik’e 
doğru Doğru” şiir ödülü ve töreni 
Saat 19.30 Bir Garip Orhan Veli
Tiyatro- Tek kişilik oyun Müşfik KENTER 
Yer: Manastır Kültür Merkezi

Şairler, Oemlilılt Buluşlu
Gemlik Belediyesi 
nin bu yıl ilk olarak 
düzenlediği “Gem 
lik’e Doğru Edebiyat 
Günleri başladı.
Dün saat 13.oo de 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
yapılan Edebiyat 
Günleri Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
konuşmasıyla 
başladı. 
Daha sonra, 
Bursa Yazarlar 
Derneği (BUYAZ) 
adına Şaban Akba 
ba bir konuşma 
yaptı. Günay 
Özkılınç’ın hazır
ladığı “Bursa’nın 
Nazımı Fotoğraf 
Sergisi” açıldı. 
Gemlik tanıtımının 
yapıldığı slayt gös
terisinin yapılmasın
dan sonra, şair 
Ataol Bahramoğ 
lu’nun yönettiği 
“Edebiyat ve Zeytin 
Dalı” konulu panel 
düzenlendi.
Panele konuşmacı 
olarak Yazar İnci

Aral (PEN Türkiye 
Merkezi Başkanı) 
Gökhan Cengizhan 
(Edebiyat Derneği 
Genel Başkanı) 
Enver Ercan 
(Türkiye Yazarlar 
Sendikası Genel
Başkanı) katıldı. 
Gemliklilerin ilgi 
göstermediği birinci 
Gemlik’e Doğru 
Zeytin Dalı Edebiyat 
Günleri’nin şiir din
letisi bölümünde 
ünlü şairler 
şiirler okudular. 
Nuri Demirci, Emre 
Gümüşdoğan, Metin 
Güven, Hilmi 
Haşal, Hüsam Kurt, 
Mustafa

Muharrem, Güney 
özkıhnç ve Ataol 
Behramoğlu 
şiirler okudular. 
Edebiyat 
Günleri’nin ikinci 
günü etkinliklerine 
katılamayacak olan
Ataol Behram 
oğlu'na Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler te 
şekkür plaketi verdi. 
Başkan Güler, 
plaket verirken, 
“Sizlerin her 
zaman ve zaman 
katkılarınıza 
ihtiyacımız var. 
Katıldığınız için te 
şekkür ediyorum. ” 
şeklinde konuştu.
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alacalı verecet kaııaası tanlı hilti YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
alacak verecek 
meselesinden çıkan 
kavgada 1 kişi yara
landı. Zanlıyı darp 
eden 2 bayan polis 
tarafından gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Sakarya

Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
Hüseyin M.G. (40) ile 
Ferit K. (49) alacak 
verecek meselesin
den dolayı tartış
maya başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle Ferit 
K. elindeki bıçakla

Hüseyin 
M.G.'i bıçakladı. 
Olayın ardından 
Nefise B. ve 
Gülay K. 
isimli bayanlar 
zanlıyı darp etti. 
Olay yerine 
gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, zanlı Ferit

K. ile zanlıyı 
darp ettikleri 
iddia edilen 
Nefise B. ve Gülay 
K. polis merkezine 
götürüldü. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi.

Maganda dehşetine 32 yıl
Bursa'da, durakta 
otobüs bekleyen 
vatandaşlara, "Ne 
bakıyorsunuz?" 
diyerek kurşun 
yağdırıp 1 kişiyi 
öldürdüğü, 2 kişiyi 
de yaraladığı iddia 
edilen sanık, 32 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
3. Ağır Ceza

Mahkemesi'nde, 
"kasten bir kişiyi 
öldürüp, iki kişiyi de 
yaralamak" suçun
dan müebbet hapsi 
istenen S.Ö. (28), 
son kez hakim 
karşısına çıktı. 
15 ay önce durakta 
otobüs bekleyen 
vatandaşlara, "Niye 
bakıyorsunuz?"

deyip kurşun 
yağdıran S.Ö., özel 
güvenlikçi Fatih 
Kayâ'nın ölümüne, 
kalp hastası olan ve 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne tedavi 
olmaya giden Ahmet 
Urgancı (53) ve 
Mikail Atay’ın (28) 
da yaralanmasına 
sebep olmuştu.

Sanık, olay günü 
aşırı alkollü 
olduğunu 
söylemişti. 
Mahkeme, sanık 
S.Ö.'ye "kasıt altın
da adam öldürmek" 
suçundan 20 yıl 10 
ay, 2 yaralamaya 
teşebbüs suçundan 
ise 11 yıl 3 ay hapis 
cezası verdi.

II

Marmara Denizi'nıle kum yük gemisi karaya oturdu
İzmit Körfezi Dil 
Burnu açıklarında 
'Mehmet Akın' adlı 
kuru yük gemisinin 
karaya oturduğu 
bildirildi.

Kıyı Emniyeti 
Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye 
göre, Türk bayraklı 
kuru yük gemisinin

karaya oturduğu 
ihbarı üzerine 
'Gemi Kurtaran* 
kurtarma gemisi 
yola çıktı.
Gemi kaptanından

gelen talep 
üzerine, kurtarma 
çalışmalarına 
saat 13.00 itibariyle 
başlandığı 
belirtildi.

Karavan olarak kullandığı arakta öliibulundu

II

Bursa'nın İnegöl Mahallesi Metal Cumhuriyet cesedi otopsi
ilçesinde bir Sanayii'nde kara savcısının yapılmak
kişi, sanayide vana çevirdiği incelemesinden üzere Adli Tıp
karavan olarak araçta yalnız sonra kesin Kurumu'na
kullandığı araçta kalan Ethem ölüm sebebinin kaldırıldı.
ölü olarak Kabakçı (65), belirlenmesi Olayla ilgili
bulundu. polislerce ölü için Ethem başlatılan soruştur
Sinanbey olarak bulundu. Kabakçı'nın ma sürüyor.

II II

Bursa'da kendilerini 
hırsızlıkla suçlayan 
şahsın 19 yaşındaki 
kardeşini başına 
sopayla vurarak 
öldürdükleri öne 
sürülen 2 sanık, 
toplam 30 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"adam öldürmek" 
suçundan

müebbet hapsi 
istenen tutuklu 
sanıklar
C.M. (22) ve M.D. 
(20), son kez hakim 
karşısına çıktı.
İki yıl önce Kurban 
Bayramı'nda 
Panayır Mahalle 
si'nde, kendilerini 
hırsızlıkla suçlayan 
şahsın kardeşi 
Serkan Ergün'ü

başına sopayla 
vurarak öldürdükleri 
iddia edilen 
sanıklar, hakla 
rındaki iddiaları 
yalanladı.
2 yıldır tutuklu 
bulunan C.M., mak
tulün ağabeyi olan 
Ö.E.'nin kendisini 
evinin soyulmasın
dan dolayı hırsızlıkla 
suçladığını, bu yüz-

den çıkan kavgada 
Serkan Ergün'ün 
hayatını kaybettiğini 
söyledi.
Mahkeme C.M. ve 
M.D.'yi, "adam 
öldürmek" suçun
dan önce müebbet 
hapis cezasına çarp
tırdı. Sanıkların 
cezası, tahrik indiri
mi ile 15'er yıla 
indirildi

W ■ i. ■

pt-C L Diş Hekimi
Özcan VURAL

' ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/b1og/özcan vural

Polislerimiz....
Bir haksızlığa uğradığımızda, “Nerede bu 

devlet. Burası dağ başı mı.
Vergilerimle maaşını ödediğimiz polis 

nerede?" diye başlarız...
Zamanla bazılarının kişisel hatalarını 

genelleştirir, “Polis bunu yaparsa” denilir.
Olay yerine gelmekte gecikince, aracında 

benzinin olup olmadığı kimsenin aklına 
gelmeden, “Ne olacak, olay biter polis gelir” 
diyenler olur.

Eleştirilerin hedefi olan polislerin insan 
olduğunu, onların da etten, kemikten ve 
sinirden oluştuğunu, kimilerinin baba kimi
lerinin anne olduğunu, çoğunun başını soka
cak bir göz odasının bile olmadığını, günün 
24 saatinde çalıştığını, tüm bu özverili çalış
masına karşın, boğaz tokluğu denilecek 
maaş almaları hiç akıllara gelmez.

Şimdi canımız, malımızı, namusumuzu 
emanet ettiğimiz polisimizin feryadına kulak 
verelim bakalım, onların derdi neymiş...
“Ülkemizde 24 saat görev yapıp izin kullan

mayan bizden başka kimse yoktur.
Bunun karşılığını alamıyoruz. Bizim ne çek

tiğimizi ne bilen ne de yazan var.
Haklarımız açısından insan yerine koyul

muyoruz” diyen polisler, dünyanın en pahalı 
yatırımının güvenlik olduğunu, güvenliğin 
sağlanamadığı bir yerde; sağlıktan, eğitim
den, ulaşımdan, iletişimden ve her türlü 
ortamdan söz edilemeyeceğini belirterek, 
“Güvenliğine önem vermeyen devletlerde 

kargaşa eksik olmaz” diyorlar.
Diğer kamu görevlileri günde 8 saat 

çalışırken, polislerin çalışma saati her 
nedense belli değildir. Memurlar hafta sonu 
tatili yaparken polislerin böyle bir şansı yok
tur. Aksine yılbaşı, bayram ve diğer tatil gün
lerinde güvenliği sağlamak amacıyla özellik
le çalıştırılır, ancak mesai verilmez.

Hastanelerde çalışanlar döner sermaye, 
öğretmenler ek ders ücreti, maliye çalışan
ları mali tazminat alırken veya yaptıkları 
fazla mesainin karşılığı izinli sayılırken polis
likte böyle bir uygulama yoktur.

Devletin diğer kurumlarında görev yapan 
memurların sendikal hakları vardır.

Bu memurlar, bağlı oldukları bakanı bile 
rahatlıkla eleştirir haklarını ararken, polis
lerin en yakın amirini dahi eleştirme hakkı 
yoktur.

Diğer memurlar kendi memleketlerinde 
görev yaparken, oradaki evinden, tarla ve 
bostanından yararlanarak ekonomik gelir 
elde ettiği gibi, akrabalarının manevi 
desteğini alırlar.

Polislerin metropoller hariç böyle bir şansı 
yoktur.

Bu nedenle yakınlarının sıkıntısı veya 
hastalığı gibi hallerde onların yanında 
olmaya ve destek vermeye hakları yoktur.

Her insanın davranış şekli, kültürü, sosyal 
çevresi, eğitim durumu, psikolojik yapısı 
farklıdır. Bu nedenle doğası gereği insanla 
uğraşmak dünyanın en zor ve zahmetli işidir.

Polisler, sürekli toplumun en sorunlu olan
larıyla muhatap olduğu için stresli ve zor bir 
mesleği icra etmektedir.

Polisler, kaza sonrasında yaralılara ilk 
müdahaleyi yaparak sağlıkçı, alkollü ve 
yardıma ihtiyacı olanlara yardım ederek tak
sici olur, itfaiyecilerle yangına müdahale 
eder, mahkeme ve diğer tebligatları yaparak 
postacılık görevini yapar.

Bunlara karşın kimseden takdir görmez 
hatta zamanla bazıları tarafından,
“Sen benim kim olduğumu biliyor musun” 

denilen tehditler de alırlar..
Durumuz işte bu benim halkım, dur ve 

biraz düşün...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/b1og/%25c3%25b6zcan
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Eskişehir 
Osmangazi 
Üniversitesi 
tarafından Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'e şükran 
plaketi verildi. 
5-9 Ekim 2009 
tarihlerinde 
Eskişehir 
Osmangazi 
Üniversitesi 
tarafından Antalya 
da düzenlenen

Eleventh 
International 
Symposium 
on AQvatic 
Oligochaeta 
Sempozyumu'nda 
katılımcılara 
Gemlik'in tanıtımı 
olan zeytin, ' 
zeytinyağı ve 
sabun hediye 
göndererek katkı ve 
desteklerinden 
dolayı Gemlik 
Belediye Başkanı

Fatih Mehmet 
Güler'e şükran 
plaketi verildi. 
Başkan Güler1! 
ziyaret eden 
Eskişehir 
Osmangazi 
Üniversitesi 
yetkilileri, Rektör 
Prof. Dr. Fazıl 
Tekin adına 
ş ;kran 
paketini Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. 
Nairne Arslan verdi.

Saadet Partisi Mart 
ayı faaliyetlerinin 
değerlendirildiği 
İlçe Divan toplantısı 
gerçekleştirildi. 
İlçe lokalinde yapı 
lan toplantıya ilçe 
ve mahalle yönetim
leri ile kadın ve 
gençlik kolları katı 
larak bir ay içersin 
de yaptıkları faaliyet 
ler konusunda 
raporlarını verdiler. 
Divan Toplantısına 
Eminönü eski 
Belediye Başkanı 
Lütfi Kibiroğlu ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi genel 
sekreter yardımcısı 
Ak Parti Gemlik 
Belediye Başkan 
Aday Adayı Sabri 
Yalın'da katıldı. 
Toplantıda bir 
konuşma yapan 
Lütfi Kibiroğlu 
gündeme dair 
açıklamalarda 
bulundu.
Türkiye'yi halkı 
borçlandırmak ve 
işsiz bırakmak 
suretiyle zayıf 
düşürdüklerini

belirten Kibiroğlu 
konuşmasına şöyle 
devam etti:
"Önce devlet sonra 
sırasıyla belediyeler, 
özel şirketler ve 
nihayet bireyler 
borçlandırıldı. Eski 
den iki kefil olma 
dan kart verilmez 
ken şimdi bankalar 
işporta tezgahında 
kredi kartı veriliyor. 
210 bin esnaf kredi 
yüzünden hacze 
uğramış, köylü 
düşük taban fiyat ve 
kotalar sebebiyle 
şehre göç etmiştir. 
Özelleştirmeler 
marifetiyle işsizlik 
tavan yapmıştır.
Sayın Başbakanımız 
hükümet olmadan 

önce çay simit 
hesabı yapıyordu. 
Bugün asgari 
ücrete 1tl zam 
yaparak çalışanın 
çayını da aldı simit 
kaldı. Yerken 
boğazında kalırsa 
biri sırtına vursun. 
Böyle şey olmaz. 
Tayyip bey eski 
arkadaşımızdır 
lâkin söz konusu 
milletin menfaatleri 
olduğunda kimseyi 
tanımamız mümkün 
değildir. Saadet 
Partisi olarak her 
zaman doğrunun ve 
hakkın yanında 
olduk.Her türlü 
bedeli ödedik ve 
ödemeye de devam 
edeceğiz."

365 oünM saçıl/yöMAÛ/ (w^mdo/ola/i/

OzdiVek
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı Tel: (0 224) 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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En zor koşullarda canımızı, 
malımızı koruyan, güvenliğimizi ve 

bizlerin huzur içinde yaşamasını 
canları pahasına sağlayan Polis Teşkilatlanın 

165. kuruluş yıldönümünü kutlarız
SivaslIlar Kültür ve Dayanışma Derneği, Giresunlular Kültür ve 
Dayanışma Derneği, Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği, 
Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Tuncelililer Kültür ve 
Dayanışma Derneği, Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Dayanışma 

Derneği, DAG-DER, Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, 
Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Ağrılılar Kültür ve 

Dayanışma Derneği, Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, 
YozgatlIlar Kültür ve Dayanışma Derneği, Hamidiyeliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği, Hünkar Hacı Bektaşi Veli Derneği, Muşlular 
Kültür ve Dayanışma Derneği, Şavşatlılar Kültür ve Dayanışma 

Derneği, Acara Gürcüleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 
Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 

Dadaşlar Kültür ve Dayanışma Derneği, 
Romen Kültürünü Geliştirme Derneği Yönetim Kurullarına adına 

Dernek Başkanları



KENTİMİZİN qÜVENlİqİNİr 

liAlklMIZIN CANINI VE MaLiNI 
qEREkTİqİNdE canLari PAHASINA 

koRUyAN PoLİsLerİmİzİN, 
TEşkİİATİARININ küRutuŞUNUN 

167. YlLdÖNÜMÜNÜ kuTİARIM.

Fatih Mehmet GÜLER
Gemlik Belediye Başkam
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Toplumlunuzun 
huzur ve güven içinde 

yaşaması için 
gece gündüz çalışan 

fedakar Türk Polisinin 
165. kuruluş yıldönümü 

kutlu olsun.

CHP
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA 

İLÇE BAŞKANI 
Cem GÜLER

SwLetlliliiiaiHastimi.ffiiiiHasiiiiesiiliiw
Bursa İl Sağlık Müdü 
rü Dr. Özcan Akan, 
Şevket Yılmaz Hasta 
nesinin eğitim has
tanesi olacağını belir 
terek, 'Şevket Yıl 
maz'ın Eğitim Hasta 
nesi olması ve klinik 
şefliklerinin oluştu
rulmasıyla Bursa'nın 
ihtiyacı olan bir 3. 
basamak hastaneye 
kavuşacağız' dedi. 
İl Sağlık Müdürü Dr. 
Özcan Akan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Şevket Yılmaz Hasta 
nesi'nin, Yüksek ihti
sas Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si'nin ardından Bur 
sa'nın ikinci eğitim 
hastanesi olacağını 
kaydetti. Şevket 
Yılmaz Devlet Hasta 
nesinde klinik şeflik
leri oluşturarak, 
Yüksek İhtisas 
Hastanesindeki 
yoğunluğu azaltmak 
istediklerini ifade 
eden Akan, 'Yüksek 
ihtisas Hastanesi 
kardiyoloji, kalp 
damar cerrahi, genel 
cerrahinden müte 
şekkil bir eğitim has
tanesi olarak 

hizmete 
devam edecek. 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi eski ve 
fiziki yapısı da bir 
eğitim hastanesini 
kaldırmaya müsait 
değil. Yüksek İhtisas 
Hastanesi görevine 
uygun bırakılıp, Şev 
ket Yılmaz'ın eğitim 
hastanesi olarak de 
vam etmesi en 
makulüdür' dedi. 
Akan, Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesinin 
eğitim hastanesi 
olmasıyla herhangi 
bir kapasite azal
masının yaşanmaya
cağını dile getirerek, 
şu bilgileri verdi: 
'Tam tersine yanın
daki Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkla 
rı Hastanesini de 
ilave ederek 415 
yatak eklenmiş ola
cak. Toplamda ise 
915 yataklık bir 
kapasite 
oluşturulacak. İddia 
edildiği gibi yüzde 
30'luk bir azalma 
değil, yüzde 65'lik 
bir artış olacak. 
Şevket Yıl maz'ın 
Eğitim Hastanesi 

olması ve klinik 
şefliklerinin 
oluşturulmasıyla 
Bursa'nın ihtiyacı 
olan bir 3. basamak 
hastaneye kavuşa
cağız. Böyle tikle 
kentin doğusun da 
daha nitelikli sağ lık 
hizmeti vermiş 
olmakla beraber, 
hizmetlerde de en 
ufak bir aksama 
olmayacak.
Meslektaşlarımızın 
da herhangi bir 
endişeye kapılma- 
ması gerekir. 
Zira biz hiçbir 
meslektaşımı zı 
mağdur etmeye
ceğiz. Klinik 
şeflikleri oluşturul
duktan sonra 
arzu eden meslek
taşımız hizme tine 
devam edecek. 
Eğitim hastanesinde 
çalışmak istemeyen 
meslektaşlarımız da 
arzu ederlerse 
diğer hastanelerde 
görev lendirilecek. 
Önemli olan 
Güney Marmara'nın 
kalbi Bursanın arzu 
ettiği hiz metlere 
ulaşmasıdır.'

145N0LU 
tÖL S.S. GEMLİK TRAYLER MOTORLU 

I TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
’ GEMLİK

Türk Polis Teşkilatı’nın 
165, kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Başkan İbrahim ONSEKİZ ve YÖNETİM KURULU

AZOT Sanayi Yolu Nakliyeciler Parkı 
GEMPORT Uman Giris Yolu Karsısı - GEMLİK 

Tel ; (0.224) 524 74 75 Fax : (0.224) 524 74 77 
info: gemliktirkoop.com :

gemliktirkoop.com
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Yoksulluk sınırı 1470 TL
Türkiye Kamu-Sen, 
Mart ayı için tek 
kişinin yoksulluk 
sınırını 1470 TL 9 
kuruş, 4 kişilik 
ailenin asgari 
geçim sınırını 
ise 2 bin 953 TL 
29 kuruş olarak 
hesapladı.
Konfederasyondan 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Türkiye Kamu-Sen 
AR-GE merkezince 
Türkiye İstatistik 
Kurumundan 
alınan Mart 2010 
fiyatlarına göre 
yoksulluk araştır
ması yapıldı. 
Araştırmada, 
Mart ayında dört 
kişilik bir ailenin 
sağlık kuruluşlarının 
belirlediği biçimde . 
beslenebilmesi 
için günlük 23 TL 
66 kuruş harcama 
yapması gerektiği 
belirtildi.
Ailenin aylık gıda 
harcamasının 
709 TL 68 kuruş 
olduğu kaydedilen 
araştırmaya göre, 
Türkiye İstatistik

Kurumu verilerinde
ki konut giderleri 
bir memurun 

Mart ayı maaşının 
yüzde 35,28'ine 
denk geldi. 
Ortalama ücretle 
geçinen bir memur 
ailesinin ulaşım, 
sağlık, eğitim, 
haberleşme, giyim 
gibi diğer zorunlu 
ihtiyaçlarını karşıla
ması için Mart 2010 
maaşından geriye 
168 TL kaldı. 
Araştırmada, tek 
kişinin yoksulluk 

sınırı bin 470 TL 
9 kuruş, 4 kişilik 
ailenin asgari 
geçim haddi ise 
2 bin 953 TL 29 
kuruş olarak 
hesaplandı.
Sonuçlar, asgari 
geçim haddinin 
bir önceki aya 
göre yüzde 
0,58 arttığını 
gösterdi.
Çalışan tek kişinin 
açlık sınırı ise yüzde 
0,63 oranında 
artarak 1123 TL 17 
kuruş oldu.

2-1 arazi- 
Talisi 
üMr
2-B arazilerinin 
satışına ilişkin 
yasa taslağı konu 
sunda çalışmalar 
yine hızlandırıldı. 
Düzenlemeyle 
belediye mücavir 
alan sınırları 
içinde yapılaşma 
bulunan yerlerdeki 
binaların, kullanım 
alanlarıyla birlikte, 
rayiç bedel 
üzerinden ve 
4 yıl vadeyle hak 
sahiplerine satıl
ması öngörülüyor. 
Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün 2- 
B alanlarıyla ilgili 
kadastro ve tescil 
çalışmalarındaki 
son durumun da 
ele alındığı toplan
tılarda, orman 
dışına çıkarılan 
Hazine arazilerinin 
değerlendirilmesi 
konusundaki yasa 
taslağına da son 
şekli verilmeye 
çalışılıyor

Öğretmenlere külü hahef

Milli Eğitim Bakan 
lığı, öğretmlerin 
tabi olacağı atama 
ve yer değiştirme 
yönetmeliğinde 
radikal değişiklik
lere gidiyor. 
Hazırlanan yönet
melik taslağı, öğret
menlerin fiziki özel
liklerinden zorunlu 
çalışma sürelerine 
kadar bir değişiklik 
öngörüyor.
Taslağa göre, öğret
men atamaları yılda 
bir kez, Ağustos 
ayında yapılacak. 
ZORUNLU HİZMET 
Taslak Türkiye'yi üç 
çalışma bölgesi ve 
altı hizmet alanına 
ayırıyor.
Zorunlu hizmet

alanları sadece 
il ve ilçe bazında 
olmayacak.
örneğin, bir 
mahalle ya da 
aynı ilçe içindeki 
bir başka okul da 
zorunlu hizmet 
alanı olabilecek.
3 ila 5 yıl arasında 
değişen zorunlu 
hizmet sürelerinde 
de üst sınır
7 yıla çıkarılıyor. 
Taslakta, 
öğretmenlerin 
fiziki özelliklerine 
dair düzenleme 
ler de var.
Yüzde 50'den fazla 
görme bozukluğu 
olanların sınıf ve 
okul öncesi öğret
men olamayacak.

elmfc seKeri
... KREŞLERİ

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC BROKCRİ
TAF»<J TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 
Manastırda eşyalı kombili villa I Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili 

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire | Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire" 

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K. Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -

Bursa ve Gemlik’te Kiralık • Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1116 m2 SATILIK DAİRE___________ ,

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Başkanlar Euro 2016' için buluştu
Türkiye, UEFA EURO 
2016 adaylığının en 
önemli günlerinden 
birini yaşadı. UEFA 
heyeti ile TFF Proje 
Ekibi’nin birlikte 
UEFA Euro 2016 
Adaylık Dosyası’nın 
değerlendirildiği 
toplantı Çırağan 
Sarayı’nda yapıldı. 
TFF Başkanvekili 
Lütfi Arıboğan’ın 
açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantı 
gün boyunca sürdü. 
Heyet onuruna aynı 
akşam, Esma Sultan 
Yalısı’nda verilen 
yemeğe Spordan 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Faruk Nafiz 
Özak, UEFA Asbaş 
kanı Şenes Erzik, 
TFF Yönetim Kurulu 
üyeleri, Ankara, 
İzmir, Eskişehir ve 
Konya’dan ise valilik 
ve büyükşehir 
belediye yetkilileri 
katılırken, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir 
Topbaş, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Kayseri 
Büyükşehir Belediye

Başkanı Mehmet 
Özhaseki, İzmir Valisi 
Cahit Kıraç ve 
Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Mustafa Akaydın biz* 
zat gelerek, EURO 
2016 sürecine 
verdikleri desteği 
göstermiş oldu. 
Geceyle ilgili olarak 
açıklama yapan 
Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, “EURO 
2016’nın ülkemizde 
yapılabilmesi için, 
merkezi idareden 
yerel yönetimlere, 
özerk kuruluşlardan 
STK’lara kadar 
Türkiye’nin dört bir 
yanında çalışmalara 

devam ediliyor, 
EURO 2016 hazırlık
larımızı yerinde 
gözlemlemek ve bilgi 
almak amacıyla 
Türkiye’ye gelen 
UEFA heyetine, yap
tığımız çalışmalarla 
ilgili olarak bilgi ver 
dik” diye konuştu. 
Başkan Altepe, çalış
manın sürecinden 
bahsettiği açıkla
masında, “Adaylık 
başvurusunun kabul 
edilmesi durumunda 
Bursa, İstanbul, 
Ankara, İzmir, 
Kayseri, Eskişehir, 
Antalya ve Konya’da 
düzenlenecek olan 
?URO 2016 turnu
vasına, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 

hazırız. Bakan öza- 
k’ın da tam not 
verdiği timsah mod
eli stadyumun pro
jesini hazırladık. 
Yakın gelecekte 
startını vereceğimiz 
çalışma, hem 
şehrimiz, hem de 
EURO 2016 yolunda 
ilerleyen ülkemiz için 
büyük önem taşıyor” 
diye konuştu. 
Türkiye, Fransa ve 
İtalya ile yarışıyor 
UEFA heyetinin onu
runa düzenlenen 
yemeğe çok sayıda 
davetli katılırken, 
farklı alanlardan kişi
lerin yer almaşı 
dikkat çekti.
Yemekte, dünyaca 
ünlü tenisçi İpek 
Şenoğlu, bayan ralli 
pilotları Burcu 
Çetinkaya ve Çiçek 
Güney, manken Tülin 
Şahin ve spiker 
Burcu Esmersoy ve 
yazar Ece Vahapoğlu 
da yer aldı. Deniz 
Taksi ile Esma 
Sultan Yalısı’na 
gelen UEFA heyeti 
içinde, bir dönem 
Trabzonspor’da 
forma giyen eski fut

bolculardan 
Gürcü Arçil 
Arveladze de vardı. 
Yemek öncesi basın 
mensuplarına açıkla
ma yapan TFF 
Başkanı Mahmut 
Özgener, “Türkiye, 
Fransa ve İtalya, 
EURO 2016 için 
kıyasıya bir rekabet 
içerisinde. Herkesin 
şansı eşit. Son ana 
dek lobi çalış
malarımızı yapıp, 
organizasyonu 
Türkiye’ye getirmek 
için elimizden geleni 
yapacağız” dedi. 
Türkiye'nin organiza
syonu alması halinde 
6 yeni stat yapıla
cağını kaydeden 
özgener, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın verdiği 
920 milyon Avroiuk 
teminat mektubunun, 
önemli bir artı 
olduğunu söyledi. 
Mehmet Özhaseki 
bilgi aldı 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve 
Türkiye Belediyeler 
Birliği Kadir 
Topbaş ile Bursa 
Büyükşehir

Belediye
Başkanı ve Marmara 
Belediyeler Birliği 
Başkanı Recep 
Altepe ile sportif 
yatırımlarla ilgili 
olarak fikir alışverişi 
yapan Tarihi Kentler 
Belediyeler Birliği 
ve Kayseri 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Mehmet özhaseki, 
Marmara Belediyeler 
Birliği Genel 
Sekreteri Doç. 
Dr. Recep Bozlağan 
ve Marmara Belde 
Yapım A.Ş. Genel 
Müdürü İsmail 
Yaşar’dan da 
birliğin çalışmaları 
ve uluslararası 
alanda yürütülen 
temaslar hakkında ? 
bilgi aldı.
Sonuç, 14 Mayıs’ta 
açıklanacak 
UEFA heyeti, EURO 
2016 yolunda 
Türkiye’ye başarılan 
dilerken, gördükleri 
ilgiden dolayı başta 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
olmak üzere 
Türk yetkililere 
teşekkür ettiler.4
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GÖKHAN GÜZEL NAKLİYAT A.Ş.
Türk Polis Teşkilatı’nın 

165. kuruluş yıldönümü nedeniyle, 
tüm teşkilat mensuplarının 

gününü kutlar, 
çalışmalarında başarılar dileriz

Kazım - Gökhan Güzel

ELEMAN ALINACAKTIR
1- Et ve piliç reyonunda 

çalıştırılmak üzere 
Tecrübeli Bay-Bayan elemanlar, 

2- Piliç parçalama ve 
paketleme işinde çalıştırılmak 

üzere tecrübeli 
Bay ve Bayan 

eleman alınacaktır.
ERGENLER ET ire 

ET ÜRÜNLERİ
Hamidiye Matı. Dereboyu Caddesi 

No : 12/C GEMLİK
Tel : 513 49 51 GSM : 0 506 345 17 55

ŞATlklK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Karfez
oteLİB'ia İli eOeıOı slvaal eaiCTisl

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE

10 Nisan 2010 Cumartesi 
MARMARA ECZANESİ

T MA A “suyunubo?a* HARCAMA”

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

513 20 66
513 45 03
514 OO 95
513 12 86
513 11 74

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

Gar. Kom. Halk Kütüphane 513 13 53
513 10 57

UBPiın . rrnlRfiT
KAYMAKAMLIK Askerlik Şb.

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emnlyat Müd.

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

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Yalova (226) 814 1O 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

OTORÜS

ULAŞIM 513 1b uz
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77

Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md.

Otobüs Terminali (18 Hat)

512 10 72
614 45 49
514 47 71
513 35 71

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

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

Devlet Kestanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 OO
513 23 29 RELEDİYE

Ergaz 
Ipragaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sad.Ocadı 
Tomoksy Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
513 60 40

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER

Zabıta
Otobüs İşlet. Bütünler Likitgaz

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67

BUSKİ 
itfaiye

514 57 96
513 23 25

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 79
513 30 33
513 14 25
513 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3632 
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 günlerF yay ınlanmaz)

vmssımsı 
VEDA 

11.45-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ÇOK FİLM 
HAREKETLER BUNLAR 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

Rezervasyon 
(Tel: 513 5321)



GemlikKErfez

W>NlmNIİIİİN ŞAHMI
2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİ NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500- TL’ den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL: 51310 71 -GSM: 0.533 560 18 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE 

IBIAKCAN PETROL 
T I J F'IR KALİTELİ HİZMET10: 0.224 5B 10 79 ÜCRETSİZ oto yikama 
akcanl6@poasbayi.com.tr * „ . 24 saat açik market
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK positive kartla 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA yüzlerce hedIye

POSİTİVG KARTLA 75 LİRALIK 
ALIŞVERİŞİNİZE BARDAK HEDİYE

Kuruluş:1973

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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İstiklal Caddesi nde 
otopark 

uygulaması Haslam
Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal 
Caddesi’nde cumartesi günü paralı 
otopark uygulaması başladı. Syf 7’de

3 gün süren etkinlikler beklenen ilgiyi görmedi

BiaiııiMirt
Gemlik Belediyesi’nce 
düzenlenen ve 3 gün 
süren “Gemlik’e Doğ 
ru Zeytin Dalı Edebiyat 
Gün leri” dün sona 
erdi. Dün Gemlik do 
ğumlu edebiyatçı Nezi 
he Meriç anılırken, öy 
kücülerimizden öykü 
ler dinlendi. Son gün 
katılımın az olması 
dikkat çekti. Syf 2’de

II MHP İlçe Başkanları öğle yemeğinde Gemlik’te buluştu.

hBflMİlBltf
Milliyetçi Hareket Parti 
si ilçe başkanları, 
cumartesi günü ilçe 
örgütünce verilen öğle 
yemeğinde biraraya 
geldiler. Bursa Milletve 
kili Necati Özensoy, 
yemekte yaptığı konuş 
mada, AKP’nin Anaya 
sa değişikliğini uzlaş
ma aramadan gerçek
leştirmek istediğini 
söyledi. Syf 7’de

Üç gün süren “Gemlik’e Doğru Zey 
tin Dalı Edebiyat Günleri” etkinlikleri 
dün sona erdi.

Gemlik’te ilk kez yapılan bu etkinlik 
yi düşünülmüş, beklediğimiz, arzula 
lığımız bir etkinlikti.
Erinliklerin yapılacağı salonlar konu 

sunda sıkıntı yoktu.
Organizasyonun planlaması güzeldi. 
Davet edilen sanatçılar tanınmıştı. 
Bir tek eksik, katılım yetersizdi. 
Organizasyonu yapan komisyon ge 

ecek yıllarda yapılacak bu tür etkinli 
iklerde katılımı arttırmak için nelerin 
sapılması gerektiğini iyi araştırmalı.
Duyuruların yeterlice yapılmadığı 

söyleniyor ama, ben buna katılmıyo- 
um.
Belediye günler öncesinden afiş pan 

tart ve anons He duyurularını yaptı.
Ama, duyarlı katılımcı ilgi gösterme

li.
Popüler kültürün etkisinde oluşan

Edebiyat 
Günleri 

ardından

bir toplum olduk. Kültür yerine 
eğlence geceleri düzenleyip, Sibel 
Çan’ları getirdik.

Gemlik’te 700’ün üzerinde öğretmen 
var. Mutlaka 50’ye yakın Türkçe ve 
Edebiyat öğretmeni de vardır.

Üniversite mezunlarımız, kitap okur 
larımız, sanat ve şiir severlerimiz nere 
deydi?

Müşfik Kenter’in “Bir Garip Orhan 
Veli” şiirlerinin sunumun yapıldığı ge 
ce, Kültür Merkezi’ndeki salon doldu.

Müşfik Kenter, büyük ilgi gördü.
Ama, Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki et 

kinliklerde salon hep boştu.
Hele son gün. Necdet Ersoy dan baş 

ka belediye yetkilisi de yoktu salon
da..

Bu yıl bir başlangıcı yaşadık.
Eksiğiyle, fazlasıyla Edebiyat Gün 

leri’ni Gemlik’e kazandırmak büyük bir 
kazanç. Buna sahip çıkıp yaşatmak 
Gemliklilerin görevi olmalı.

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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3 gün süren etkinlikler beklenen ilgiyi görmedi

Bl M SM till
Orhan Veli Kanık “Gemlik’e Doğru şiir yarışması ödülünü Müşfik Kenter verdi.

Birinci 3 bin lira ödül aldı
Gemlik Belediyesi’n 
ce düzenlenen 
“Gemlik’e Doğru 
Zeytin Dalı Edebiyat 
Günleri” dün sona 
erdi. Edebiyat 
Günleri’nin ikinci ve 
üçüncü günü halk
tan beklenen ilgiyi 
yine görmedi. 
Etkinliklerin ikinci 
günü, Sosyal Yaşam 
Merkezi Nikah 
Salonu’nda yapıldı. 
Saat 14.oo de 
başlayan “Şiirimize 
Akedemik Bakış” 
konulu paneli 
Gökhan Cengizhan 
yönetti.
Gazi Üniversitesi 
öğretim görevlisi 
Mehmet.Can Doğan, 
Ankara Üniversitesi 
öğretim görevlisi 
Erdoğan Kul, ile 
Marmara Üniversite
si Öğretim Görevlisi 
Baki Ayhan T. nin 
katıldığı panelde 
konuşmacılar 
akedemisyenlerin 
edebiyat eleştirileri 
ne uzun yıllar uzak 
kaldığını, son on 
yılda genç kuşağın 
konuya eğilerek 
akademik olarak 
görüş koyduğunu 
söylediler.
Öğretim görevlisi 
Baki Ayhan T. “Şiire 
Akademik Bakış” 
konusunu anlatır 
ken, “Eski kuşak 
akademisyenler 
değişip, genç kuşak 
akademisyenler 
göreve gelmesiyle 
değişim yaşanmaya 
başlamıştır. ” dedi. 
Akademisyen Erdo 
ğan Kül ise, Üniver
sitelerde belirleyici 
olanın tek düşünce 
biçimi ve egemen-' 
liginin hüküm 
sürdüğünü,yüzde 
80 bu dünya görü

şünde olanların hör 
bakımdan belirleyici 
olduklarını belirte 
rek, “Bu görüş belir
leyicilikte etkilidir. 
Üniversitelerde 
kadrolaşma vardır. 
Aynı düşünceyi 
taşıyanlar akademik 
kadro içine alınmak
ta Keyfilik hüküm 
sürmektedir. Bu 
görüşte belirleyici 
olan politik bakıştır. 
Belli bir cemaatin 
içinde gelmekte
dir.” dedi. Kul, 
üniversitelerin sivil 
yaşam tarafından 
denetlenmesini, L 
üniversitelerde ele
man seçilirken, 
öğrencilik yılların
dan yazı yaşamına 
katılan, yazıları 
yayınlanan kişilere 
öncelik verimesi 
gerektiğini belir
tirken, “Öyle kişileri 
Dil ve Tarih Fakülte 
lerine alıyorlar ki tek 
bir eseri vardır o da 
bitirme tezleridir." 
şeklinde konuştu. 
Panelden sonra 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği korosu şef 
Erdinç Çelikkol 
yönetimde sevilen 
şarkıları seslendirdi. 
Daha sonra, Dilek 
Görgülü’nün fon 
müziği ile Şeref

Birsel, Gökhan 
Cengizhan, Mehmet 
Can Doğan, Betül 
Dünder, Enver 
Ercan, Erdoğan Kul, 
Ayten Mutlu, Çiğ
dem Sezer ve Baki 
Ayhan T. şirler 
okudu. Edebiyat 
günlerinin son 
günü dün yapıldı. 
Etinliklere katılan 
şairler ve akademis 
yenler, dün sabah 
İznik Gezisi’ne 
götürüldü. Öğleden 
sonra Sosyal yaşam 
Merkezi’nde Şaban 
Akbaba, Nursel 
Arası, Aysel karaca, 
İbrahim Özcan, 
Hasan Özkılıç, 
Şafak Pala, Serap 
Gökalp, Pelin 
Yılmaz öylüler 
okudu.
Daha sonra 
Gemlik doğumlu 
yazar Nezi he Meriç 
anısına panel 
düzenlendi 
Panele konuşmacı 
olarak Sezer Ateş 
Ayvaz, İlkay Noylan, 
Lale Ruhan Oktay 
ve Asli Şendil 
katıldı. İlginin çök. 
az olduğu son 
günkü etkinliklerde 
sanatçılara plaket 
verilmesinden sonra 
üç gün süren 
Gemlik’e doğru 
Zeytin Dalı Edebiyat 
Günleri sona erdi.

Gemlik Belediyesi 
ile Bursa Yazın ve 
Sanat Derneği'nin 
(BUYAZ) birlikte 
organize ettiği 
Orhan Veli Kanık 
Gemlik’e Doğru 
Zeytin Dalı Edebiyat 
Günleri Şiir Yarışma 
sı birincisi Engin 
Özmen'e ödülünü 
ünlü tiyatro oyun
cusu Müşfik

Ünlü Tiyatro Oyuncusu Müşfik Kenter Orhan Veli dolu bir gece yaşattı

Gemlik’e Doğru 
Zeytin Dalı 
Edebiyat Günleri’nin 
ikinci gününde, 
Gemlikliler ünlü 
tiyatro oyuncusu 
Müşfik kenter’in 
sesinden Orhan 
Veli’yi dinledi. 
Kültür Merkezi’n de 
önceki akşam 
saat 19.30’da 
Gemliklilerin 
büyük ilgi göster
diği ‘Bir Garip 
Orhan Veli’ 
gecesinde Müşfik 
Kenter, Zeytin Dalı 
Şiir yarışmasında 
birinci olan Engin 
Özmen’e ödülünü 
verdikten sonra, yıl
lardır sahnelediği 
‘Bir Garip Orhan 
Veli’ gösterimini 
oturarak yaptı.
45 dakika Orhan 
Veli şiirlerini 
okuyan Kenter, 
ilgi gördü ve 
alkış topladı. 
Sunumun sonunda 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Kenter e 
teşekkür plaketi 
ve Gemlik 
zeytini sundu.

Kenter verdi.
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapılan 
törende "Bakarsan" 
isimli yapıtıyla seçi
ci kuruldan birincilik 
ödülünü kazanan 
Engin Özmen'e 3 
bin liralık para çeki 
ile plaketi Müşfik 
Kenter tarafından 
sunuldu.
Gemlik’e Doğru

Kenter, Orhan 
Veli’yi Gemliklilerin 
hatırlaması ve 
adına edebiyat

günlerinin düzen
lenmesinin büyük 
anlam taşıdığını 
söyledi.

Zeytin Dalı Edebiyat 
Günleri Şiir 
Yarışması'nda birin
ci olarak usta 
sanatçı Müşfik 
Kenter'in elinden 
ödülünü alan 
Engin Özmen, 
yarışmayı düzenle 
yen Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’e 
teşekkür etti.



12 Nisan 2010 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

devin, köylüleri dolandırdı
Bursa'da kendisini kaydı bulunan Fuat Fuat C'den Dolandırıcılık
Maliye Bakanlığı C. (45), Bursa’nın uzun süre Büro Amirliği
danışmanı olarak Karacabey haber alamayan ve ekipleri, Fuat C'yi
tanıtarak çok ilçesinde, dolandırıldığını yakaladı.
sayıda köylüyü kendisini Maliye anlayan köylüler İstanbul, Yalova,
kredi verme vaadiyle Bakanlığında polise haber İzmit ve Balıkesir'de
dolandırdığı danışman olarak verdi. da aynı yöntemle
öne sürülen kişi tanıtarak, faizsiz Zanlı ile soğan dolandırıcılık yaptığı
yakalandı. kredi vereceği tüccarı gibi davra- ileri sürülen zanlı,
Alınan bilgiye vaadiyle köylülerden narak bağlantı sorgusunun ardın-
göre, İstanbul'da evrak ve masraf kuran Bursa dan "nitelikli
yaşayan, parası olarak Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılık"
dolandırıcılık yaklaşık 80 Asayiş Şubesi suçundan adliyeye
suçundan 12 bin lira topladı. Yankesicilik ve sevk edildi.

Bar çıkısında bıçaklandı
Bursa’nın merkez bir bara gitti. Salih kaldırıldı. saldıran kimliği
Nilüfer ilçesinde B., bar çıkışında Tedavi altına belirsiz kişilerden
bar çıkışında mey- arabasına binerken, alınan Salih B.'nin şikayetçi olmadığını
dana gelen olayda kimliği belirsiz 5 211 promil alkollü bildirdi.
bir kişi bıçakla kişinin saldırısına olduğu ortaya Polis, olayla
yaralandı. uğradı. çıktı. ilgili soruşturma
Edinilen bilgiye Saldırı sırasında Sağlık durumunun başlatırken,
göre, Salih B. (35), bıçakla yaralanan ciddiyetini koruduğu olaya karışan zan-
Fatih Sultan Mehmet Salih B., Çekirge öğrenilen yaralı lıların aranmasına
Bulvan'nda bulunan Devlet Hastanesi'ne genç, kendisine devam ediliyor.

Forkliftin sari makinesi fabrikayı vakti
Bursa’nın İnegöl çıktı, ihbar üzerine 5 bin lira değerinde yangının fortlift şarj
ilçesinde bir olay yerine gelen muhtelif karton makinesinin elektrik
fabrika yandı. itfaiye ekipleri levha ile fortlift şarj akşamından çıktığı
İnegöl'e bağlı Yenice yangını kısa sürede makinesi yandı. tespit edildi. Olayla
kasabasında B.Ö'ye söndürdü. Can İtfaiye tarafından alakalı tahkikat
ait fabrikada yangın kaybı olmazken, yapılan araştırmada, devam ediyor.

370 Promil alkolle uçuruma yuvarlandı
Bursa'da 370 promil 
alkollü sürücü, 
aracıyla 30 metrelik 
uçuruma yuvarlandı. 
Kazadan yara 
almadan kurtulan 
sürücünün ehliyeti 
ne el konuldu.

Alınan bilgiye göre, 
Temenyeri Köşk 
Caddesi'nden şehir 
merkezine seyreden 
Ramazan O.; alkolün 
etkisiyle 16 NB 475 
plakalı aracının kont 
rolünü kaybetti.

Aracın 30 metrelik 
uçuruma düştüğünü 
gören vatandaşlar 
polise ve 112 ekip
lerine haber verdi. 
Olay yerinde bulu
nan vatandaşların 
da yardımıyla araç-

tan yara almadan 
çıkarılan Ramazan 
O.'nun 370 promil 
alkollü olduğu tespit 
edilerek ehliyetine el 
konuldu. Polis ekip
leri olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Seyyar satıcının tost aracı çalındı
Bursa merkez 
Osmangazi ilçesin 
de seyyar satıcılık 
yapan bir kişinin 
tost arabası çalındı. 
Polise başvuran 
seyyar tostçu, 
"Ekemğimi kazan

dığım aracımı kim 
neden çaldı, bilemi 
yorum" dedi.
Edinilen bilgiye 
göre, Küplüpınar 
Mahallesi Cengiz 
Sokak'ta ikamet 
eden Murat B.,

polise başvurarak, 
evinin önündeki 
seyyar tost aracının 
çalındığını bildirdi. 
Geçimini sağladığı 
seyyar tost aracının 
kimin tarafından 
çalındığını bilme

diğini belirten Murat 
B., "Arabamın bulun 
masını istiyorum, 
çünkü çocuklarımın 
geçimini onunla 
sağlıyordum." dedi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

118 bilinmeyen numara, numarası!..

Son günlerde TV'lerde bir reklam görüyor
sunuz, belki siz de izlemişsinizdir...

118’in yeni numarası neydi Birsen?"
Hemen yanıt geliyor..“Seksen, yüz on 

sekiz seksen”...
Allah aşkına söyleyin, siz ne anladınız bu 

reklamdan?
Vallahi ben ve evde benim gibi düşünen 

aile bireylerim,
"Demek ki Telekom'un Bilinmeyen Servis 

numarası 11811'di ya...
O değişmiş, artık 11880 olmuş..." diye 

anladık...
Ama işin aslı öyle değilmiş...
Biz nerden bilelim o sihirli cümlelerin bizi 

yanıltacağını...
Millette kafa mı bıraktılar,?Yok darbeydi, 

yok darbeydi,
Ergenekon du ,yok yetkili savcıydı ..Millette 

kafa bırakmadınız...
Neyse imdadıma internet yetişiverdi...
Böylelikle bir gerçeği daha öğreniverdim... 
İşin aslı şuymuş...
Türk Telekom'un tek başına verdiği 11811 

hizmeti,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

tarafından rekabete açılmış ve yaklaşık 8 fir
maya yetki verilmiş...

Kısaca bu 8 firma, ücret karşılığı hizmeti 
vermeye başlamış...

11880'in de reklamı böyle bir reklammış...
İnternetteki fısıltı gazetelerine göre de bu 

şirket Yunanlılarınmış..
Şimdi o reklama benim gibi ilk anda kanan, 
Türk Telekom'un numarasının değiştiğini 

zannedip de arayan ülkemin insanlarının 
verdiği paralara ne olacak?

Çünkü söz konusu reklamı izleyen herhan
gi bir insan bu konuda hiçbir bilgiye sahip 
değilse, "Bilinmeyen Servis" numarasının 
sadece 11880 olduğunu ve sadece bu 
numaradan aranıp öğrenebileceğini 
zannediyor...

Böyle şey olur mu?.. Türk Telekom bu 
reklamı görmedi mi?

Neden o da çıkıp tüketiciyi bu konuda 
uyarmadı?

Tüketiciyi bu tür yanıltıcı reklamlardan 
koruyacak olan Reklam Kurumu, Tüketici 
Dernekleri, uyuyor mu?..

Bu reklamı incelemeleri ve gerekli uyarıyı 
yapmaları gerekmez miydi?

Evet bu yazıyı bu satıra kadar okuyan siz 
okuyuculara...

Artık bundan böyle 8 tane
Bilinmeyen Servis hizmeti veren şirketimiz 

var...
Artık karar sizin, ister bu şirketleri 

ararsınız, ister aramazsınız...
O size kalmış...
Ey siz okurlar, siz de bu konulardan haber

dar olun, çevrenize bu haberi yayın...
Yayın ki paralarınızı kapmasınlar..

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

MJSAATTE 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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Polis Günü kutlandı

Türk Polis 
Teşkilatı’nın 165. 
kuruluş yıldönümü 
törenlerle kutlandı. 
Cumartesi günü 
Atatürk Anıtı 
önünde yapılan 
törene, İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nurettin Avcı, 
Garnizon Komutanı 
Mehmet Ali Toroslu, 
Belediye İdari 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Beyazıt, İl Genel 
Meclisi üyeleri, 
Belediye Meclis 
üyeleri, siyasi 
parti ilçe başkan 
ve yöneticileri, 
daire amirleri, 
sivil tonlum kuruluş 
temsilcileri katıldılar. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt’un 
Atatürk Anıtı’na 
saygı duruşunda 
bulunmasından 
sonra, İstiklal 
Marşı okundu.
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmasında, 
polisin toplumun 
huzur ve güvenini 
sağlamasında 
vatandaşın hak 
ve hürriyetlerini 
korumada, özgürlük
lerinin ve insan 
haklarının en geniş 
şekilde kullanıl

masında, demokratik 
hayatın kanun 
hakimiyetinin 
ve devlet otoritesinin 
tesisinden hayati 
görevler üstlen
diğini belirterek, 
Kurulduğu gün 

itibariyle devletimizi 
yıkmaya, devleti 
mizi parçalamaya, 
toplumsal huzur 
ve güvenimizi boz
maya çalışanlara 
karşı uğrunda 
şehitler veren ve 
gaziler vermek 
pahasına bu kutsal 
görevi şan ve 
şerefle en iyi şekilde 
yerine getirmiş ve 
getirmeye de devam 
edecektir” dedi. 
Ali Kernal Kurt, 
polis teşkilatının 
son yıllarda güvenlik 
alanında çok 
önemli değişim ve 
dönüşümler gerçek
leştirdiğini, bu 
amaçla kendini 
teknik ve düşünce 

anlamında çağın 
jerçeklerine uydur-. 
duğunu, halkın 
içinde ve halkın bek
lentilerine cevap 
verecek değişimleri 
sağladığını belirtti. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Teşkilatımız, 
bugün tamamen 
şeffaf bir şekilde 
eleştirilere açık ve 
hesap verebilir 
görev anlayışı ile 
hizmet etmektedir. 
Suistimalleri önle
mek, ön yargıları 
ve haksız eleştirileri 
ortadan kaldırmak . 
amacıyla artık 
polis merkezimiz 
nezarethanele
rimiz, ifade alma 
odalarımız, sesli 
ve görüntülü kayıt 
alma sistemleri ile 
donatılmaktadır.
Bunlar denetimlere 
ve istendiğinde 

hazır hale 
getirilmiştir” 
Vatandaşların 
şüpheli gördükleri 
kişileri polise 
bildirmelerini 
isteyen Ali Kemal 
Kurt, ilçemize 
yaptırılacak olan 
MOBESE müteah 
hitinin ihalesinin 
yapıldığım, 
ancak firmanın 
iç sorunları 
nedeniyle bunu 
gerçekleştiremeye
ceğinin anlaşıldığını 
da belirtti.
Daha sonra, 
Polis Haftası 
nedeniyle düzenle
nen resim, şiir ve 
kompozisyon 
yarışmalarında 
dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
protokol tarafından 
verildi.
Grup Aile Çay 
Bahçesi’nde düzen
lenen kokteyl ile 
tören sona erdi.
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TBMM Deprem Komisyonu Bursa’yı masaya yatırdı
Türkiye'deki deprem 
riskini araştırarak, 
alınması gereken 
tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla kuru
lan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) 
Deprem Araştırma 
Komisyonu'nun 
üyeleri, Bursa’nın 
depremselliğini 
mercek altına aldı. 
Düzenlenen toplantı
da konuşan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, Bursa’nın kağıt 
üzerinde Paris’ten 
bir farkı olmadığını 
ancak uygulamaya 
bakıldığında mevcut 
yapı stokunun yeni 
den elden geçmesi 
gerektiğini söyledi. 
Deprem öncesi alın
ması gereken önlem
ler, mevcut yapı 
stokunun durumu ve 
olası bir depremde 
Bursa’da meydana 
gelebilecek hasarlar 
gibi konuların ele 
alındığı toplantı Almi 
ra Otel’de yapıldı. 
Toplantının açılışın
da konuşan TBMM 
Deprem Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
Idris Güllüce,

deprem konusunda 
bugüne kadar yapı 
lan çalışmaların 
öneri ve temenniler
den öteye gidemedi 
ğinden yakındı. 
Türkiye'nin her böl
gesinde deprem 
konusunda hücre 
bazında çalışmalar 
yapıldığını fakat bun
ların organ aşaması
na gelmediğini ifade 
eden Güllüce, "Daha 
önceki yıllarda ciddi 
teknik hatalar da 
yapılmış. Mesela 
ikinci derece deprem 
bölgesi ilan edilen 
bölgenin aslında bir
inci derece risk taşı 
dığı ortaya çıkmış. 
Fakat her deprem 
bizlere olumlu geliş 
meler katmış ve bazı 
değişimler olmuş. 
Milyonlarca hisseli 
parsel olmuş ve bu 

bölgelere binalar 
yapılmış. Türkiye'de 
ki binaların en az 
yüzde 50'sinin bu 
konuda sıkıntısı var. 
Elle karılan betonlar
dan evler yapılıyor
du. Bizler bu ciddi 
sıkıntılarla muhata 
biz. Bu problemleri 
nasıl çözeriz diye 
uğraşıyoruz" dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ise özellikle 
Marmara Depremi’n 
den sonra anlayışın 
değiştiğini ve herke 
sin daha dikkatli 
olduğunu belirterek, 
depremde sağlam 
deniler binaların bile 
ne hale geldiğinin 
herkes tarafından 
görüldüğünü kaydet
ti Kentin yapı stoğu 
nu değerlendiren 
Başkan Altepe,

“Kağıt üzerinde 
Bursa’nın Paris’ten 
bir farkı yok. Ancak 
uygulamaya geldiğin 
de yapı stoğunun 
hepsinin yeniden 
yapılması gerektiğini 
görünüyoruz. Çünkü 
yapılarımız mevcüt 
kriterlere uymuyor. 
Mevcut yapı stoğu
nun kalkması için de 
yatırımcı gerekiyor. 
O zaman da yoğun
luğun artması gün
deme geliyor. Çünkü 
ortada rant olmazsa 
yatırımcı da gelmi 
yor” diye konuştu. 
Geçtiğimiz dönem 
kentsel dönüşüm ve 
yenileme projeleri 
kapsamında 5 mahal
leyi kaldırdıklarını 6 
yıl 2 binin üzerinde 
binayı yıktıklarını 
hatırlatan Başkan 
Altepe, kaldırılan bu 
mahallelerden birinin 
yeşil alan ve park 
olarak kente kazandı 
rıldığını kaydetti. 
Uyguladıkları kentsel 
dönüşüm projelerin 
de halkın tam deste 
ğini aldıklarını hatır
latan Başkan Altepe, 
“Biz yeni alanların 
yapılaşmaya açıl

masından çok, şehri 
daha yaşanabilir bir 
hale getirmeye çalışı 
yoruz. Ankara yolu 
altına açtığımız 30 
metrelik yol projesi 
bunlara bir örnek. 3 
ayda 85 parselde 
kamulaştırma yap
tım. Bu alanda açıla
cak yol ile eski yapı 
stoğu ortadan kalka
cak ve bölgenin 
nefes alması sağlana 
cak” dedi.
Kentsel dönüşüm 
projeleri için yeni 
alanlar oluşturul
duğunu da dile geti 
ren Başkan Altepe, 
bu bölgeler için 
yatırımcı bekledik
lerinin de altını çizdi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram 
Vardar da toplantıda 
“Deprem riskinin 
araştırılarak deprem 
yönetiminde alınması 
gereken önlemler” 
konulu bir sunum 
yaptı. Kentsel dönü 
şümü ranta karşı 
değil depreme duyar 
lı alanlar döşümü 
olarak değerlendir 
diklerini dile getiren 
Vardar, belediye 

sınırları içinde yapıla 
cak yapıların güvenli 
olması için parsel 
ölçeğinde yapılacak 
zemin etüt çalışma 
larının esaslarının 
belirlenerek; Büyük 
şehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği’nde 
revizyon yapıldığını 
vurguladı. Sağlıklı 
depreme dayanıklı 
yapılaşma konusun
da, yapı ruhsatı alın
masında parsel ölçe 
ğinde yapılan zemin 
etütlerinin yerinde 
kontrollükleri yapıla 
rak onaylandığını 
dile getiren Vardar, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kul
lanımındaki binaların 
mevcut durumları ve 
zemin durumlarının 
incelendiğini, güçlen 
dirme projelerine 
yönelik zemin etüt 
çalışmaları yapıldığı 
m kaydetti.
Büyükşehir Belediye 
sine ait 76 adet bina 
proje bilgileri ile bir
likte değerlendiril
erek güçlendirme 
yapılması gereken 
binalarda güçlendir 
me projelerinin uygu 
landığını hatırlatıldı

elmfr seken
-------- KREŞLERİ

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

EĞİTİMDE 10. YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş-3 yaş
4 yaş-5 yaş-ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

info@elmasekerikres.com veya ww.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 notu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
M a cide ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri'
Daire, Zeytinlik, Vilk 

MORTGRG
-TAF»U TAKİP 1 

ACİL SATILIK ve KİRALIK

a, Dükkan, Arsa, Arazi
-€ nnoKcn'i 
İŞLERİ YAPILIR

■ARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
ww.elmasekerikres.com
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MHP İlçe Başkanları öğle yemeğinde Gemlik’te buluştu.

Ozensoy, > bir projenin parçasıdır"

Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe 
başkanları, Gemlik 
İlçe örgütü’nün 
konuğu oldular. 
Cumartesi günü 
saat 13.oo’de 
MHP Gemlik İlçe 
binasında biraraya 
gelen ilçe başkan- 
larının yanı 
sıra toplantıya, 
Bursa Milletvekili 
Necati özensoy, 
İl Başkanı Arif 
Demirören, Gemlik 
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, ilçe 
yönetim kurulu 
üyeleri katıldılar. 
Çiğ köfte ve mantı 
ile öğle yemeği 
ikramının ardından 
söz alan Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy, Türkiye’nin 
gündemi üç aydır 

milletin günde
minden farklı 
olarak devam ettiği
ni, önümüzdeki 
yıl seçim yılı olması 
nedeniyle iktidarın 
bir takım hazırlıklar 
sürdürdüğünü 
söyledi.
Hükümetin kafaları
na koydukları konu
ları son dakikada 
meclise getirip, 
kanun haline getir 
mek için çaba 
harcadığını belirten 
Özensoy, bunlardan 
birinin de Anayasa 
mn değişikliği 
olduğunu söyledi. 
Özensoy, Anayasa 
mn ilk 3 maddesinin 
değiştirilemez, 
değiştirilmesi 
teklif bile edilemez 
olduğunu belirterek, 
şöyle konuştu:

“Değiştirilmeyecek 
maddelerden biri de 
dildir. Seçim zamanı 
propagandalarda dili 
serbest bırakmaya 
çalışıyorlar. Yani, 
bilileri seçim mey
danlarında Türkçe 
dışında konuşabil 
sinler diye. Doğu’da 
bizim insanlarımızın 
köyüne gittiğinde 
ana diliyle konuş
tuğunu görürüz. 
Bunlara kimsenin 
itirazı olmaz.
Rahatsızlık da 
duymaz. İktidarın 
amacı Anayasanın 
altını boşaltmaktır. 
Yavaş yavaş boşal
tarak, hedeflerine 
varmak istiyorlar. 
Anayasanın 30 mad
desinin değiştiril 
meşinin asıl amacı 
belli olmuştur.

Anayasa değişikliği 
1981 yıldan beri 
yapılmaktadır.
1982 Anayasasının 
değiştirilmesini 
biz de istiyoruz. 
Ancak, 57. hükümet 
zamanında olduğu 
gibi uzlaşma ile 
sorun çözülebilir. 
Siyasi partilerden 
komisyona eşit 
üyeler alınarak 
değişecek maddeler 
tartışılır, mutabakat 
sonucu değişiklik 
parlementoya gelir. 
İktidar her şeyin 
sahibi olduğu 
iddiası ile ülkeyi 
istediğim gibi 
yönetirim mantığıyla 
hareket edi yor. 
Ülkenin asıl mesele
si Anayasa değişik
liği değil, ekonomi 
dir, işsizliktir.

Sanayicinin ve 
esnafın durumunun 
görüşül mesi 
gerekirken, Türkiye 
gündemi ABD 
Başkanı 
Mr. Obama’nın 
Türkiye’ye gelip, 
TBMM deki konuş
masından sonra, 
değişmiştir.
Anayasa değişikliğin 
esasına karşıyız, 
usulüne de karşıyız. 
Türk milletini huzur 
içinde yaşayacağı 
Anayasa değişikliği
ni biz de istiyoruz. 
Türkiye’nin temel 
yapısını, kuruluş 
felsefesini 
değiştirmek için 
çalışıyorlar.
Yaptıkları yanlışları 
yapmamış gibi 
gösteriyorlar.
Yandaş medya ile 

bunu başarmaya 
çalışıyorlar” 
MHP’yi CHP ile 
birlikte hareket 
etmekle suçladık
larını söyleyen 
Özensoy, “Bizim 
doğrulanmız 
bize aittir. Bu iktidar 
bir siyasi parti 
olamamıştır. Bir 
projenin parçasıdır. 
Bunu vatandaşa 
anlatmalıyız. 
Önümüzdeki yıl 
seçimler var zor 
bir süreç başlıyor. 
Ülkeye 8 yıldır 
soktukları tahribatı 
kaldırmak için 
MHP’nin seçimlerde 
tek başına anayasayı 
değiştirecek sayıda 
milletvekili ile 
TBMM’ne geldiğinde 
bu sorunlar ortadan 
kalkacaktır” dedi.

slIMal Cafldesi nje oioparlı uygulaması haşladı
Büyükşehir 
Belediyesi, İstiklal 
Caddesi’nde 
otopark 
uygulaması başlattı. 
İlçenin İstiklal 
Caddesi ile Orhan 
gazi Caddesi’nde 
otopark uygulama 
kararının alınma
sından sonra, 
cumartesi günü 
ilk uygulama 
İstiklal 
Caddesi’nde 
başlatıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
otopark şirketi 
tarafından 
geçtiğimiz günlerde 
İstiklal Caddesi’nde 
yollar çizilerek, 
araçların park

edileceği yerler 
belirlenmiş ve 
park uygulamasında 
alınacak ücretleri 
gösterecek 
levhalar çeşitli 
yerlere asılmıştı.

Cumartesi günü 
İstiklal Caddesi’nin 
sağ ve solunda 
görevlendirilen 
otopark görevlileri, 
park eden 
araçlardan

3 lira aldı. şaşkınlıkla park etmeden
Araç sürücüleri karşılarken, bir İstiklal Caddesi’nden
uygulamayı çoğu da araçlarını ayrıldı.
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Öğrenciler iahallıte HiIusm UİNŞÇUıim
Ak Parti Gençlik 
Kolları yapmış 
oldukları programla 
üniversitede okuyan 
ve bu yıl ilk defa 
YGS sınavına gire
cek olan öğrencileri 
Paşa Otelde kah
valtıda buluşturdu. 
Ak Parti Gençlik 
Kolları Başkanı . 
Osman Arslan yap
tığı konuşmada, 
“Amacımız sîzlerle 
tanışmak, fikir alışve 
rişinde bulunmak, 
sizlerin istek ve şika 
yetlerini varsa öneri
lerinizi dinlemek, 
Üniversiteler birim 
başkanımız sınavlar
dan önce üniversite 
de okuyan ve daha 
inşallah busene 
üniversite kapısın
dan ilk defa adım 
atacak lise son 
sınıftaki arkadaşlar
la böyle bir kahvaltı 
programı düzen
ledik. Genç arkadaş 
ların gerek siyasete 
gerek sivil toplum 
örgütlerine girip 
aktif görev almaları 
nı, yaşadıkları kentle 
re ve ülkemizin

gelişmesine katkıda 
bulunmalarını istiyo 
ruz. Genç,dinamik 
ve bilgili kardeşler
imizin memleketimi 
ze katacak çok şeyi 
olduğunu biliyoruz. 
Ufkumuz geniş hay
allerimiz büyük ola
cak kendimize güve 
neceğiz. Ben bu 
duygu ve düşünce 
terle okuyan arka 
daşlarıma derslerin 
de başarılar diliyo
rum. Sınava girecek 
arkadaşlara da şim
diden sınavlarının 
başarılı geçmesini 
temenni ediyoruz.” 
Bursa İl Gençlik 
Kolları Başkanı 
Ahmet Kılıç ta yap
tığı konuşmada artık 
her ilimizde 1 üniver 
sitenin olduğunu 

eskiden okumanın 
daha zor şartlarda 
olduğunu, imkan
ların kısıtlı olduğunu 
şimdiki gençlerin 
çok şanslı olduğunu 
belirtti.
Ak Parti İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci de genç
lerin enerjisinin 
mutlaka tecrübeyle 
birleşmesi gerektiği
ni 80 li yıllardaki 
imkanlarla şu anda
ki imkanların çok 
değiştiğini, genç
lerin kendilerini 
donanımlı hale 
getirmesi gerektiği
ni, herzamari genç
lerin yanında olduk
la .nı her türlü istek 
ve şikayetlerinde çe 
kinmeden iletebile 
çeklerini bildirdi.

Üniversitede oku
mak isteyen 1 mil 
yon 512 bin 450 ada 
yın katıldığı Yüksek 
öğretime Geçiş 
Sınavı (YGS), saat 
12.40'da sona erdi. 
YGS, Türkiye'de tüm 
il ve bazı ilçe merke
zleri ile KKTC'nin 
başkenti Lefkoşa'da 
toplam 5 bin 183 
binada, 79 bin 973 
salonda gerçek
leştirildi.
Sınav, saat 10.00'da 
başladı ve tek otu
rumda 160 dakikada 
tamamlandı.
Sınavda adaylara 
Türkçe, Sosyal 
Bilim ler, Temel 
Matematik ve 
Fen Bilimleri 
testlerinin herbirin 
den 40'ar soru 
yöneltildi.
Sınav sonuçlarının 
Mayıs ayının 
başında açıklanması 
planlanıyor.
Sonuçlar ÖSYM'nin 
internet adresinden 
duyurulacak.
YGS'de uygulanan 
testlere verilen 
cevaplar, her test 
için ayrı ayrı

değerlendirmeye 
alınacak.
YGS'nin değer
lendirilirken her 
bir aday için 
YGS-1, YGS-2, 
YGS-3, YGS-4, 
YGS-5 ve YGS-6 
olmak üzere altı 
ayrı puan türü 
oluşturulacak.
Sınavda 140-180 
arası puan alan 
adaylar sadece 
meslek yüksek 
okulu ön lisans 
programları ile 
açıköğretim pro
gramlarını tercih 
edebilecek. YGS 
puanlarının en az 
biri 180 olan adaylar

LYS'ye girmeye 
hak kazanabilecek. 
Sınavda 180 ve 
üzeri puan alanlar, 
hem meslek 
yüksekokulu ön 
lisans programları 
ile açık öğretim 
programlarını 
hem de YGS puanı 
ile öğrenci alan 
lisans programlarını 
tercih edebilecek, 
özel yetenek 
sınavıyla öğrenci 
alan yükseköğretim 
programlarına 
başvurabilmek 
için ise YGS puan
larından en az 
birinin 140 ve üzeri 
olması gerekecek.

Km VSMAMIVA ÇEJİHERİ İlE HİZMETİNİZDETİZ

leilans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 515 96 83 Fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Sermaye 2009ıla azalıl
İstanbul'da yabancı 
yatırımcının taahhüt 
ettiği sermaye 
değeri, 2009 yılında, 
yüzde 29,36, 
yabancı yatırımcı 
sayısı ise yüzde 
13,91 azaldı. 
İstanbul Ticaret 
Odasının, (İTO) 
yeni kayıt ve iptal 
edilen firma kuru
luşlarını esas alarak 
hazırladığı, "2009 
Yılı Yeni Kayıt ve 
Kapanış Yaptıran 
Firmalarda Yabancı 
Yatırımcı ve 
Sermaye Durumu" 
raporu açıklandı. 
Yabancı sermaye 
girişinde en büyük 
azalış, yılın ilk 
yarısında gerçek
leştiği dile getirilen 
raporda, global 
krizin etkisinin 
azaldığı ikinci 
6 ayda ise toparlan
ma sürecine 
girildiği belirtildi. 
Rapora göre, 
2009 yılının 
tamamında İstan
bul'da yabancı 
yatırımcının taahhüt 
ettiği sermaye 
değeri yüzde 
29,36, yabancı

yatırımcı 
sayısı ise yüzde 
13,91 azaldı. 
2009'da 2 bin 
532 yabancı 
yatırımcı tarafından 
toplam 376 milyon 
541 bin 260 liralık 
sermaye tutarında 
şirket kurulurken, 
2008 yılında ise 
yabancı yatırımcı 
sayısı 2 bin 941, 
yabancı sermaye 
değeri de 533 
milyon 67 bin 
135 lira olmuştu. 
Yabancı sermaye 
girişinde en büyük 
azalışın, yılın ilk 
yansında gerçek
leştiği belirtilen 
raporda, global 
krizin etkisinin 
azaldığı ikinci 
6 ayda ise toparlan
ma sürecine 
girildiği ifade 
edildi.
2009'un ikinci 
yarısında yabancı 
yatırımcı firma 
kuruluşlarının 
sayısı, birinci 
yarıya göre yüzde 
8,4, yabancı ser
maye değeri ise 
yüzde 13.78 artış 
kaydetti.

ELEMAN ALINACAKTIR
1- Et ve piliç reyonunda 

çalıştırılmak üzere 
Tecrübeli Bay-Bayan elemanlar, 

2- Piliç parçalama ve 
paketleme işinde çalıştırılmak 

üzere tecrübeli 
Bay ve Bayan 

eleman alınacaktır.
ERGENLER ET VC 

ET ÜRÜNLERİ
Hamidiye Mah. Dereboyu Caddesi 

No : 12/C GEMLİK
Tel : 513 49 51 GSM : O 506 345 17 55

ŞAHLIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

GemlikKörfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE

12 Nisan 2010 Pazartesi
GUNAYECZANESİ

TEMAS ™Z°ŞA M A KG A M A

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

G 
E 
M 
L 
I 
K 
R 
E 
H 
R 
E 
R
I

RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
51318 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

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

Halk Kütüphane 513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95

VAPUR-FERİDOTKAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

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

513 10 51
513 10 53
513 29 54

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

513 10 28 Nüfus Md. 
özel id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md.

513 37 42 OTORÜS
ULAŞIM 513 15 07

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
METRO 
Aydın Turizm

513 12 12
513 20 77

(18 Hat)
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

512 10 72
514 45 49
514 47 71
513 36 71

DAĞITICILAR
ilçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
513 16 37
513 75 58

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Heat.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 

Ipragaz
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00

Mer. Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
513 60 40

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz

513 24 32
513 45 21-122

BP Gaz 
Bütünler Likitgaz

514 59 81
513 80 00TAKSİLER

Zabıta
Otobüs İşlet.

Körfez Taksi 
Çınar Taksi

513 18 21
513 24 67

BUSKİ 
itfaiye

514 57 96
513 23 25

Akçagaz 
Total gaz

514 88 70
514 17 00

Güven Taksi 
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Muhasebe Md.
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 79
513 30 33
513 14 25
513 O1 03

Gemlik Ksrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3633 
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)

ıdıtaM
vetosmasi 

VEDA 
1I.45-I4.00-16.30-

I9.00-21.1S
ÇOKFİLM 

HAREKETLER BM 
ll.30-l4.00-l6.30-

l9.00-2l.l5
Rezervasyon 

(Tel:5U3J2l)



GEMLİK KÖRFEZİ NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500-TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK'TEKİ 11IIĞIİN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 

Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL: 51310 71 -GSM: 0.533 56018 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE

AKCAN PETROL
Td:02245B»79
akcanl6@poasbayi.com.tr
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Mere Mevkii KUMLA

Kunılus:1973

KALİTELİ HİZMET 
ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ 
24 SAAT AÇIK MARKET 

POSİTİVE KARTLA 
YÜZLERCE HEDİYE

POSİTİVe KARTLA 75 LİRAUK 
AUŞVGRİŞİNİZG BARDAK HEDİYE

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Nisan 2010 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com_________ 50 Kr.

İMMH
Dün sabah saat O8.oo sıralarında Demiısubaşı 
Mahallesi'nde evini terkederek, annesinin evine git
tiği eşini aramaya kayınvalidesinin evine giden 
şahıs, karısını bulamayınca çılgına döndü. Kayın 
valide ile tartışan öfkeli damat, kayınvalidesini 
dövdükten sonra boynundan ve ellerinden kesti. 
Şans eseri kurtulan kadın, Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı, öfkeli damat ise kaçtı.

Kongrede, Yıldırım Akıncı ve Ferhat Kurt listesi çekişecek

İP Kongresi bugün yapılıyor
Mahkeme kararıyla 
kayyuma devredilen 
Demokrat Parti’nin ilçe 
kongresi bugün Beledi 
ye Düğün Salonu’nda 
saat ll.oo’de başlaya
cak. 336 delegenin 
oy kullanacağı seçim
lerde Ferhat Kurt ve 
Yıldırım Akıncı 
listeleri çekişecek. 
Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi ile IşKur ve MEKSA 
(Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi 
Destekleme Vakfı) işbirliğinde açılan Aktif
İşgücü Eğitimleri kursları başladı. 2’de

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış DP’de sancılı 
başlangıç

Demokrat Parti’nin yargı kararıyla ya 
pılacak olan ilçe kongresi bugün top 
tanıyor.

Demokrat Parti, 1946 yılında Adnan 
Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan 
ve arkadaşları tarafından kuruldu.

1946 seçimlerine katıldı.
1950 seçimlerinde ise, tek başına ikti 

dara geldi.
Demokrat Parti’nin siyasal yaşamımı 

ta katılmasıyla çok partili demokrasiye 
jeçilmiş oldu.
Cumhurlyet’ln kurulmasından sonra 

Vlustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet 
laik Partlsİ’ni kurdu. Türkiye, 1946 dan 
ince Serbest Fıkra denemesiyle çok 
partili rejime geçmek istedi. Ama olma 
iı. İkinci deneme yine CHP içinden ko 
lanlar tarafından kurulan DP ile gerçek 
eşti. Demokrat Parti, CHP'nin devletçi 
politikalarına karşın, Batı’nın ve 
XBD'nin desteği ile liberal ekonomik 
politikayı benimseyen bir partiydi.
Türkiye’nin siyasi yaşamına 10 yıl 

damgasını vurdu. Yaşanan iç çekişme 
ler sonunda ordunun 27 Mayıs’ta yap
tığı mü da hele ile kapatıldı. .

Liderleri askeri mahkemede yargılandı 
ve bazıları idam edildi.

İdamlar unutulmadı. Kapatılan DP’nin 
yerine BTP, ardından AP kuruldu.

AP, DP’nin mirasına sahip oldu. 
Süleyman Demirel başkanlığında bunu 
12 Mart darbesine kadar götürdü.

Bu arada DP adında yeni siyasi parti 
ler kurulduysa da sürekliliğini koruya 
madı.

Daha sonra kurulan DYP aynı telese- 
feyi sürdürdü. 1983 de kurulan ANAP da 
liberal ekonomik politikalarla siyaset 
yaptı. ANAP’ta 10 yıl siyasete damgası 
nı vurdu. Ancak, Turgut Özal’ın ölümün
den sonra ANAP’ta siyasi meftalar ara 
sına katıldı. ANAP ve DP yeniden bira 
raya gelerek DP adıyla birleşti. Birleşti 
ama sancılı bir birleşme oldu bu.

Bugün yapılacak olan kongre bu 
sancının göstergesidir.

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Sosyal Yaşam Merkezi’ndekî kurslara 120 kursiyer katılıyor

Gemlik Belediyesi 
ile IşKur ve MEKSA 
(Mesleki Eğitim ve 
Küçük Sanayi 
Destekleme Vakfı) 
işbirliğinde açılan 
Aktif İşgücü 
Eğitimleri 
kursları başladı. 
Kurslara katılmak 
için İş Kurumu 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü'ne 280 
başvuru yapıldı. 
Kurslara katılacak 
120 kursiyer 
söyleşi sonucu 
belirlendi.
"Kaliteli Yaşam 
İçin Kaliteli Eğitim 
Şart.." parolasıyla 
Gemlik Belediyesi 
öncülüğünde 
Sosyal Yaşam 
Merkezi'nde 
başlatılan meslek 
kurslarında Gazaltı 
Kaynakçısı, (Günlük 
8 saat toplam 600 
saat) Aşçılık (Sıcak 
Mutfak) (Günlük 8 
saat toplam 400 
saat) Bilgisayar 
Bakım Onarımcısı, 
(Günlük 7 saat 
toplam 350 saat) 
Modelist, (Ğünlük 
7 saat toplam

350 saat) Yönetici Başkanı İb^tum
Sekreteri, (Günlük Talan
8 saat toplam 
256 saat) Servis 
Elemanlığı (Garson) 
(Günlük 8 saat 
toplam 256 saat) 
branşlarında 
kurslar açıldı. 
Kursiyerlere kurs 
müddetince işkur 
tarafından günlük 
15 TL ücret 
ödenecek.

BAŞKAN KUTLADI 
Dün MEKSA 
Kurslarının başla
ması üzerine Beledi 
ye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Teknik Başkan 
Yardımcısı Özkan 
Ateşli, Esnaf 
Sanatkarlar Odası 

temsilcisi, kurslara 
katılan kursiyerleri 
ziyaret ederek, 
açılan kurslara 
destek oldukları 
için kendilerini 
kutladı.
Başkan Güler, 
“Bu kurslar sonucu 
bir mesleğiniz 
olacak ve sertifika 
alacaksınız.
Serbest Bölge’deki 
fabrikalar değişik 
mesleklerden 
elemanlar anyor. 
Bu kursları 
bitirmenizden sonra 
meslek sahibi 
olacaksınız. Kurs 
süresince de 
günde 15 lira ücret 
alacaksınız.” dedi.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
kutlamalarına hazır
lanan ilköğretim 
okulu öğrencileri, 
ilçemiz Atatürk 
Stadyumu’nda 
yapılacak olan gös
teriler için çalış
malara başladılar. 
Dün, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Şube Müdürü Akif 
Alanlar ve Beden 
Eğitimi Öğretmen
leri gözetiminde, 
ilköğretim okulu 
öğrencileri 23 Nisan 
günü protokol ve 
GemWk halkına

Kongrede, Yıldırım Akıncı ve Ferhat Kurt listesi çekişecek

Mahkeme kararıyla 
Kayyuma devredilen 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe 
Kongresi bugün 
saat H.oo’de 
Belediye Düğün 
salonu’nda 
toplanacak.
Rıza Kaya, Hasan 
Mutman ve Erhan 
Süzer tarafından 
oluşan kayyum

yapacakları 
gösterilerin 
provalarını yaptılar. 
Provaların, 23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 

heyetinin belirlediği 
gündeme göre 
toplanacak olan 
genel kurulda iki 
liste çekişecek. 
Görevden alınan 
Ferhat Kurt 
başkanlığındaki 
liste ile Yıldırım 
Akıncı başkanlığın
daki listelerin 
kıyasıya çekişeceği 
genel kurulda

Çocuk Bayramı’na 
kadar tüm ilköğre
tim okullarını kap
sayacak şekilde 
devam edeceği 
belirtildi.

adayların 10 ar 
dakikalık konuş
masının ardından 
Demokrat Parti 
ilçe yönetimi, 
İlçe Disiplin 
Kurulu, yedek ve 
asil üyelerinin 
seçimleri yapılacak. 
Kongrede, 
336 delegenin 
oy kullanacağı 

öğrenildi.



13 Nisan 2010 Salı Gemlik Körfez Sayfa 3

Genç kadına çukurda infaz
Bursa'da, ormanlık 
alanda bir çukurun 
içinde infaz edilmiş 
kadın cesedi 
bulundu.
Bursa'nın 
Osmangazi'ye 
bağlı Gökçeören 
köyü Sarnıç başı 
mevkiinde kafasın
dan tek kurşunla 
vurulmuş 30 
yaşlarında bir kadın 
cesedi bulundu. 
Çobanlık yapan 
Hasan Çıplak,

Gençlerin otomohil sefası hastanede bitti
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, mıcır 
nedeniyle kontrol 
den çıkıp karşı şeri 
de geçerek kamyon
la çarpışan otomo
bilde bulunan 
2 kişi yaralandı. 
Fatih A.’nın kul
landığı 16 Y 8709 
plakalı özel otomo
bille Cerrah belde
sine gezmeye giden 
gençler, daha sonra 
ikamet ettikleri 
Çeltikçi köyüne dön
mek için yola çıktı.

İzinsiz kazılara jandarma hasKını
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde iki 
köye baskın yapan 
jandarma ekipleri, 
define arayan 8 
kişiyi suçüstü 
yakaladı.
Edinilen bilgiye

Otomobil famwnia raniKP: 3 ııarah
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde meydana 
gelen trafik kazasın
da, otomobil ile 
kamyon çarpıştı. 
Kazada otomobilde 
bulunan üçü de 17 
yaşında olan Fatih 
Akkuzu, Halil Kara 
aslan ve Sergen 
Koyuncu yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralılardan Akkuzu, 
yardımına gelen 
annesine, "Anne 
beni bırak durumu 
ağır olan arkadaşım

koyunlarını otlatıp 
köye dönerken, 
bir araba gördü. 
Çıplak, aracın için
dekilerin bir çukura 
baktığını fark etti. 
Kendisine 
"Merhaba" diyen

Genç sürücü, aracı 
yol kenarındaki 
mıcıra kaptırınca 
direksiyon 
hakimiyetini kaybet
ti. Karşı şeride giren 
otomobil, Selçuk K. 
idaresindeki 16 Y 
7120 plakalı kam 
yonun .önüne geçti. 
Kamyon şoförü, fren 
yapıp sağa kaçması
na rağmen önüne 
çıkan otomobile 
çarpmaktan kurtula
madı. kazada, oto
mobil sürücüsü 

göre, Gündoğdu 
köyünde gece saat
lerinde izinsiz kazı 
yapıldığı ihbarını 
alan jandarma ekip
leri harekete geçti. 
Adrese giden ekipler 
A.K., B.G.ve

Halil'in yardımına 
git" dedi. İnegöl'de 
oturan ehliyetsiz 
sürücü Fatih Akku 
zu, akşam saat
lerinde kullandığı 16 
Y 8709 plakalı oto
mobili ile 
arkadaşları Halil 
Karaaslan ve Sergen 
Koyuncu ile gezm
eye çıktı.
Akkuzu'nun sürdü 
ğü otomobil, Çeltikçi 
Köyü yolu üzerinde 
bir viraja hızla gir
ince karşı yönden 

şahısların gitmesin
den sonra çukura 
bakan çoban Çıplak, 
bir ceset olduğunu 
gördü. 15 metrelik 
çukurda kanlar 
içinde bir kadın 
cesedi olduğunu

Fatih A.(17) ve 
yanında bulunan 
Halil Karaaslan (17) 
yaralandı. Aynı araç
ta bulunan Sergen 
Koyuncu (18) ise 
kazayı yara almadan 
atlattı. Durumu ağır 
olan Karaaslan 
çevredekiler tarafın
dan araçtan çıkarılıp 
özel bir otomobille, 
arkadaşları ise 
112 ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı, Halil

A.K.D.'yi gözaltına 
aldı. Büyükdeliler 
köyünde yapılan 
baskında ise H.Ç., 
K.K., M.S., R.T. ve 
A.Y. gözaltına alındı. 
Şahıslar ile birlikte 
çok sayıda dedektör, 

gelmekte olan 
Selçuk Kavak'ın (28) 
kullandığı 16 Y 7120 
plakalı kamyonla 
çarpıştı.
Kazada, Fatih 
Akkuzu ile arka 
koltukta oturan 
arkadaşları Halil 
Karaaslan ve 
Sergen Koyuncu 
yaralandılar.
Kamyon 
sürücüsünün 
sıyrıklarla kurtul
duğu kaza sonrası 
İnegöl Devlet 

gören çoban, 
durumu muhtar 
azasına bildirdi. 
İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
jandarma, genç 
kadının başına tek 
kurşun sıkılarak 
katledildiğini tespit 
etti. Olay yerindeki 
bira şişelerinden 
parmak izi alan 
ekipler, cinayeti 
çözmek için geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı.

YazıYORUM
' ■ ', ■ ■■ ■■:

Diş Hekimi,
Özcan VURAL

6zcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan Vural

Karaaslan'ın ambu
lans beklenmeden 
karga tulumba özel 
araçla hastaneye 
kaldırılması, 
sağlık ekiplerinin 
tepkisine sebep 
oldu. Uzun süre 
kazanın şaşkınlığını 
atlatamayan kamyon 
şoförü Selçuk K., 
otomobilli 
dönerek birden 
önüne geçtiğini, 
çarpmamak için 
elinden, geleni 
yaptığını söyledi.

kazma, kürek, 
murç, levye ve 
kova ele geçirildi. 
Mahkemeye sevk 
edilen 8 zanlı tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

Hastanesi'ne 
kaldırılan uç 
genç tedavi altına 
alındı. Durumu 
ağır olan Halil 
Karaaslan ameliyat 
edilirken, kazaya 
neden olduğu öne 
sürülen Fatih 
Akkuzu, yardımına 
gelen annesi 
Sevgi Akkuzu'ya 
"Anne ne olur beni 
bırak durumu çok 
ciddi olan Halil'in 
yardımına git" 
diye söyledi.

iş yok, ekmek yok !...

İŞSİZLİK, birçok aileyi yıkıyor, içlerini 
yakıyor.

Vatandaşa soruyorsun: “Derdin ne?” 
Büyük bir çoğunluk haykırıyor: “İş istiyo

rum! Çalışmak istiyorum!”
Oysa iş de yok, para da...
Bu sorunu çok ciddiye almak gerekiyor 

ama,
Ağalar koltuk derdinde .karınları tok, cep

leri para dolu, iktidar cephesi “Anayasa 
değişikliği” diyor, “Referandum” diyor, 
“Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu 
Meclis seçsin” diyor, her gün yeni bir gün-. 
dem yaratıyor ama işsizlik ve yoksulluktan 
söz eden olmuyor!

Tuzu kuru olalar, işsizliği kâğıt üzerindeki 
istatistik rakamlarından ibaret sanıyorlar!

İşsizlik oranı yüzde 15’e yükselmiş, genç 
nüfusun yüzde 25 ’i işsizmiş, umurlarında 
mı?

Her işsizin ardında bir aile dramı yatıyor.
İşsizlik, ateşten gömlek gibi bireyleri sarıp 

yakıyor!
Sayın okurlarım ; Türkiye’nin gerçek gün

demi, “Balyoz harekâtı”, “Erğenekon soruş
turmaları” değil,

İŞSİZLİKTİR!- İşsizlik..
Demokrasilerin önündeki en ciddi engel, 

her zaman işsizlik ve açlık olmuştur.
Yoksul kesim arttıkça, toplumda ki tehlike 

lerin de güçlendiği görülür.
Bol bol açılmış üniversitelerimiz var. 

Gençlerimiz okuyor
Fakat bu üniversiteleri bitirenler işsiz 

kaldıktan sonra okumak neye yarıyor?
Ülkemizde her dört genç insandan biri 

işsiz!
“Kriz teğet geçti” demekle işler düzelmi 

yor!
Birçok insanımız can derdinde iken, 

başımızdakiler nelerle uğraşıyorlar?Yok 
Bülent Arınç’a suikast yapılacakmış

Atalarımız “Tok açın halinden anlamaz!” 
sözünü bu günler için söylemişler sanki...

Halkın gündemi, siyaset ağalarının günde
minden çok farklı!

Konuşulan bir numaralı konu, işsizlik ve 
geçim derdi!

Vatandaş için önemli olan ekonomidir, 
yaşam düzeyidir, işsizliktir, çarşı-pazar fiyat
landır. Cebinde ki paradır..

Mutfaklarda dert kaynıyor!
Sokağın sesini duymak lazım!
Ülkenin görücümü hiç iç açıcı değil ne 

yazık ki...
Sahtekârlık âldı yürüdü...
Büyük kentlerde göz göre göre her şeyin 

sahtesi satılıyor... : l '■ ■
Fuhuş, kanser gibi toplumu sarmış durum

da...
Kartzedeler intihar ediyor...
İşsiz kalan insanlar, gelecek korkusu içine 

giriyor umutsuzluk felaket getiriyor.
Cinnet geçirip karısını, kızını, kundaktaki 

oğlunu kesenleri üçüncü sayfa haberlerinde 
okuyoruz.

öte yandan, vurgun vuranlar, gemiler alan
lar, yumurta şatanlar, adamını bulup malı 
götürenler deçok!

Biliyorum benim yüzüme bakıp, 
Peki, bu ülke nasıl düzlüğe çıkacak?

Diyorsunuzdür...
Ben de diyorum ki;
İnsanlarımızin önce daldıkları uykudan 

uyanmaları gdrekiyor!

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:6zcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Gemlik’e Doğru...
Zeytin Dalı Edebiyat Günleri...

Merhum Şair 
Orhan Veli 
“Gemlik’e Doğru, 
Denizi Göreceksin, 
Sakın Şaşırma’’ 
dizeleri ile yıllar 
önce durumu dile 
getirmiş, Gemlik’in 
gelecekteki yani 
bugünkü konumunu 
belirtmiş.

Gemlik’e doğru... 
Deniz görünüyor. 
Şaşıran ise bir 
hayli.

Evet Doğru 
Gemlik’e demiş, 
yurdumun seçkin 
şair ve edebi 
yatçıları...

Onur verdiler 
katılımı ile bu il 
çeye...
. Ama ne yazık ki; 
biz Gemlikliler 
gereği gibi kendile 
rine ilgi göstereme 
dik ilk gün ve etkin* 
lik süresince...

Tüm dünyada 
gelişmişlik kültürel 
ve sportif başarılar
la ölçülüyor.

Belediyemiz, ilçe 
de yıllarca gözardı 
edilmiş, yönenilme 
miş bu önemli nok
sanlığı gidermeye, 
ilçenin gelişmişliği
ni sağlamaya uğraş 
veriyor. Zeytini ile 
ünlü olduğu kadar 
kültürel ve sportif 
başarılarla ünlen
mesi için gerekeni 
yapmaya çabalıyor.

Gelin görün ki; ne 
ilçe protokolü, ne 
siyasi parti temsilci
leri, ne eğitim cami
ası ne gençler, ne 
sivil toplum örgüt
leri üyeleri, muhtar
larımız, ne liselerimi 
zin edebiyat bölümü 
öğrencileri ve öğret
menleri ve ne de 
ilçe halkı ilgi göster
di böylesi ilçenin 
kültür gelişimine 
katkı için düzenle
nen kültür etkin
liğine...

Davete katılmak 
inceliğini gösteren 
Sayın Ataol Behram 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden 
aldığım 16 ZG 291 - 16ZF 905 -16 ZU 892 plakalı araçlarıma 

ait taşıt kartlan'kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
ONSEKİZ KUM ÇAKIL HAFRİYAT TAHM. TAHL. NAK. TURİZM. 

TİC. LTD.ŞTİ. (Yetki Bel. No: u-net no: 251599)

oğlu, Sayın Enver 
Ercan, Sayın İnci 
Aral ve Sayın 
Gökhan Cengizhan 
bu yurdun saygın 
edebiyatçıları. 
Uluslararası üne 
sahip, eserleri 
çeşitli dillere 
çevrilmiş edebiyat 
çılan, edebiyatı 
mızın yüz akları 
ve yeni genç şairle 
rimiz.

Gelecekte onur 
duyacağımız, 
gururlanacağımız, 
ümitlerimiz. 
Dünyaya ses vere 
rek, dünya edebiya 
tında yer alacak 
yeteneklerimiz. 
Mahsun ses tonu ile 
okudular şiirlerini 
haklı olarak, 
üzüldüler.

Sanmam ki; bugün 
bizlerle beraber 
olan bu güzide ede
biyatçılarımızla ay 
nen bir daha birlikte 
olalım.

Zeytin dalı, Gemlik 
halkının aslında 
kültür ve sanat 
değerlerine uzanan 
davet eli. Bu eli boş 
çevirmeyenlerin ilgi
leri de ilçe halkının 
kültürel gelişimine 
katkı ve onay bir 
noktada.

Edebiyat, bir ruh 
bilimi. Edebiyatçı 
ruhları hastalıktan 
koruyan hekim. 
Edebiyatçı, temiz 
yürekli, hassas ve 
hisli. Pırıl pırıl kafa 
yapısı olan düşünen 
beyin, sevgi ve 
acıma duyguları 
gelişmiş, insanoğlu
nun iyi yetişmesine, 
barışçı olmasına, 
uluslararası ilişki
lerin pekişmesini 
arzu eden, bunu 
gerçekleştirmeye 
çalışan, insanlığı 
olduğu kadar 
doğayı seven ve 
koruma uğraşı 
veren, afedici, mer
hametli, maddi çıkar 
peşinde koşmayan, 

kalemini satmayan 
zulme boyun 
eğmeyen, kıskançlık 
duygusu yüreklerde 
yer etmemiş 
insandır.

özgürlük aşığıdır 
edebiyatçı..

Onun için aklı ile 
kalemi ile savaşır 
durur zalimin zulmü 
ile...

insandır! Bu özel
liklerdir canlıyı 
insan kılan!
Edebiyatçının 
uğraşı da insana, 
insanlığa hizmet, 
varolan insanlığın 
gelişmesini sağla
maktır.

Evet, edebiyatçı 
bir noktada, cevheri 
mücevher kılan 
sanatkardır.

Topluma armağan 
ettikleri eserler 
paha biçilmez 
mücevherlerdir. 
Mücevherlerden 
edindikleri yalnız bir 
kalem, üçüncü 
hamur bir tomar 
kağıttır. Gözü para
da değil, insandadır 
hep.

O nedenle sever, 
saygı duyarız kendi
lerine. Ne olur, 
gücenmeyin biz 
Gemliklilere hoş 
görün, af edin 
değerli edebiyat 
çılar.

Yine aramızda 
olun, bizlerle olun.

Edebiyat severler
le beraber olun.

Zeytin dalı sîzlere 
uzanan dostluk eli.

Selam, saygı 
özgürlük mücade
lesinin kalem erba 
bina. Dünyaya şık 
saçanlara, zalimlere 
karşı koyanlara...

Ezilenin, itilip, 
kakılanın yanında 
olanlara, hak 
arayanların yanında, 
önünde olanlara, 
ölümlere, öldürülen
lere acıyıp gözyaşı 
dökenlere, yüreği 
yananlara, barış 
elçilerine...

Paralı parka ilgi volt
Büyükşehir 
Belediyesince 
İstiklal Caddesi’nde 
başlatılan paralı 
otopark uygulaması 
nedeniyle cadde 
boşaldı.
Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü, 
İstiklal Caddesi’nde 
park edecek 
araçlardan ücret 
almaya başlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin özel 
şirketi park eden 
araçlara kuş 
uçurtmazken, ana 
caddede park 
etmek için araçlar 
durmuyor. 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nce hazır

TEŞEKKÜR
Show TV’de yayınlanan 
‘Yemekteyiz9 programının 

Bursa etabında yapılan seçimlerde başarılı 
olarak programın çekimlerine katıldım.

Çekimler sırasında 
beni yalnız bırakmayan ve destekleyen, 

telefonla arayarak kutlayan aileme, 
Sultan ve Birol Altıkardeşler’e, 

Mahmut Solaksubaşı’na, Erdal Sezer’e, 
Mehmet Mülazımoğlu ’na (Pretij ailesine), 

Gemlik Körfez Gazetesi ailesine, 
Mehmet Yıldız9a, Hasan Doğan9a, 

Kahraman Eczanesi’ne, 
Bursa Romanlar Çalgıcı Mektebi’ne ve 
Karacaali halkına katkılarından dolayı 

teşekkür ederim.

GÖKSAL NOCA

lanan park yerlerine 
yanaşan araç sahip
leri park ücreti 
ödeneceğini öğren
ince aracını park 
etmekten vazgeçe 
rek, başka yere

gidiyor. Dün, az 
sayıda aracın park 
ettiği dikkat çeker 
ken, istiklal 
Caddesi’nde büyük 
bir bölümün boş 
kaldığı dikkat çekti.
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Marmarabirlik vites büyüttü
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, yönetim 
kurulundaki görev 
değişikliği ile 
yeni bir döneme 
başladıklarını 
belirterek, "Gelişim 
ve değişim 
sloganıyla yola 
çıktık. Ciddi, azimli 
ve emin adımlar 
atıyoruz" dedi. 
Marmarabirlik'in 
2008-2009 iş yılı 
mali genel kurulu, 
Başköy Tesisleri'nde 
gerçekleştirildi. 
Genel kurulun açılış 
konuşmasını yapan 
yönetim kurulu 
başkanı Hidamet 
Asa, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
tarafından gerçek
leştirilen yeniden 
yapılandırma süreci 
gibi, Marmarabirlik'e 
özel, kendi 
dinamiklerimizle 
oluşturacakları bir 
yenilenme sürecine 
ihtiyaçları 
olduğunu söyledi. 
Yeni bir anlayışın 
başlangıcı olan bu 
süreçte öncelikle 
bölgesel ayrımcılığa 
yer olmadığının

altını çizen 
Hidamet Asa, 
şeffaf bir yapı ile 
kooperatiflere 
eşit mesafede 
kalmaya devam 
edileceğini belirtti. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, ihracatta kayda 
değer rakamlara 
ulaşıldığını, 
geçtiğimiz yıl 
4 milyon 879 
bin kilo ihracat 
yapıldığını ve 28 
milyon 784 bin lira 
gelir elde edildiğini 
bildirdi. Yeni pazar 
arayışlarının 
sürdüğünü ifade 
eden Asa, "İhra

catımızın devam 
ettiği Almanya, 
Hollanda, Fransa, 
Belçika, Avusturya, 
Danimarka, İsveç, 
İsviçre, Norveç, 
Ingiltere, Amerika, 
Kanada, Avustralya 
ve Kıbrıs'ın yanında. 
Rusya, Ukrayna, 
Dubai, Azerbaycan, 
Brezilya, Güney 
Afrika ve 
Gürcistan'da yeni 
pazarlar bulunmuş
tur. Dünyanın 
her ülkesinde 
pazar arayışlarımızı 
titizlikle sürdür 
mekteyiz" dedi. 
Hidamet Asa, konuş
masının ardından 
başkanlığı 

devraldığı Refi 
Taviloğlu'na 
İznik çinisinden 
yapılmış anı 
plaketi verdi. 
Marmarabirlik 
delegeleri de 
Taviloğlu'nu uzun 
süre coşkulu bir 
şekilde alkışladı. 
Divan başkanlığını 
Ahmet Kaynak'ın 
yaptığı genel kurulda 
daha sonra gündem 
maddelerine geçildi. 
Yönetim ve denetim 
kurulu raporlarının 
okunup kabul 
edilmesinin ardından, 
2009-2010 iş yılı 
bütçesi karara 
bağlandı.
Genel kurul gündem 
maddelerinden biri 
de, Marmarabirlik'in 
Türkiye'de ilk olarak 
Başköy ve Erdek'te 
inşa ettiği lisanslı 
depolarla ilgili olarak 
Lisanslı Depoculuk 
Anonim Şirketi kurul
masına ilişkindi. 
Türkiye'de henüz 
örneği bulunmayan 
lisanslı depoculukla 
ilgili genel kurul 
delegelerine bilgi 
verildikten şonra, 
şirketin kurulmasına 
onay verildi.

İstanbul Valisi Mu 
ammer Güler, 1 
Mayısta Taksim Mey 
dam'nda kutlama ya 
pılmasına izin vere
ceklerini bildirdi. 
Muammer Güler, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ü, 
Umman'a uğurla
mak üzere geldiği 
Atatürk 
Havalimam'nda 
gazetecilerin 1 
Mayıs kutlamalarına 
ilişkin sorularını 
yanıtladı.1 Mayısın 
"emek ve dayanış
ma günü" olarak 
ilan edildiğini belir 
ten Güler, şunları 
söyledi: "Bir bay 
ram olarak telakki 
edilmektedir. Bay 
ram coşkusu içeri 
sinde yaşanırsa işçi 
örgütlerinin yapaca 
ğı coşku içindeki 

eylemlere izin ve 
rilir. O coşkuya biz 
de katılmak isteriz. 
Asıl izin vermeye
ceğimiz şey, göz 
yummayacağımız, 
İstanbullunun da 
kabul etmeyeceği 
şey, yakıp yıkmak
tır, şiddet eylem
leridir." 
İstanbul Valisi 
Güler, "Taksim'de 
barışçıl kutlamalara 
izin verecek 
misiniz?" yönünde
ki soruya "Elbette. 
Coşku içerisinde, 
kanunların 
öngördüğü sınırlar 
içerisinde, şiddet
ten uzak şekilde 
yapılırsa ve bize de 
yardımcı olurlarsa, 
elbette bu konuda 
kendilerine yardım
cı olunacaktır" 
karşılığını verdi

elmfc şekeri
kreşleri -—

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

€ĞİTİMD€ 10. ¥11
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş ■ 3 yaş 
4 yaş - 5 yaş - ana sınıfı

Yabancı dil
Dans derslerir 

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

A/ıonTGAGC nnoKcn'i
TAPU TAKİP İŞLERİ

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili
Eski Sahilde 3+1 kiralık daire | Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik- ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3*1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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r&l Düşünsel Boyut
If W ■ Yelda BAYKIZ

11 e-mail: yeldabykz@gmail.com

Judo yarışmalarına katılan 3 öğrenci il birincisi, 1 öğrenci II İkincisi oldu

IIIİIİIMiHÜMİİİİIIIMİIMİIİI
OKUL ve İŞ SERVİSLERİ

Gemlik'te nüfus arttıkça iş ve eğitim sek
törünün hızla talep edilmesi ulaşımın da 
öneminin artmasına sebep oluyor. İlçemiz 
kentsel dönüşümünü yaşamaya başladığı 
1980'li yıllardan günümüze kadar katla
narak bu talep devam ediyor.

Sorun burada, arz kısmında. Denge ne 
yazık ki tam olarak sağlanamamakta. Bir 
yandan güzergah sorunu, bir yandan da 
yasallık ve şoför düzeyinin yetersizliği 
başta geliyor.

Her şeyden önce ilk ele almamız gereken 
çocuklarımızı taşıyan okul servis kategori
sidir. Şehir içinde evlere ve okullara teslim 
edilecek çocukların taşındığı bir servis 
aracında hız yapmak ne kadar doğru?

Yolların efendisi, sanan bazı kendini 
bilmezler, sokaklarda (özellikle aralarda) 
emanete hıyanet noktasındalar adeta. 
Manastır yolunda ve yokuşlarında bu hız 
giderek artıyor.

Biraz daha kontrol mekanizmasının çalış
ması gerek.

Elbette bu işi layıkıyla yerine getiren 
birçok güvenilir ve tanınan isimler de var.

Diğer yandan işçi taşıyan servisler de 
başlı başına sorun. İskele Meydan'ında bir 
bakıyorsunuz koskoca otobüsler park 
halinde işçileri bekliyor. Orası ana baba 
günü. Geliyoruz İstiklal Caddesine orası 
da değişen vardiya saatlerine göre tıklım 
tıklım.Bir kere bu görüntü kirliliği, İkincisi 
trafik akışının tıkanması anlamına geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda güzergahların yer 
değiştireceği, Yeni Pazar Caddesinden 
artık servislerin kaldırılacağı çeşitli şirket 
işçilerine duyuruldu.

Ama bu da sonradan ertelendi.

Hızla büyümeye başlayan ilçemizde 
sorunlara ne yazık ki zamanında lokal yeri 
ne genel anlamda çözüm aransaydı bu tür 
karmaşıklıklar yaşanmazdı.

Çevresel olarak düzene oturtulmuş bir 
Gemlik'i kim istemez ki?

Milli Eğitim Bakan 
lığı Okuliçi Beden 
Eğitimi Spor ve İzci
lik Dairesi Başkanlı 
ğının 2009-2010 
öğretim yılı ilk ve 
orta öğretim kuram
larının mahalle spor 
faaliyetleri kap
samında Yıldızlar 
Judo Müsabakaları 
yapıldı.
9 Nisan Cuma 
günü Osmangazi 
Belediyesi Hüdaven 
digar Spor Salonu’n 
da yapılan yarışma 
lara ilçemiz Şehit 
Cemal İlköğretim 
Dkülu Beden Eğitim 
Öğretmeni Deniz 
Korkmaz ye judo 
antrenörü İsmail Yıl 
diz görevlendirildi. 
Yıldızlar kategorisin 
de yapılan judo 
yarışmalarında, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu 8/D sınıfı 
öğrencisi Yaşemin 
Tuylu, Çınar İlköğre
tim Okulu 7/C sınıfı 
öğrencisi Nazlı 
Karakaya, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 8/A 
sınıfı öğrencisi Sebi 
le Akbulut İl 
Birincisi oldular. 
Yine aynı kategoride 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu 8/C sınıfı 
öğrencisi Süleyman 
Çakar il İkincisi 
oldu.

fiemliMi liisikletcilerılen hir hasarı daha

MŞM BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE 
TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Türkiye Bisiklet 
Federasyonu'nun 
4 Nisan 2010'da 
gerçekleşen ilk 
resmi yarışı 
Manavgat Dağ 
Bisikleti Marato 
nu'nda Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
bisikletçi Salih 
Manavoğlu Ulusal 
(+30 yaş) katego 
ride 76 km'lik 
parkuru 3 saat 31 
dakika 24 saniye
lik derece ile biti 
rerek yarışı ikinci 
olarak tamamladı. 
Antalya'da Manav 
gat ilçesinin eşsiz 
doğasında ve 
oldukça zorlu bir 
parkurda yapılan 
yarışmada bisik
letçiler teknik so 
run yaşamamak 
için dikkatli, ön

sıralarda yer ala
bilmek için ise 
ellerinden geldiğin 
ce hızlı olmaya 
çalıştılar. Takım 
arkadaşı Aytaç 
Arda'nın geçtigi 
miz hafta antren
manda yaptığı 

kaza nedeni ile 
katılamadığı 
yarıştan başarılı 
şekilde dönen 
bisikletçimizi 
kutluyoruz.
Bahar ve yaz 
aylarının gelmesi 

• ile bisiklet gezile 

rine ağırlık 
vereceklerini^ 
toplum içerisinde 
bisikletin daha 
yaygın şekilde 
kullanılması 
için çalışmalar 
yaptıklarını 
söylediler.

mailto:yeldabykz@gmail.com
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MMııMmımlimııiiM Meste t Liseleri yenileniyor
Türkiye Emekliler 
Derneği ve Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği, 
2008 ve 2009 yılı 
içerisinde emekliler
den 18 milyon lira 
para aldı. İki dernek 
2010 yılı için de 
toplam 13.3 milyon 
lira kesinti talep etti. 
Emeklilerin maaşla 
rındaki kesintilerle 
ilgili olarak gelen 
tepkilerin ardından 
Meclis’e de bir soru 
önergesi verildi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer'in bu 
önergeye verdiği 
cevap, emeklilerin 
maaşlarından mil 
yonlarca liralık 
kesinti yapıldığını 
ortaya koydu. 
Dinçer'in önergeye 
verdiği yanıta göre 
Türkiye Emekliler 
Derneği ve Tüm İşçi 
Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği, 
emeklilerin maaşla 
rından 2008 ve 2009 
yıllarında 18 milyon 
lira kesinti yaptı. 
Tüm İşçi Emeklileri

Dul ve Yetimleri 
Derneği 2008 yılında 
86 bin 172 kişiden 1 
milyon 292 bin 580 
lira, 2009 yılında 95 
bin 168 kişiden 1 
milyon 427 bin 520 
lira, Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
ise 2008 yılında 634 
bin kişiden 7 milyon 
608 bin 996 lira, 
2009 yılında 653 bin 
kişiden 7 milyon 839 
bin 888 lira kesinti 
yaptı. 2010 yılı için 
Tüm İşçi Emeklileri 
Dul ve Yetimleri 
Derneği nin 103 bin 
560 kişiden 1 milyon 
553 bin 400 lira, 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
nin ise 653 bin 311 
kişiden 11 milyon 
759 bin 598 lira 
kesinti talebi 
bulunuyor.
Bakan Dinçer, 
SGK'nın söz konusu 
derneklere yazı 
göndererek, kesinti 
talebinin yerine 
getirilmesi için, 
üyelerin kesintilerle 
ilgili onaylarının 
SGK'ya ibraz 

edilmesi gerek
tiğinin bildi rildiğini 
kaydetti.
Derneklerden ayrı

ca, onay yazıları 
ibraz edilemeyen 
dernek üyelerine ait 
kesinti tutarının 
ilgililere ödenme
sine ilişkin taahhüt 
de istendiğini 
bildiren Dinçer, 
bunun üzerine 
derneklerin, söz 
konusu taahhüdü 
SGK'ya bildirdikleri
ni kaydetti. 
Emeklilerin ayık
larından dernekler 
için yapılan kesinti
lerin, söz konusu 
emeklilerin onayına 
dayanılarak 
yapıldığını ifade 
eden Dinçer, 
üyesi olmadığı 
ya da onay 
vermediği halde 
aidat kesintisi 
yapıldığını ileri 
süren hak sahip
lerinin SGK’ya yap
tığı başvuruların 
ile ili derneğe 
gönderildiğini ve 
sonucundan bilgi 
istendiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB), Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) ve 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) işbirliğinde 
"Uzmanlaşmış 
Meslek Edindirme 
Merkezleri" projesi 
hazırladı.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB), Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) ve 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) işbirliğinde 
"Uzmanlaşmış 
Meslek Edindirme 
Merkezleri" projesi 
hazırladı.
Projeyle, meslek 
liselerinin teknolojik 
alt yapılarının 
güçlendirilmesi, 
yenilenmesi, sanayi 
nin ihtiyaç duyduğu 
işgücünün yetiştir
ilmesi, öğretmen
lerin eğitilmesi, işsi
zliğin önlenmesi 
amaçlanıyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Bakanlık 
"Uzmanlaşmış

Meslek Edindirme 
Merkezileri (UMEM)" 
projesi başlatacak. 
Proje, MEB Erkek 
Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüğü, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
İŞKUR ve TOBB 
işbirliğinde gerçek
leştirilecek.
Projeyle meslek 
liselerinin teknolojik 
alt yapılarının 
güçlendirilmesi, 
eğiticilerin yeni 
teknolojiye göre 
donanım sahibi 
olması, illerdeki 
yerel işgücü 
piyasası ihtiyaçları 
mn tespit edilmesi, 
kayıtlı işsizler 
arasından sanayinin 
ihtiyaç duyduğu 

alanlarda işgücünün 
yetiştirilmesi, işsi
zliğin önlenmesi 
amaçlanıyor. 
Buna göre proje 
kapsamında, 81 ilde 
faaliyet gösteren 
teknik ve endüstri 
meslek liseleri 
arasından İŞKUR ve 
MEB tarafından 
seçilen 111 teknik 
ve endüstri meslek 
liseleri yenilenecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
tarafından teknik ve 
endüstri meslek 
liselerinin makine, 
araç-gereçleri, 
teknolojik donanımı, 
.iş piyasasının 
ihtiyaçları 
doğrultusunda 
yenilenecek.
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Askeri kimlik kartımı, Gazi kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

SERPİL AŞIK

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
BURCU ÇELİK (GÜLSE)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniver
sitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama 

Bölümü’nden aldığım geçici 
mezuniyet belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
KADER EFE Öğrenci No: 0613108041

■ 
ü

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

HAMİYET AKTAŞ

Beko Casio marka 398SR nolu 
yazar kasamın ruhsatını 

kaybettim. Hükümsüzdür.
MEHMET HANİFİ ALPARSLAN

H
TC Ulaştırma Bakanlığı Kara 

Ulaştırma Genel Müdürlüğünden 
aldığım 16 ZU 861 plakalı 

aracımın taşıt kartını kaybettim. 
Hükümzsüzdür.ŞEREF GEDİK

mıı Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım ehliyeti

mi kaybettim. Hükümsüzdür. 
NEVZAT ATAŞ

SATILIK NÖBETÇİ ECZANE
ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

13 Nisan 2010 Salı 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 20 05 GEMLİKGemlik KErfez

OtBLİB'İH İLİ GÜRLÜK SİYASİ OAZtTCSİ

ş 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 1° 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 613 35 71

HASTANELER

TEK Arıza S13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5-14 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 42 86
MIHI Eğt. Md. 543 44 74
Halk Kütüphane 543 43 53
Askerlik Şb. 543 40 57
Karayolları 543 43 08
Liman Baş. 543 44 33
Mal Müd. 543 40 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 543 65 00
BP Gaz 544 59 84
Bütünler Likltgaz 543 80 00
Akçagaz 544 88 70
Totalgaz 544 47 00

o£î,ro1 «1» i" 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 2s
Beyza Petrol 513 01 03

9
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
Otobüs İşlet. 513 45 21 -122
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 Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3634 

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)

ffltaıiııii
VEITO SİNEMASI 

VEDA 
ll.45-l4.00-l6.30- 

19.00-21J5 
ÇOK FİLM 

HAREKETLER BUTLAR 
I1.30-14.00-İ6.30- 

l9.00-2l.l5 

Rezervasyon 
(îel :513532i]



<^IİBUBİİNOII
2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİ NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500-TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 

Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL: 51310 71-GSM: 0,533 560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE

0AKCAN PETROLPetrol Ofisi

Tel: 0.224 51310 79
akcanl6@poasbayi.com.tr
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA

KALİTELİ HİZMET 
ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ 
24 SAAT AÇIK MARKET 

POSITIVE KARTLA 
YÜZLERCE HEDİYE

ft.

44 Nisan 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

AK Parti İlçe Başkanı Oktay Kahveci, düzenlediği basın toplantısında Belediyenin birinci yılını değerlendirdi

M,‘M hizmet Hiııoı"
Ak Parti İlçe Başkanı Oktay Kahveci, dün 
düzenlediği basın toplantısında Gemlik 
Belediyesi’nin birinci yılını değerlendirdi. 
Kahveci, Belediyenin kültürel ve Sportif 
alanlarda yaptığı çalışmaları överken, seçim 
sırasında ve vaadlerinde verilen sözlerin 
yerine getirilmediğini söyledi. Kahveci, TO 
Kİ’ye Belediyenin karşı çıkmasını, MOBE 
SE’nin bir yıldır yaptırılmamasını, borçsuz 
belediyenin borçlu belediye haline getiril 
meşini, işçi atımlarını ve ihaleleri eleştirdi. 
Kadri Güler’in haberi sayfa 7’de

n.

ip0 tni'l
X

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Hah yıkamak bir sanattır” 
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır

Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sok. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK 

Tel : 514 57 37

Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin genel kurulunda Encümen 
üyeliklerine Ercan Barutçuoğlu ve Uğur Sertaslan seçildi. 4'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

DP Kongresi ve 
AKP’nin 

Belediyeyi 
eleştirisi

Dûn, DP İlçe Kongresi yapıldı.
Eski Kurşunlu Belediye Başkanının 

açtığı dava sonucu görevden alınan 
ilçe yönetimini mahkeme kayyuma 
devretti. 3 kişilik kayyum, partiyi dün 
seçimli kongreye götürdü.

ANAP - DP birleşmesinden sonra, 
DP adı altında biraraya gelen iki parti 
tabanda beklenen birlikteliği sağladı , 
ama beklenen heyecanı veremedi.

Dün bunu toplanan kongrede de 
gördüm. 336 delegesi olan DP’nin, 
kongreye katılan delege sayısı çok 
fire verdi. Salonda bulunan konukları 
saymazsanız DP rozetli yüz kişi bile 
yoktu denebilir.

■ Heyecansız, isteksiz, coşkusuz bir 
kongere izledik dûn. Kongreden seçim 
lerin sonucu daha başından belliydi.

Kongre delegeleri, Mehmet 
Hamaloğlu başkanlığındaki kongre 
delegeleriydi. Hamaloğlu, Ferhat 
Kurt'tan taraf oldu.

Divan oluşumundan, adayların

konuşmasından seçimlerin sonucu
nun Ferhat Kurt’tan yana olduğu belli 
olmuştu. Sonuç tahminimiz gibi çıktı.

Ferhat Kurt'a yeni dönemde başarı 
diliyorum, 

h h h h h h h
Dün, AKP İlçe Başkanı Oktay Kah 

veci’nin Gemlik Belediyesi’nin birinci ■ 
yılını doldurması nedeniyle basın . 
toplantısı da vardı.

Kahveci, 8 sayfa tutan konuşmasın
da Belediye Başkanını kültürel ve 
sporatif çalışmalarını övdü.

Belediyenin halk ile arasındaki 
duvarları yıktık sözünün sadece 
belediyedeki duvarların yıkıldığını 
göstermelik bir belediyecilik 
yapıldığını iddia etti. -

Kahveci’nin eleştiri uslübü kişiliği 
gibi sert değil yumuşaktı.

Ama her konuyu ele aldı muhalefet 
yapan bir Ana Muhalefet partisinin 
başkanı olduğunu gösterdi. Haberi 
okuyunca bunu göreceksiniz.

Demokrat Parti Gemlik İlçe kongresi yapıldı

MımııilMiHııbııı
Belediye Düğün Salonu’nda yapılan Demokrat Parti ilçe 
kongresinde başkanlık için iki eski başkan karşı 
karşıya geldi. Seçimlerde, Ferhat Kurt delegelerden 
105 oy, Yıldırım Akıncı ise 75 oy aldı. Ferhat Kurt yöne
timi 3 ay sonra partiyi yeniden genel kurula götürecek.

Mahkeme kararıyla kayyum heyeti 
ne devredilen Demokrat Parti ola 
ğanüstü ilçe kongresi dün Beledi 
ye Düğün Salonu’nda yapıldı. İlgi 
nin fazla olmadığı kongrede, eski 
iki ilçe başkanı Ferhat Kurt ve 
Yıldırım Akıncı, ilçe başkanlığı için 
adaş oldular. Başkan adaylarının 10 
ar dakikalık tanıtım konuşmaların
dan sonra, seçimlere geçildi. 
Seçimlerde ipi göğüsleyen mahke
mece görevden alınan Ferhat Kurt 
ve listesi oldu. Haberi sayfa 4’de

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M Dönüşümden 
Namık Kemal İlköğretim

Mum 5 ft lira

Gemlik Belediye 
si'riin başlattığı 
Geri Dönüşüm 
Projesi kapsamında 
başlatılan uygulama 
sürerken elde edilen 
gelirin 5 bin lirası 
Gemlik Namık 
Kemal İlköğretim 
Okuiu'na verildi. 
Okul bahçesinde 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan ile 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Ahmet Demirtaş, 
öğretmenler ve 
öğrenciler tarafın
dan karşılanan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'e öğrenciler 
tarafından çiçek 
verildi.
Statik açıdan 
eğitime uygun 
bulunmayan Gemlik 
Namık Kemal İlköğ 
retim Okuiu'na geri 
dönüşümden elde 
edilen gelirden 5 bin 
lira destek sağlayan 
Başkan Fatih 
Mehmet Güler, okul 
bahçesinde düzen
lenen törende Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Ahmet Demirtaş'a 
çek ile nakit 5 bin 
lirayı teslim etti. 
Geri Dönüşüm 
Projesini, gelirini 
sadece ilköğretim 
okullarına vermek 
için başlattıklarını 
söyleyen Başkan

Güler, öğrencilerden 
projeye sahip çık
malarını istedi.
Başkan Güler, 
öğrencilere yaptığı 
konuşmada;
"Atıkları dikkatli 
toplarsak büyük 
bölümünü paraya 
dönüştürerek 
okullara gelir elde 
ederiz. 2010 yılında 
her gün 25 ton 
geri dönüşüm topla
mayı hedefliyoruz. 
Ne kadar çok atık 
toplarsak okullara 
katkımız daha da 
artar. Sizlerin deste 
ğinizle bu projeye 
sahip çıkıyoruz. 
Okulunuzun bulun
duğu binanın yerine 
modern bir okul 
binası inşa ede
ceğiz, sponsor bul
duk, belki ismi 
değişecek ama sizin 
de beğeneceğiniz 
bir okul yapacağız 
ve her çocuk bura
da okumak isteye
cek. Düne kadar ne 
yaparız diye düşü 
nürken şimdi neler 

yapabiliriz konuşuy
oruz. Yüzdük yüz 
dük kuyruğuna 
geldik, sizin gibi 
duyarlı çocukların 
büyüdü ğünde 
Gemlik'in neler 
kazanacağını 
şimdiden görebil i 
yorum" şeklinde 
konuştu.
Gemlik Namık 
Kemal İlköğretim 
Müdür Ercan 
Akbaş'ta Başkan 
Güler'e desteğinden 
dolayı teşekkür 
ederken "Başkanı 
mız olmasaydı 
bu gelirde olmazdı. 
Başkanımız 
sayesinde inşallah 
pırıl pırıl bir okula 
sahip olacağız, 
kendisine teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Daha sonra okulu 
gezen Başkan 
Güler, öğrencilerle 
sohbet etti, 
onların kendisi 
için yazdığı şiirleri 
dinledi ve yazılan
ları alarak saklaya
cağını söyledi. .

Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
Gemlik ve köy
lerinde bulunan tüm 
okullarda dezenfek
te çalışması başlattı. 
Amacın; okul 
tuvaletlerinin çok 
kullanılması ve bir 
çok hastalığın da 
buralardan başla
yarak çocuklara 
geçmesi olduğunu 
bildiren Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü 
yetkilileri, bu 
amaçla ilçedeki tüm 
lise ve İlköğretim 
Okullarının tuvalet
leri ile bağlı kanali 
zasyon giderlerinin 
bağlandığı rögar 
kapaklarını açarak 
ilaçlı dezenfekte 
işlemi başlattı. 
Ayda bir defa olmak 
üzere mikropsuz ve 
hijyenik ortamın 
oluşması için 
yapılan çalışmalar 
çerçevesinde

Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencileri Başkanı ziyaret etti

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'i ziyarete 
gelen Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim 
Okulu Ana sınıfı 
öğrencileri 
23 Nisan 
kutlamalarını 
Umurbey'de 
yapmak iste
diklerini ilettPer. 
öğretmenleri 
Müjgan Kapçıgay'la 
birlikte Başkan 
Güler'i ziyarete

Ramazan qncesinde 
camilerin tuvaletleri 
ile vatandaşların 
abdest alacakları

yerlerde de dezen
fekte çalışması 
yapılacağı 
bildirildi.

gelen ana sınıfı 
öğrencileri, 
Umurbey'de de 
23 Nisan kutlan 
malarının yapıl
masını istediler. 
Başkan Güler, 
gerekli girişimlerde 
bulunarak 
belediye varmış 
gibi program 
düzenleyerek 
çocukları sevin
dirmek arzusunda 
olduklarını söyledi. 
Öğretmenlerinin 
yardımıyla hazır

ladıkları çiçek 
motifleriyle 
süslü tabloyu 
Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'e 
hediye eden 
ana sınıfı 
öğrencileri 
hazırladıkları 
istek mektubunu 
da kendisine 
verdiler ve okulun 
bahçesinde 
kendilerine ait 
oyun yeri yapıl
masını istediler.
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Ormanda çifte infaz YazıYORUM
Bursa'nın 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Gökçeören 
köyünde, 
ormanlık alanda 
bir kadın cesedi 
bulunmasının 
ardından dünde 
bir erkek cesedi 
ortaya çıktı. 
Gökçeören köyü 
Sarnıçbaşı mevki
inde dün bir çoban 
tarafından bulunan 
30 yaşlarındaki 
kadın cesedinin 
2 kilometre uzağın
daki Kavala mevki
inde bir erkek 
cesedi bulundu. 
Sabah tarlasından 
dönen Hüseyin D., 
yol kenarında 
hareketsiz yatan 
bir kişi olduğunu

Çocuk pornocularını interpol yakalattı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ve inter
pol işbirliği ile 
düzenlenen operas 
yonda internetten 
yaşları 3 ila 16 ara 
sında değişen çocuk 
ların kullanıldığı 
onbinlerce çocuk 
pornosunu indiren 4 
kişi düzenlenen ope 
rasyon ile yakalandı. 
Polis binlerce porno 
filme el koydu. 
İnterpol Daire 
Başkanlığı Bilişim 
Suçları Kontrol 
Merkezi'nin çocuk 
pornosuna karşı 
dünya çapında 
başlattığı mücadele 
de Bursa'da dört

Yan hakma cinayetine 14 yıl hapis
Bursa'da, asker 
eğlencesinde yan 
bakma meselesi 
yüzünden çıkan kav
gada bir genci 
tabancayla vurarak 
öldürdüğü, 2 kişiyi 
de yaraladığı iddia 
edilen sanık, 14 yıl 
4 ay 15 gün hapis 
cezasına çarptırıldı. 
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi''nde, 
"kasten öldürme ve 
yaralama suçların
dan" müebbet hapsi 
istenen tutuklu 
sanık K.K., son 
kez hakim karşısına 
çıktı, ölümle biten 
kavgaya karıştıkları 
iddia edilen tutuk

fark etti.
Hüseyin D., köyden 
arkadaşlarını da 
çağırarak cesedi 
kontrol etti.
Şahsın başından 
vurulmuş olduğunu 
gören köylüler jan
darmayı çağırdı.

kişinin, internetten 
bilgisayarlarına yaş 
lan 3 ila 16 yaşında 
değişen çocukların 
oynatıldığı porno 
filmleri indirdiklerini 
belirledi. Bu kişilerin 
kullandıkları bilgisa
yarların İP numar- . 
alarmdan adreslerini 
belirleyen interpol, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bilgi 
verdi. Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği ekip
leri Merkez Osman 
gazi, Yıldırım ve 
Nilüfer ilçelerinde 
tespit edilen dört 
ayrı adrese eş 
zamanlı operasyon 

suz sanıklar Y.S.D., 
C.K., E.K., E.B., V.K., 
B.A. ise karar duruş
masına gelmedi.
13 Aralık 2008'de, 
Bağlaraltı 
Mahallesindeki bir 
kıraathanede yan 
bakma meselesi 
yüzünden çıkan 
kavgada, Erhan 
Özdemir'in (25) 
tabancayla başından 
vurularak ölümüne, 
E.K.ve B.A.'nın da 
yaralanmasına 
sebep olduğu iddia 
edilen sanık K.K., 
hakkındaki iddiaları 
yalanladı. Tutuklu 
sanık K.K., 
ifadesinde, "Kimseyi

Yapılan incelemede 
üzerinden çıkan 
kimlikten Murat 
Mert (36) öldüğü 
belirlenen şahsın, 
kadınla benzer 
şekilde kafasına 
tek kurşun sıkılarak 
öldürüldüğü 

düzenledi. Evlerde 
yapılan aramalarda 
taşınabilir disklere 
kopyalanmış binler 
ce çocuk pornosu 
ele geçirildi. Polis, 
sitelerden çocuk 
pornosu indirdikleri
ni belirlediği Gürcan 
K. (43), Halit Kağan 
S. (27), Ersin Ç. (24) 
ve Gökçe O. (26) 
isimli zanlıları gözal 
tına aldı. Polis, inter
net servis sağlayıcı 
lan üzerlerine olan 
zanlılardan Ersin 
Ç.'nin babası Hüse 
yin Ç. (53) ile Gökçe 
O.'nun babası Nihat 
O.'yu (48) da gözaltı
na aldı. Polis zan- 

yaralamak gibi bir 
niyetim yoktu. Olay 
bir anlık öfke sonu
cu meydana geldi. 
Silahı da yerde bul
dum, kendimi koru
mak için rastgele 
ateş ettim. 
Çok üzgünüm. 
Mahkemenin 
vereceği karar 
saygılıyım" dedi. 
Mahkeme, tutuklu 
sanık K.K.'yi, 
"adam öldürmek" 
suçundan önce 
müebbet hapis 
cezasına çarptırdı. 
Ardından tahrik ve 
iyi hal indirimi 
uygulanan sanığın 
cezası 10 yıl 10 ay 

anlaşıldı, 
Mert'in de bulunan 
kadın gibi tek 
ayakkabısının 
olmadığı görüldü. 
Yapılan ilk 
incelemede, Yıldırım 
ilçesinde ikamet 
eden Murat Mert'in, 
"adam yaralama, 
hırsızlık, sahte para" 
.suçlarından 3 sabıka 
kaydının bulunduğu, 
2 olayla alakalı 
halen hakkında 
arama kararı 
olduğu Öğrenildi. 
Jandarma olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma başlattı. 
Şahısların geçen 
hafta sonunda 
bölgeye getirilerek 
infaz edildikleri 
tahmin ediliyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmall.com
www.milliyet/blog/özcan vural

İdarin evlerinde bin
lerce çocuk pornosu 
ele geçirdi. İP adres
lerinin tespit edilme 
mesi için özel prog 
ram kullandıkları 
belirlenen zanlıların, 
bu pornoları pay
laşım sitelerine dağıt 
tıkları ortaya çıktı. 
Olayla ilgili.soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet Savalı 
ğı'nca başlandı. 
Sorgulamaları de 
vam eden zanlılar, 
"internet aracılığıyla 
çocuk pornosu 
indirmek, dağıtmak, 
elde tutmak" 
suçlarından adliye 
ye çıkartılacaklar.

hapise indirildi. 
Aynı kavgada 2 
kişiyi yaraladığı 
iddia edilen K.K., 
ayrıca 2 yıl 8 ay 15 
gün hapis cezasına 
çarptırıldı. Şahsa, 
"ruhsatsız tabanca 
bulundurmak" 
suçundan da , 
10 ay hapis ve 
500 lira para 
cezası verildi.
Bu arada tutuksuz 
sanıklardan Y.S.D. 
ile C.K. de "adam 
yaralamak" suçun
dan 1 yıl 3'er ay 
hapis cezasına çarp
tırıldı. Diğer 4 kişi 
ise delil yetersizliğin 
den beraat etti.

Eleştiriler üzerine!....
SİVRİ dille eleştiri yazısı yazdığım bin

lerinin, canının sıkılmasını anlarım, “Eline 
sağlık” diye cevap vermelerini beklemem.

Ama, hal böyle diye, işi edep dışına 
taşırmalarına da müsaade etmem.

Kavgayı severim, müsaade edemem..
Bir kere, alt alta hakaret içeren ifade kul

lanmak suretiyle bir eleştiriye cevap ver
ilmiş olunmuyor, bu biline...

O kişilerin “cevap verme aczi” daha da 
fazla ortaya çıkıyor,

Hem de ne acz!
Zavallılık...
Bünca yıl eli kalem tutan birinin, cevap 

yetiştireceğim diye, benim “sayın” 
dememe karşılık, ucuz laf yetiştirme 
çabası çok zavallıca oluyor..

Sonradan köşe yazarı olmamdan hiç 
yüksünmem, zira 76 yaşındayım.

Bana laf yetiştirmeye çalışan şahısların 
olmasa da, birçok yazarın amcası - 
babası sayılabilirim.

Kusura bakmayın, “amca” tabirini yaşı
na dikkat çekmek için değil, cahillerin 
lafına karşılık olarak kullandım.

Zaten, yazımın en az alınganlık göster
mesi gereken kısmı “amcalık” meselesi. 
Belki “bu yaşta, bu cehalet” imasında 
bulunduğumu düşünmüştür, öyle bir 
niyetim yoktu ama

“Kişinin kendini bilmesi gibi fazilet 
olmaz” derler.

Doğrusu, bu yazımı bazılarının yazısı 
üzeri ne kaleme aldım, ama düşüncelerini 
çok önemli, özgün bulduğumdan değil, 
tam tersine fazla harcıâlem olduğu için...

Öyle olduğu halde, büyük laf etme 
hevesi taşıdığı için!

Dahası, benim asıl önemsediğim, söz 
konusu yazılarım da belirttiğim gibi, şahsı 
veya münhasıran onların sergilediği fikir
ler değil,

Hemen hatırlatayım, bir şeyin önemsen
mesi için içeriğinin belli bir düzeyde 
olması gerekiyor

Siyasi açılımları dolayısı ile ve bu açı
dan, hep “önemsenerek” tartışılmalı diye 
düşünürüm.

Nitekim, bu konuya dikkat çekmek 
üzere, bir süre önce bir çerçeve yazısı 
yazmıştım, okumuşsunuz..

Yani asıl konu, laf yetiştirmek değil, 
yazılar vesilesiyle bu önemsediğim 
hususu tartışma konusu etmektir..

O nedenle, cevap yazmak isteyenleri 
ciddi olmaya, saygılı olmaya davet etmek 
isterim.

Kızgınlık hezeyanıyla, centilmenliği de 
bir yana bırakıp, benimle, bu şekilde laf 
yarıştıramayacağını en kısa zamanda 
öğrenilmesi kendileri için çok faydalı 
olur.

Hem bilmemek değil, öğrenmemek ayıp
tır...

Benim yazım sayem de kendi hafiflik
lerini de, kalitelerini de, toplumun onlar 
için verdikleri notları öğrenmiş oldular..

Fena mı?

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■■ongniB abone olun okuyun okutun

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Demokrat Parti Gemlik İlçe kongresi yapıldı

ferhal Kurt, yeniden ilce Başkanı
Belediye Düğün Salonu’nda yapılan Demokrat Parti ilçe kongresinde başkanlık için iki eski 
başkan karşı karşıya geldi. Seçimlerde, Ferhat Kurt delegelerden 105 oy, Yıldırım Akıncı 
ise 75 oy aldı. Ferhat Kurt yönetimi 3 ay sonra partiyi yeniden genel kurula götürecek.
Mahkeme kararıyla 
kayyum aracılığıyla 
genel kurul yap
tırılan Demokrat 
Parti’de dün yapılan 
seçimlerde, Ferhat 
Kurt rakibi Yıldırım 
Akıncı’yı 30 farkla 
geçerek, yeniden 
ilçe başkanı seçildi. 
Saat 13.oo’de 
Belediye Düğün 
Salonu’nda toplanan 
Demokrat Parti 
genel kuruluna 
ilginin az olduğu 
dikkat çekti.
Salonda delegeden 
çok konuğun bulun
duğu genel kurula, 
Demokrat Parti İl 
Başkan Yardımcısı 
Meliha Balcıoğlu, İl 
Teşkilat Başkanı Arif 
Canyılmazel, İl Kadın 
Kolları Yardımcısı 
Zuhal Girenalp, eski 
İl Başkanı Fusün 
Yaşar, eski Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
Belediye İdari 
Başkanı Cemil Acar, 
Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, siyasi 
parti ilçe başkan ve 
yöneticileri, kurum

Köylere Hizmet Götürme Birliği genel kurulu yapıldı
Rl IIVI ■ II II I I II II

Köylere Hizmet 
Götürme Birliği’nin 
genel kurulu 
dün yapıldı.
Genel Kurulda dört 
encümen üyeliği 
için seçim yapıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün başkan
lığında Kaymakam 
lık Toplantı Salönu’n 
da toplanan Birlik 
genel kurulunda, 
2009 yılı kesin he 
sap raporları okun
du. 865 milyon lira 
olarak belirlenen 
gelir gider hesapları 
genel kurulda oybir
liği ile kabul edildi. 
Divan Başkanlığını 
İl Genel Meclis 
üyesi Ahmet Hulusi 
Aydın’ın yaptığı 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
genel kurulunda,

ve kuruluş temsilci
leri ile delegeler 
katıldılar. , 
Kayyüm heyeti adına 
kongreyi başlatan 
Rıza Kaya, görevle 
rinin mahkemece 
genel kurulu topla 
yıp, seçimlere 
götürmek olduğunu 
söyledi. 
Kaya, kongrenin 
birlik ve beraberlik 
içinde geçmesini 
diledi. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
ardından Divan 
heyetine Aydın 
Erenoğlu, Eftal 
Ergen ve Sibel 
Kurtoğlu seçildiler. 
Divan Başkanı Aydın 

encümen üyelikleri 
için seçim yapıldı.
5 İl genel meclisi 
üyesi, köy muhtar
ları ve Kaymakam 
dan oluşan Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği genel kurulu 
encümen üyelikleri 
ne Ercan Barutçu 
oğlu, Mehmet Uğur 
Sertaslan ve Ömer 
Aslan, Ayhan 
Gündoğdu,

Erenoğlu yaptığı 
konuşmada, 
“Milletimizin bizden 
beklentileri var. 
Milletimiz, merkez 
sağ partiler olan 
Anavatan ve Demok 
rat Partinin birleş 
meşini istiyordu. 
Bu gerçekleşti. 
\rtık, biz hepimiz 
Demokrat Partiyiz. 
Bu kongreden 
birlik ve beraberlik 
içerisinde çıkacağız. 
Eskisi gibi Türkiye’yi 
yönetmeye talip 
olacağız” dedi. 
Genel kurulda 
seçimlerde aday 
olan Yıldırım Akıncı 
ise yaptığı konuşma-

Hüseyin Meriç 
aday gösterildi. 
Gizli oyla yapılan 
seçimlerde, Ercan 
Barutçüoğlu, 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ile köy 
muhtarlarından 
Ayhan Gündoğdu 
(Hamidiye Köyü), 
Hüseyin Meriç 
(Şahinyurdu Köyü) 
encümen üyelikle 
rine seçildiler.

da, 1965 yılından 
beri Adalet Partisi, 
Doğruyol Partisi ve 
Demokrat Parti’nin 
gençlik, yönetim 
kurulu, ilçe 
başkanlığı gibi her 
kademesinde görev 
yaptığını söyledi. 
Akıncı, “Demokrat 
Parti değişim 
geçiriyor. Sizden 3 
aylık süre için bana 
itimat etmenizi 
istiyorum. Şimdi 
bir olma zamanı.
2 ölüden bir ölü çık
maz diyorlar. Biz, 
ölmedik. Demokrat 
Parti ölmez. Çünkü, 
DP dava üzerine 
kurulmuş bir par
tidir. Çok çalışa
cağız. Kendi 
içimiz de adaletli 
olacağız.” dedi. 
Daha sonra, söz 
alan Başkan aday
larından Ferhat Kurt 
ise, siyaset yap
manın sevda işi 
olduğunu, Türkiye’yi 
sevme işi olduğunu 
belirterek, “31 Ekim 
2009 tarihinde 
yapılan Demokrat 
Parti ile Anavatan 
Partisi birleşme 
kurultayında oyumu 
DP için kullandım. 
O andan itibaren 
DP’li oldum. 
Tabanımız ülkenin 
bekası için bir
leşmemizi istiyordu.

O kurultaydan 
sonra, tabanda, 
tavanda ve ortada 
birleşme oldu. Bir 
süreçten geçtik. 
Yeni genel merkez
imiz il başkanının 
isteğiyle "beni ilçe 
başkanlığına getirdi. 
Görevden kaça
mazdım, verilen 
görevi yaptım; 
Bu kongrede, 
seçilsem de 
seçilmesem de 
bana verilecek her 
görevi yine yapaca 
ğım. Biz, göreve tali
biz. DP’nin yüzünü 
kızartmayacak şek
ilde ona sahip çıka
cağız. Bu parti, bu 
delege beni nerede 
görmek isterse, 
orada olacağımı 
burada sizlere 
beyan ediyorum” 
şeklinde konuştu.

SEÇİMLER 
YAPILIYOR 
İlçe Seçim Kurulu 
gözetiminde daha 
sonra delegeler 
oy kullanmaya 
başladılar.
Saat 17.oo’de açılan 
sandıkların sayımın
dan sonra, Ferhat 
Kurt listesinin 105, 
Yıldırım Akıncı 
listesinin ise 75 oy 
aldığı görüldü.
2 başkan adayı 
seçimlerden sonra, 

birbirlerini kutladı. 
Ferhat Kurt başkan
lığındaki yeni yöne
tim kurulu şu isim
lerden oluşuyor:

YÖNETİM KURULU 
ASYLUYeTeR 
Ahmet Çelik, 
İsmail Kemah, 
İbrahim Aşan, 
Gökhan Tuncel, 
Nevzat Elikesik, 
Adem Kaya, 
Mustafa Kaynatma, 
K.Aynur Erenoğlu, 
Türker Göral, 
Hülya Göçmez, 
Sadullah Uçan, 
Engin Kökçam, 
Sırrı Malgil, 
Ahmet Aydın, 
Tansel Aşkın, 
Ahmet Çorum, 
İsmail Bulut, 
Osman Palabıyık,

DİSİPLİN KURULU 
Kenan Aktan, 
İbrahim Tümer, 
Kerim Dinçer, 
Ümit Porsuk, 
Reşat Yedikardeşler 
Ünal Bayrak, 
Ali Uludağ, 
Doğan Kapar, 
Aydın Türkkan

Ferhat Kurt başkan
lığındaki yeni 
yönetim kurulu, 
üç ay görev yaptık
tan sonra, partiyi 
olağan genel 
kurula götürecek.
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© TEŞEKKÜR ©
Demokrat Parti Gemlik İlçe Teşkilatı ’nın 

Belediye Düğün Salonu’nda yapılan 
olağanüstü genel kurul toplantısında, 

şahsım ile listemdeki yönetim ve disiplin kurulu 
asil ve yedek üyelerine oylarıyla destek vererek

İlçe Başkanı seçilmeme katkı sağlayan 
partimiz delegelerine,

kongremize katılan il ve ilçe yöneticilerine, = | 
partili üyelerimize, siyasi parti temsilcilerine, 
Belediye yetkililerine, dernek, oda, kooperatif, 

kurum ve kuruluş yöneticilerine, 
seçimlerden sonra şahsımı kutlayan 
eş, dost, arkadaş ve partililerimize 

teşekkürü bir borç bilirim.

Ferhat KURT
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AK Parti İlçe Başkanı Oktay Kahveci, düzenlediği basın toplantısında Belediyenin birinci yılını değerlendirdi

Kahveci, "Gemlik hizmet bekliyor
Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, 
düzenlediği basın 
toplantısında Gemlik 
Belediyesi’nin 
birinci yılını 
değerlendirirken, 
Belediyenin kültür 
hizmetleri dışında 
gözle görülür bir 
hizmeti olmadığını 
belirterek, 
“Gemlik hizmet 
bekliyor” dedi. 
AKPİlçe binasında 
dün saat 15.oo’de 
düzenlenen basın 
toplantısına, İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci, belediye 
ve il genel meclisi, 
yönetim kurulu, 
gençlik ve 
kadın kolları ile 
partililer katıldı. 
Kahveci, bir saat 
süren basın toplan
tısında yerel seçim
lerin üzerinden 
bir yıl geçtiğini 
belirterek, kendileri
ni Gemlik’in bir 
parçası olarak his
settiklerini, ilçeye 
yapılan her olumlu 
işten fayda gördük
leri gibi kötü yapılan 
ya da yapılmayan 
çalışmalardan da 
Gemlikli olarak zarar 
gördüklerini söyledi. 
Kahveci, 
şöyle konuştu: 
“Öncelikle şunu . 
belirtmek isterim ki, 
bizim amacımız 
seçilmiş bir belediye 
başkanına doğru 
yapılan işlerde mem
nuniyetimizi dile 
getirmek. Ancak, 
Gemlik’in yararına 
olduğuna inandığı 
mız projelerin alter
natifi olarak Gemlik 
kamuoyu ile paylaş
maktır. Birinci yılını 
dolduran Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
her zaman kuru 
muhalefetten sürekli 
kaçındık. Ak Parti 
grubu olarak ilmi 
siyaset yaparak, akıl 
ve mantığı ön plan
da tutmaya çalıştık. 
Gemlik’in yararına 
olduğuna inandığı 
mız işlerde desteği 
mizi esirgemedik. 
Olumsuz konu 
gündeme geldiğinde 
bunu sakıncaları 
ve nedenleri ile 
anlatarak, olması 
gerekeni alternatif 
projelerimizi meclis 
te dile getirdik” 
Sorumluluk almak
tan kaçınmadıklarını 
belirten Kahveci, 
“Günü kurtarmaya 
yönelik siyaset

yapanların hepsi 
Türkiye’nin çok 
büyük siyaset 
müzesinde yerini 
almışlardır.” şek
linde konuştu. 
Belediye Başkanının 
kültürel faaliyetlerde 
yoğunluk içinde 
olduğunu, şiir din
letileri, şairlerle 
buluşma toplantıları, 
tiyatro faaliyetleri, 
sosyal hayatı can
landıracak etkinlikler 
olarak göze çarptığı 
nı belirten Kahveci, 
“Burada bir eksik
liğin altını çizmekte 
fayda görüyoruz. 
Yapılan etkinliklere 
katılım çok az. 
Hemşehrilerimiz bu 
faaliyetlere ilgi 
göstermiyorlar. 
Halkın yer almadığı 
hiçbir proje kendine 
hayat kaynağı bul
maz. Etkinliklerin 
kamuoyuna duyurul
masında ve vatan
daşların etkinliklere 
katılım noktasında 
daha etkili bir çalış
ma yapılması gerek
tiğine inanıyoruz” 
dedi.

ELEŞTİRİLER 
BAŞLIYOR 
Belediye Başkanının 
seçimlerde belediye 
ile halk arasındaki 
duvarları yıkacağını, 
şeffaf ve katılımcı bir 
belediyeyi kuracak
larını vaddettiklerini, 
ancak sadece beledi 
yedeki duvarları 
yıktığını belirterek, 
“Esas olan 
belediyedeki duvar
ları yıkarak göster
mecilik ve şekilcilik
ten ibaret bir anla 
yışla hareket etmek 
değil, kafalardaki 
kalın duvarların 
yıkılmasıdır” dedi. 
Kent Konseyi’nin 
kuruluşunu da 
eleştiren Oktay 
Kahveci, başkanlığa 
belediye başkanının 
seçilmesinin doğru 
olmadığını, katılım
cılığın, şeffafçılığın 

çöpe atıldığını 
belirterek, “Başkana 
düşen Kent Konseyi 
gibi Gemlik’in sorun
larını tartışacak, 
projeler üretecek, 
fikir çatışması yara 
tacak ve sonunda 
ortaya çıkan çözüm 
önerilerini Gemlik 
Belediyesi’ne sunan 
böyle bir grupta 
daha özgür ve 
çalışma ortamı 
yaratmak adına Kent 
Konseyi başkanlığı
na dışardan seçmek 
olmalıydı” dedi. 
Gemlik Belediye 
spor’un kongresin
den kimsenin habe 
rinin olmadığını da 
iddia eden Kahveci, 
Belediyespor kong 
resinin sadece 
CHP’li belediye 
meclis üyeleri 
ile yapılmasını 
manidar buldu.
Kahveci, kamuoyun
da ve gazetelerde 
yer alan eleştirilere 
tepki gösterildiğini, 
yayınlanmasını 
engellemeye çalıştık 
lan uslubü tasvip 
etmelerinin mümkün 
olmadığını da belirt
ti. Seçim öncesi ve 
rilen vaadlerin tutul
madığını iddia eden 
Kahveci, yeni imara 
açılan çevre yolunun 
ötesinde yüzde 40 
olan 18 uygulama 
sında DOP oran
larının fazla olduğu 
nu, bunu yüzde 25 
lere çekeceğinin 
şöylenmesine karşın 
bu oranların aynı 
seviyede korun
duğunu, vatandaşın 
Başkana sözünü 
hatırlattığını belirte 
rek, “Kendisine ve 
rilen oyların hakkı 
nın iade edilmesini 
talep etmekteyiz” 
şeklinde konuştu. 
Gemlik’i su bastığı 
günlerde Belediyeye 
başvuranların “Bu 
bizim işimiz değil, 
BUSKİ’nin işi” 
diyerek başından 
savdığını da söyle 

yen Kahveci, 
“Belediye Başkanları 
nın bu benim işim 
değil demek gibi bir 
lüksü olamaz” 
şeklinde konuştu. 
TOKİ’yi bir an Önce 
Gemlik’te yatırım 
yapması gerektiğini 
belirten Kahveci, 
Belediye Başkanının 
bu konuya katkı 
koymak yerine 
TOKİ’ye karşı 
çıktığını belirtti. 
MOBESE sisteminin 
yılan hikayesine 
döndüğünü belirten 
Kahveci, yüklenici 
firmanın ihale şart
namesini yerine 
getiremediği için 
geciktiğini, Gem 
lik’in bu konuda bek 
iemeye tahammülü 
olmadığını söyledi.

BELEDİYE 
BORÇ BATAĞINDA 
Kasasında 8,5 tril 
yon lira ile devralan 
Belediyenin bu 
parayı harcadığını, 
ayrıca 7 trilyon lira 
da borçlandığını 
söyleyen Oktay 
Kahveci, “Belediye 
tam bir mirasyedi 
gibi davranarak, 
kasada bırakmayan
lar bunun hesabını 
veremediklerinden 
başka yarım kalan 
ya da başlanmayan 
projelerde başka 
bahaneler öne süre 
rek topu taça atıyor
lar. Ama şunu iyi 
bilmek gerekir ki 
üstünde tüyü 
bitmedik yetimin 
hakkı olan bu müs 
riflik ve savurganlık 
sizi hiçbir yere 
götürmez” dedi. 
Gemlik Belediyesi, 
çalışanlarına 
sözleşme farkı ve 
ikramiyelerinin 
zamanında öden
mediği, temizlik fir
masının yaklaşık.4 
aydır belediyeden 
para alamadığını, 
TEKEL işçilerine 
yardım toplayıp 
Ankara’ya gönderen

Belediye Başkanının 
aynı hassasiyeti 
Belediye işçisine 
göstermesinin bek
lendiğini belirten 
Oktay Kahveci, 
Belediye Başkanı 
Mecliste yaptığı 
konuşmada ken
disinin harcama 
yetkisinin olmadığını 
söyleyerek, başkan 
yardımcılarına ve 
daire amirlerini 
işaret ettiği öne 
sürülerek, “Komik 
duruma düşüyor. 
Halbuki Belediyenin 
tüm gelir ve gider
lerinin yapılması ve 
takibi yasa ile Bele 
diye başkanına 
görev olarak veril 
iniştir. Başkandan 
görevinin gereğini 
yapmasını bekli 
yoruz.” dedi. 
Belediye bütçesi 
hakkında da bilgiler 
veren Kahveci, 17 
milyon 754 liralık 
bütçeye konan 
sermaye gelirini 
nasıl elde edecek
lerini de sordu.
Seçim beyanname 
sinde verilen söz
lerin gerçekleşmedi 
ğini de söyleyen 
Kahveci, belediyenin 
365 gün aşevi 
hizmeti açacağını, 
halka sıcak yemek 
vereceğini vadetme- 
sine karşın yalnız 
ramazan ayında 
uygulamaya yer 
verildiğini, geri 
dönüşüm projesin
den 700 milyon 
liraya yakın gelir 
elde edileceğini 
ancak 125 milyonda 
kaldığının hesap 
edildiğini, bunun da 
belediye adına hüs
ran olduğunu söyle
di. Kahveci, yeraltı 
çöp konteynerlerinin 
9 Ağustos 2009 da 
ihalesinin yapılması
na karşın hiçbir iler
leme kaydedilmedi 
ğini, gecikme sebebi 
sorulduğunda kara 
yollarından izin çık
madığı söylendiği 
belirtilerek, 
“Başkanın tecrübe
sine dayanarak 
mevzuata hakim 
olmasını beklerdik” 
dedi.
2009 yılı faaliyet 
raporunu halkın tale
plerini karşılamaktan 
aciz yanlış bilgiler 
içeren resimli fotoro
man karakterlerine 
benzeten Oktay Kah 
veci, “Adeta Lafon 
tenden masalları 
andıran kitapçıkla 
karşılaşmış bulunu 

yoruz. Belediye 
kadrosunun arttığı 
söylendiği halde 
aldıkları personel ve 
geçici işçiden söz 
etmiyorlar” dedi.
Belediye hesaplarını 
denetleme kurulu 
raporunda atımlarda 
şekil yönünden 
yanlışlar olduğunu 
örnekleriyle anlatan 
Oktay Kahveci, 
doğrudan teminli 
alımlarda tekliflerin 
aynı kalemden çık
tığını, bu alımların o 
yılki bütçenin yüzde 
10 unun geçmemesi 
gerektiği halde 
geçtiğini, ihale 
ilanlarında yanlışlar 
yapıldığını belirte 
rek, alımların grup 
lara ayrılarak 
parçalanarak ihale - 
yasasına uymadığı 
nı, 2009 yılında 1 
milyon 650 bin liralık 
makine taşıt bakım 
onarım giderinin 
gerçekleşmesinin 
dikkat çektiğini, 
damperli kamyona 
36 bin liraya damper, 
çöp aracına 44 bin 
lira masraf edildiği 
belirtilerek, “Bizim 
yaptığımız araştır
malar sonucunda bu 
paralar ile araçların 
tümünün yenilebile- 
ceği kasada da 
para kalacağı tespit 
edilmiştir” dedi. 
Çöp toplama ve 
sulama işlerinin 
büyük bir kısmının 
ihale edildiği 
halde yine bu 
harcama kalem
lerinin çoğunun 
aynı firmaya ver
ilmesinin düşün 
dürücü olduğunu 
belirten Kahveci, 
bilgisayar yazılım, 
büro malzemeleri 
alımı için 1 milyon 
200 bin lira 
harcandığını, 
sorulara açıklık 
getirilmediğini 
belirtti.
Kahveci, Gemlik 
Belediyesi’nin bir 
yılda sadece 
kültürel faaliyetlerle 
günü kurtarmaya 
çalıştığını, bunların . 
büyük projelermiş 
gibi gösterildiğim 
belirterek, 
“Belediyede herkese 
iş verilerek seçim
lerde verilen 
diyetler ödenmek 
isteniyor. Bu 
şekilde kapılar 
kapatılmış.
İçeride ne olduğunu 
kimse bilmiyor.
Şeffaf belediyenin 
kasası boş.” dedi.
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Her yıl 5 hin öğrenci sokağa itiliyor
Bursa'da Milli Eğiti 
me bina ve teknolo
jik anlamda ciddi 
manada katkı sağ 
lanmasına rağmen 
başarı oranlarındaki 
düşüşün sıkıntı veri
ci boyutlara ulaştığı 
m iddia eden Türk 
Eğitim Sen Bursa 2 
Nolu Şube BAşkanı 
Selçuk Türkoğlu, 
ÖSS'de 41., OKS'de 
38. sıraya gerileyen 
Bursa'da ortaöğre
tim 9.sınıftaki öğren
cilerin başarısızlık 
oranının yüzde 69'a 
çıktığını söyledi. 
İlgili mevzuata göre 
Milli Eğitim Müdürle 
ri ya da okul müdür
lerinin iş yapamaya
cağını, ancak yöneti
cilerin risk alması 
gerektiğini anlatan 
Türkoğlu, eğitimde 
başarılı olan kentle 
rin 4 kez ortak sınav 
yapmasına rağmen 
Bursa'da bunun bir 
kez gerçekleştiğini 
ifade etti.
Milli Eğitim'de Bur 
sa'da yaşanan sorun 
lan gündeme taşı 
yan Selçuk Türkoğ 
lu, Bursa Milli Eğiti 
mi'nin başarılardan 
ziyade sorunlarla, 

sıkıntılarla gündeme 
geldiğini, istenilen 
noktaya bir türlü 
ulaşamadığını 
anlatarak, "Siyasile 
rin ve tıpkı onlar gibi 
bir kısım bürokrat
ların sürekli karşılaş 
tırma yaparken baz 
aldıklan 2002 öncesi 
ve sonrasına bakıldı 
ğında ise tablo tam 
bir küme düşmedir. 
2002 de ÖSS de ilk 
10 içerisinde yer 
alan Bursa 2009 da 
41. sırada yer almak
tadır.. Yine 2002 de 
OKS de ilk 10 da yer 
alan Bursa 2009 da 
38. sıradadır. 2010 
yılında ise bu tablo 
yu değiştirecek bir 
veri veya çalışma 
henüz görülmemek
tedir. Çelişkiye bakın 
ki; Bursa, ülkemizin 
her alanda 4. büyük 
ili olacak, ülke eko 
nomisine katkıda 2. 
il durumunda ola
cak, özellikle eğiti 
me yüzde 100 katkı 
kampanyasında 
Türkiye şampiyonu 
olacak. Ama biz 81 İl 
arasında 41. olabil 
meye sevineceğiz. 
Münferit birkaç öğ 
rencimizin başarısı 

kimseyi yanıltmasın. 
Bursa eğitimi başarı 
sızdır" dedi. Ortaöğ 
retim kurumlarında 
bir önceki yıla göre 
başarı dü şüşü 
olduğunu öne süren 
Türkoğlu, '^.sınıflar
daki başarı sizlik 
yüzde 69, lO.sınıflar- 
da yüzde 63,11. 
sınıflarda yüzde 53, 
12.sınıflarda yüzde 
43 oranında başarı 
sizlik söz konusu 
dur. İlk öğretimde 
özellikle 2. kademe 
de bir başarı artışı 
var gibi gözük se de 
bunun sebebi SBS 
sınavları ve OYP ile 
öğrenci yerleştirme 
de ağırlıklı okul başa 
rı ortalamasının etki 
si olmasıdır. Dersler 
bazında bakıldığında 
9. sınıflarda yüzde' 
60 başarısızlık oranı 
ile geometri, yüzde 
55 ile matematik, 
yüzde 52 ile biyolo
jik ilk sıradadır.
Proje çöp lüğüne 
dönen Milli Eğitimde 
İl Eylem Planının 
tamamen bir balon

Iduğu ortaya çık
mıştır. Bu tabloda 9. 
sınıflar kırılmanın en 
yoğun yaşandığı ve 

okuldan atılmanın 
en yüksek oranda 
oldu ğu sınıflardır. 
Orta öğretim siste
mindeki çarpıklığın 
faturası 2 yıl üst 
üste kalan öğrenci
lerin sokağa bırakıl
masıyla sonuçlan
maktadır. Bu sayı 
Bursa da her yıl en 
az 5 bin gençtir. 
Burada ortak sınıf 
dokuzların meslek 
liselerinde ciddi 
manada elendiği 
görülmektedir. Ista 
tistik sonuçlarında 
ilçeler bazında 
Yıldırım en kötü 
durumdaki ilçedir. 
Her sınıf ve branş 
düzeyinde ciddi bir 
kötüye gidiş vardır. 
Ancak 6 yıldır aynı 
kadrolar Yıldırım 
ilçesini yönetmekte
dir. İlginç bir 
istatistik ise Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersinde 
ortaya çıkmaktadır. 
Başarı yüzde 91 
ora mndadır.
Ancak okullarımız
daki gayri ahlakı 
işlerde ise kat 
be kat artış yaşan
maktadır" diye 
konuştu.

Esnaf umutlu

Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (BESOB) 
Başkanı Arif Tak, 
esnaf ve sanatkara 
destek vermek için 
hazırlanan paketin, 
sıkıntılarının çoğu 
nu gidereceğini, 
esnaf ve sanatkarı 
eski günlerine 
kavuşturacağını 
söyledi.
Arif Tak, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
açıklanan "Esnaf ve 
Sanatkar Değişim, 
Dönüşüm ve Destek 
(3D) Strateji Belgesi 
ve Eylem Plam"yla 
ilgili açıklamasında,

Uludağ Üniver
sitesinin desteğiyle 
sorunlarının 
çözümüne yönelik 
hazırladıkları 
dosyayı, iki yıl önce 
dönemin Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Zafer 
Çağlayan'a teslim 
ettiklerini belirtti. 
Başbakan Erdo 
ğan'ıh açıkladığı 
pakete, bu çalış
madan 11 maddenin 
girdiğini dile getiren 
Tak, "Paketi beğen 
dik. Paket, sıkın
tılarımızın çoğunu 
giderecek, esnaf ve 
sanatkarı eski gün
lerine kavuştura
cak" dedi.
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5 Hin 148 eııelliııe is imtaıı
Milli Eğitim Bakan 
lığı, Dış Ticaret Müs 
teşarlığı, çeşitli üni 
versite rektörlükleri 
ile belediye başkan 
tıklarına özürlülük 
oranı en az yüz de 
40 olan öğretmen 
ve memur alınacak. 
Devlet Bakanı 
Yazıcı, kadroları 
onaylayarak, yayın
lanması Basın İlan 
Kurumu'na gönder
di. Kadrolar ve 
sınav başvuru tarih
leri önümüzdeki 
günlerde ilan edile
cek. Bu çerçevede, 
kurumdan kuruma 
farklılık göstermekle 
beraber sınav 
başvuruları 19 
Nisanda başlayacak 
ve 21 Mayısta sona 
erecek. Kadrolara 
başvurabilmek için 
657 sayılı Devlet 
Memurları Kanu 
nu'nun 48. maddesi 
nin (A) bendin de 
belirtilen genel şart
lar aranıyor, 
öğretmenler için ise 
bu şartların yanı sı 
ra, Milli Eğitim Ba 
kanlığı Talim ve Ter 
biye Kurulunun 
kararı gereğince 
adayın mezuniye 
tinin, atanacağı alan 
öğretmenliğine uy

gun olması, eğitim 
fakültesi dışında bir 
fakülteden mezun 
olunmuşsa orta 
öğretim alan öğret
menliği tezsiz yük
sek lisans veya pe 
dagojik formasyon 
belgesi bulunması, 
öğretmenliğe ilk 
defa atanacakların, 
başvuruların ilk 
günü itibarıyla 40 
yaşından gün alma 
mış olması gereki 
yor. Milli Eğitim 
Bakanlığının memur 
kadroları için en az 
yüksekokul, hizmet 
li kadrosu için ise 
lise veya lise dengi 
mesleki ve teknik 
okul mezunu olun
ması şartı aranıyor. 
Hem öğretmen hem 
de memur ve 
hizmetli kadrosuna 
atanabilmek için 
“özürlülük ölçütü 
Sınıflandırılması ve 
özürlülere Verilecek 
Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında 
Yönetmelik”te belir
tilen sağlık kuram
larından adayların 
alacağı raporun 
“Çalıştırılamayacağı 
İş Alanları” 
bölümünde “Çalışa
bilir” ifadesinin yer 
alması da isteniyor.

ELEMAN ARANIYOR SATILIK NÖBETÇİ ECZANE

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat W
Jandarma İmdat 15®
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 1206

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 5-13 45 03
statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 1,2 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

JMis
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 5*13 O1 03

R 
E

METRO 513 1212
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

H HASTANELER

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast* 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GIBLİK'İN İLK OÛNLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3635 
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)

gııttıııH
VENUSSINENASI 

VEDA 
ll.45-l4.00-l6.30- 

19.00-2l.lS 
ÇOK FİLM 

HAREKETLER BUNLAR 
11.30-14.00-16.30- 

19.00-21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 3321)
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AKARYAKITTA GÜVENCE

AKCAN PETROL
Tel: 0.224 51310 79
akcanl6@poasbayi.com.tr
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA

KALİTELİ HİZMET 
ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ 
24 SAAT AÇIK MARKET 

POSİTİVE KARTLA 
YÜZLERCE HEDİYE

Petrol Ofisi

Kunılıış:1973

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

15 Nisan 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, soru önergesini 
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevaplamasını istedi

Oemlrel, Bursa’ıla depremle ilgili test 
yapılmayan 54 okulun isimlerini sordu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem 
Araştırma Komisyonu üyesi ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demi 
rel, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 
tarafından cevaplanması için TBMM’ne 
soru önergesi verdi. Demirel, 5 maddeden 
oluşan önergesinde deprem testi hiç yapıl
madığı tespit edilen 54 okulun isimlerini ve 
bu okullarda kaç öğrenci ve öğretmenin 
bulunduğunu sordu. Haberi sayfa 2’de

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Halı yıkamak bir sanattır” 
ÜCRETSİZ SER VİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır

Dr, Ziya Kaya Mh. Alp Sok. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK 

Tel : 514 5 7 3 7

Taksiflendirmeye basınının 
ilkiaksidiöıleyenesnalın 
sağlık karnesi acılaeak

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Mehmet 
Emin Zararsız, 
borçlu işveren ve 
Bağ-Kurluların il 
müdürlüklerine 
giderek 36 ay 
taksitlendirme

yapabileceğini 
açıkladı. Zararsız, 
36 ay taksittendir 
meye başvuranların 
İlk taksiti ödemeleri 
halinde sağlık 
karnelerinin açıla
cağını söyledi. 
Haberi sayfa 8’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Okullar ve 
Deprem 
gerçeği

CHP Bursa milletvekili Kemal 
Demirel'in TBMM’nde verdiği 
önerge ile ildeki 54 okulun dep 
rem testinin yapılmadığını öğren 
dik.

Geçtiğimiz günlerde Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, yap 
tığı açıklamada, okullarda dep 
remle ilgili çalışmaların yapılma 
dığını duyurmuş, bu görevi bele.

Demirel, bu konuda Milli Eğitim
Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevap lemiştL

diye olarak üstleneceklerini söy

lanması için verdiği soru önerge 
siyle, deprem konusunu yeniden 
gündeme taşıdı.

Sayın Demirel, Bursa’daki 
eğitim yuvalarında bir gerçeği 
açığa çıkarmış, acaba Gemlik’te 
kaç okulumuzda deprem araştır
ması yapılmış? Bunu bilen var 
mı? Bence birçoğunda yapıl
mamış tır.

1999 depreminden sonra bazı

Biricik varlıklarımızı devletin 
eline teslim ediyoruz.

Onların can güvenliğini sağla
mak devletin görevidir.

Bu görev bugüne kadar ertelen 
mişse vay halimize.

Birileri çıkıp Gemlik’teki okul 
lar depreme karşı sağlam, bir so 
run yok derse, içimiz rahatlaya 
cak.

Varsa da, bugüne kadar ihmal
okullarda meydana gelen hasarlar edilmişse, Belediye konuya el 
nedeniyle bu okullar kapatılmış, atıyorsa, bravo Belediye’ye diye 
daha sonra da onanma alınmıştı, ceğim.

İlçemize bağlı Adli 
ye Köyü İmamı 
Orhal Ulum (48) 
geçirdiği traktör 
kazasında 
yaşamını yitirdi. 
Dün saat 12.oo 
sıralarında mey
dana gelen kaza
da, kendi kul
landığı traktör 
ile Yazır mevkii 
önünden aşağıya

doğru inerken 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybeden Orhan 
Ulum kullandığı 
traktörü devirdi. 
Traktörün altında 
kalan Orhaneli 
nüfusuna kayıtlı 
olan imam Orhan 
Ulum’un olay 
yerinde yaşamını 
yitirdiği öğrenildi.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik 
veCocuk

Bayramının 90. yıl 
kutlama programı 

belli oldu
23 Nisan Ulusal Ege 
menlik ve Çocuk Bay 
ramı’nın 90. yıl dönü 
mü kutlamaları belli 
oldu. Atatürk Anıtı’n 
da saat O9.oo’da baş 
layan törenlere Ata 
türk Stadyumunda 
devam edilecek. Ge 
ce ise fener alayı ve 
halk oyunları şenliği 
düzenlenecek.
Haberi sayfa 4’de

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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17 Nisan Köy Enstitü (eri...
Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra kurulan genç 

Türkiye Cumhuriyeti, öncelikle halkının bilinç 
düzeyini yükseltmeyi amaç edindi. Çünkü 
cumhuriyetin ilk yıllarında halkın % 10'u okuma 
yazma biliyor, % 9O'ı bilmiyordu.

Nüfusun büyük bir kısmı köylerde yaşıyor ve 
geçimini tarımdan sağlıyordu. İşte bu köylü 
kitlesini eğitmek ve aydınlığa kavuşturmak 
gerekliydi.

Atatürk devrimlerinin özünde halkçılık, çağdaş 
lık ve ulusal bağımsızlık yatmaktaydı. Bu felse
fenin işlerlik kazanması için Curhhuriyet yönetimi 
köylüyü yani halkı kucaklamalıydı.

Ancak bu dönemde eğitilmiş insan sayımız 
öylesine azdı ki, parmakla sayılacak kadardı.

II ve ilçelerde halk evleri, köylerde halk odaları 
açılarak işe başlandı. Bunlar yeterli değildi, 

Millet mektepleri devreye sokuldu. Amaç, 
ülkede okuma yazma bilmeyen kalmamalıydı. Bu 
alanda emekleri geçen Mustafa Necati'yi ve 
Saffet Arıkan'ı saygı ve rahmetle anıyorum.

Eğitim çalışmaları durmadan ilerliyordu. Eğitim 
imecesi.bütün aydınları, yurtseverleri sarmıştı.

İsmet İnönü bu aşamada büyük destek sağlıyor 
du. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç ön 
derliğinde sürdürülen eğitim seferberliği büyük 
ivme kazanıyordu. Geceli gündüzlü, durmak

sızın bir çalışma sürüyordu. Köylü lakaplı ■ 
Tonguç bu çalışmaya hayatı pahasına gönül ver
mişti. Türk toplumuna has bir eğitim sistemi kur
manın peşindeydi.

Yanında dostu Sabahattin Eyuboğlu da vardı. 
Aydınlar bir dayanışma içindeydiler. Pek çok 
proje üretiliyordu; sonunda askerliğini çavuş 
olarak yapanlardan yararlanma yoluna gidildi.

Bunlara eğitmen adı verildi. 6 aylık bir eğitim
den geçirilerek köylere gönderildi. İyi sonuçlar 
alınıyordu. Asıl proje "Köy Enstitüleri" projesiydi. 
Alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzereydi.

Bu okulları öğretmen ve öğrenciler kendileri 
yapacak, devlete külfet yaratmayacaklardı. Köylü 
çocukları alınacak, bu çocuklar eğitilip tekrar 
köylere gönderilecekti. 17 Nisan 1940'ta çıkarı 
lan bir yasayla okullar resmen kurulmuş oldu.

Zamanla Türkiye'nin 21 bölgesinde ortaçağın 
karanlığını aydınlığa dönüştüren bir ateş yakıldı. 
Köylüye hem okuma yazma hem de pek çok 
sanat öğretiliyordu. Köylülere demircilik, 
marangozluk, ustalık, tarım, hayvancılık vb. 
konularda destek sağlanıyordu. Kısa zamanda bu 
okullar köylünün gözbebeği oldu. Cumhuriyet 
Türkiye'sinde bir kalkınma, çağdaşlaşma hamlesi 
başlamıştı. Köylümüz mutluydu ve yüzü gülüyor
du; Atatürk'ün istediği gibi milletin efendisi 
olmaya başlamıştı.

Ülkede bu gelişmeler binlerini tedirgin etti. 
Toprak sahipleri ve bazı politikacılar huzursuz 
olmaya başladı. Çıkarları bozuluyor, nüfuzları yok 
oluyordu. Bir an önce bunun önüne geçilmeliydi.

Bu okulları ve öğretmenlerini kötülemeye, bun
lara iftira atmaya başladılar. Bu okullarda yetişen 
öğrencilere ve öğretmenlere dinsiz, komünist ve 
namussuz demekten kendilerini alamadılar. 
Söylenenlerin hiçbiri gerçek değildi.

1945 seçimlerinde CHP oy kaybetti. Partinin 
sağ kanadı yönetime egemendi. R.Peker, Ş.Sirer 
muhalif grupla işbirliğine gitti. Bu okulların kapa 
tylması konusunda ilk adımlar atıldı. İsmet İnönü 
gelişen olayları önleyemedi.

DP 1950'de iktidara geldiğinde işi kolaylaştı. 
Okulların önce adı değişti daha sonra çıkarılan 
bir yasayla 1954'te okullar resmen yok edildi. 
Köy ağaları muradına erdi.

Bu okullar bugün olsaydı: Köylünün yazgısı 
değişmiş, okuma yazma bilmeyen milyonlarca 
insanımız olmayacaktı. Düşünen, Sorgulayan, 
üreten birey yetiştirecektik. Bizi aldatan, kandı 
ran, sırtımızdan geçinen politikacılar olmayacak
tı. Ulusumuz birilerine el açmayacak, milyarlarca 
dolar dış borcumuz olmayacaktı.

Ne yazık ki bu güzelim bahar çiçeklerini kendi 
ellerimizle kopardık! Ne kadar üzülsek boş!

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, sofu önergesini 
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevaplamasını istedi

lımirei, Mı depremle ilıili ıısı 
MİMIIII51 Mil İMİIIİIİ Silil
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Deprem 
Araştırma 
Komisyonu üyesi ve 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Milli Eğitim 
Bakanı Numet 
Çubukçu tarafından 
cevaplanması için 
TBMM’ne soru öner
gesi verdi.
Demirel, soru öner
gesinde TBMM 
Araştırma 
Komisyonu’nun 
Bursa’da yaptığı 
toplantı sırasında 
Valilikçe yapılan 
sunumda bazı 
çarpıcı bilgiler ver
ildiğini belirterek, 
“Marmara 
Bölgesi’nde

yaşanan depremler
den sonra, Bursa 
ilindeki 54 okulda 
depremle ilgili her
hangi bir testin 
yapılmamış olduğu 
bilgisi hepimizi 
şaşırttı.” dedi. 
Geleceğimiz olan 
çocuklarımızı

emanet ettiğimiz 
okulların durumu ile 
ilgili açıklamalardan 
hareket edildiğini 
söyleyen Kemal 
Demirel, 5 madde 
olarak sıraladığı 
soru önergesinde şu 
sorulara yer verdi: 
“1 - Bursa ilinde

deprem testi hiç 
yapılmadığı belir
tilen 54 okulun isim
leri nedir? Bu 
okullar hangileridir? 
2- Bu okullar hangi 
ilçelerdedir?
3-Bu çküllarda 
eğitim ve öğretim 
yapılırken kaç 
öğrenci, öğretmen 
ve personel bulun
maktadır?
4-Bu güne kadar bu 
okullarda deprem 
testi yapılmamasının 
sebepleri nelerdir?
5 - Bu 54 okulla ilgili 
olarak deprem testi 
yapılması için acilen 
neler yapmayı plan
lıyorsunuz?”

Yeten l« ImıM wii döıeıı
Bursa Verem 
Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Sevgi 
Arsever başkanlık 
görevinden 
ayrılarak, görevini 
Gülşen Utkugii’e 
devretti.
Yönetim kurulu 
üyeliği görevini 
sürdüren Sevgi 
Arsever, Gemlik 
ve Orhangazi 
ilçelerinde Gemlik 
Dispanserine 
kayıtlı verem 
hastalara 
yardımlar ve sosyal 
konularda hizmet 
vermekten mutlu

olduğunu söyledi. Derneği Gemlik 
Bursa Verem Savaş Şubesi yeni başkanı

KAŞ€D€ İNMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gülşen Utkugil 
ise gazetemize 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
görevi devir alarak 
etkin çalışmaların 
sürdürmeye devam 
edeceğini, Bursa. 
Verem Savaş 
Derneği mobil 
ekipleri için 
Gemlik’te ve civarın
da bulunan işyer
lerinde sağlık tara
ması yaptırmayı 
amaçladıklarını ve 
24 Nisan 2010 tari
hinde ise Bursa 
Kaplıkaya huzur 
evini ziyaret edecek
lerini söyledi.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bursa da bıçaklı Kavga: 3 yaralı YazıYORUM*
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de, alkollü bir kişi ile 
iki travesti arasında 
çıkan kavgada 3 kişi 
bıçakla yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa-Yalova yolun
da arkadaşlarıyla 
alkol aldığı belirtilen 
Halil İbrahim K. (36), 
yol kenarında 
bekleyen 'Canan* 
takma isimli Coşkun 
D. (25) adlı traves- 
tiye sarılmak istedi. 
Coşkun D, bunun

Fonıpalı tiılelde öaba ve oğluna kıifsıııı vağtlırılı
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde bir 
kişi, alacak-verecek 
meselesi yüzünden 
baba ve oğlunu 
pompalı tüfekle 
vurdu. Olayda, 
baba hayatını 
kaybederken, 
oğlu ise ağır yara
landı.Alınan bilgiye 
göre, Sanayi Çarşısı

Sandal iatmıntir balı t cı lıoaıli ı
Kamyon şoförlüğü 
yapan Bahtinur 
Araş, sabaha 
karşı balık avlamak 
üzere kendisine 
ait sandalla İznik 
Gölü'ne açıldı. 
Önceki gün öğle 
saatlerine kadar 
haber alınamaması 
üzerine Aras'ın 
yakınları durumu

Wt itmem: 400’e yakın i nı
Çin'in kuzeybatısın
daki Çinghay 
eyaletinde meydana 
gelen 6,9 büyük
lüğündeki 
depremde ilk 
belirlemelere 
göre en az 400 
kişinin öldüğü 
belirtildi.
Çin devlet 
televizyonu, 
Çinghay eyaletinde 
meydana gelen 
depremde ölü 
sayısının 400'e 
yükseldiğini, 
8 bin kişinin 

üzerine Halil İbrahim 
K'yi iterek yere 
düşürdü. Aralarında 
çıkan tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine Halil İbrahim 
K, Coşkun D. ve 
yanındaki arkadaşı 
'Jale* takma adlı 
Erman Y'yi (22) 
karnından ve 
göğsünden bıçak
ladı. Coşkun D. ve 
Erman Y. de, Halil 
İbrahim K'yi yan
larında taşıdıkları 
maket bıçağıyla

Tahılpazarı Bahçesi 
meydana gelen 
olayda, Hasan Ş.(63) 
isimli şahıs, alacak 
verecek meselesi 
yüzünden Mehmet 
Sadi Çelik (80) ve 
oğlu Tamer Çelik 
(53) ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
yanında getirdiği 

jandarma ekiplerine 
bildirdi. Görgü 
tanıklarının ifadesi 
üzerine gölde 
arama başlatan 
Jandarma Bot 
Komutanlığı ekipleri 
bir sonuç alamayın
ca Bursa'dan 
Sivil Savunma 
Müdürlüğü arama- 
kurtarma ve 

yaralandığını 
duyurdu. Kurtarma 
ekiplerinin 
Çinghay'da enkaz 
altındakilere ulaşma 
çalışmalarını 
sürdürdüğü 
kaydedildi.
Deprem nedeniyle 
yaralananların da 
hastanelerde tedavi 
altına alındığını 
duyuruldu.
Yerel saatle dün 
sabah 07.49'da (TSİ 
02.49) meydana 
gelen depremin 
ardından 3 artçı 

başından ve kolun
dan yaraladı. Olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından Bursa 
Devlet 
Hastahanesine 
kaldırılan 2 traves- 
tinin sağlık durum
larının iyi olduğu 
öğrenildi. Çekirge 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alınan 
Halil İbrahim K'nin 
ise durumunun ağır 
olduğu bildirildi. Bu 
arada, yaralı traves- 

pompalı tüfeği çıkar
tan Hasan Ş., baba 
ve oğluna kurşun 
yağdırdı.
Olayda, Mehmet 
Sadi Çelik, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Ağır 
yaralanan Tamer 
Çelik ise 112 - 
acil servis 
ambulansı ile

Yalova Deniz 
Polisi ekiplerinden 
yardım istedi. 
İznik Gölü'nde 6 
ekip tarafından 
sürdürülen 5 saatlik 
çalışma sonucu 
önce Aras'ın attığı 
ağlar bulundu. Daha 
sonra batan sandala 
ve Bahtinur Aras'ın 
cesedine ulaşıldı.Su 

sarsıntı daha tespit 
edildi. Tibet ve 
Sincan Uygur 
Özerk Bölgelerine 
komşu olan 
eyalette, depremden 
iki saat kadar önce 
4.7 büyüklüğünde 
sarsıntı meydana 
geldi.
Ote yandan 
depremde enkaz 
altında kalanlar 
arasında ilkokul 
çocuklarının da 
bulunduğu 
bildirildi.
Kurtarma çalış

tileri görüntülemek 
için Bursa Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi girişine 
gelen bir gazeteci, 
burada bekleyen 
yaralıların 
arkadaşları 
tarafından darp 
edildi. Hafif şekilde 
yaralanan ve 
makinesi kırılan 
gazeteci, polise 
şikayette bulundu. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Yenişehir Devlet 
Hasta nesi'ne 
kaldırıldı.
Olaydan sonra 
kaçan Hasan Ş. 
ise suç aleti 
silahla birlikte 
kısa sürede 
yakalandı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
devam ediyor.

alan sandalın 
batması sonucu 
yaşamını yitirdiği 
sanılan evli ve 
iki çocuk babası 
Aras'ın cenazesi 
otopsi için 
Adli Tıp Kurumu 
morguna 
kaldırılırken, olayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı.

malarına katılan 
bir askeri yetkili, 
enkazı kaldırmak 
için şu anda 
ellerinde büyük 
makine bulun
madığını ve bu 
nedenle kol 
kuvvetine 
güvendiklerini 
ifade etti.
Yakındaki hava 
alanına giden 
yolun zarar 
görmesinin 
kurtarma çalış
malarını zorlaştırdığı 
da açıklandı.

Derdimiz sanki Anayasa!...
Demokrasi ile yönetilen hiçbir ülke 

bizim yapmaya gibi kavga ile yeni Anaya 
sa yapmamıştır.

İktidar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nu ele geçirmek için uzun zaman
dan beri planlar yapıyordu.
Yürütme, yasama ve yargıyı tek elde 

toplayacak olan bu hamleye de “yargı 
reformu” diyerek uyuyan halkını kandır
maya çalışılıyordu.

Durup durup sıkıştıkça yeni Anayasa 
diye, kendi yaptığı usulsüzlükleri yasa 
haline getirmeye çalışıyorlardı.

Paketin kapağı biraz aralanınca Birinci 
hedefin HSYK olduğu görülüyor..

Çünkü yüksek yargı kurumlarından 
hiçbiri değişiklik paketi hakkında tam ve 
gerçek bilgilere sahip değiller.

Yargıtay’dan kaçırılmış yargı reformu 
olur mu?

Eğer iktidar yargıyı ele geçirmek istiyor 
ve bunu intikamcı bir içgüdü ile yapıyor
sa olur!

Bizde de olan buiîktidar sözcüleri uzun 
zamandır yüksek yargının bazı kararlarını 
eleştiri sınırlarını aşan ifadelerle yeriyor
du.

Bütün bunlar, HSYK’yı kuşatmaya ve 
son darbeyi indirmeye ön hazırlıklarmış, 
tertiplermiş...

Cumhurbaşkanı kontenjanının artırıldığı, 
yargıyı temsilen alt mahkemelerden altı 
uye aiınırKen yuKseK manKemelerden 
dört üye ile yetinildiği bilgisi dışarı sızdı.
Alt mahkemelere yönelen bu kayırma 

neden mi ?..
İmam hatip çıkışlı yargı mensuplarının 

alt mahkemelerde epey çoğaldıkları 
söyleniyor da ondan..

Şunu söyleyeceğim; Anayasa gibi çok 
önemli bir iş iktidarın ayağına dolanabilir. 
Ben dolanacak diyorum..

Mecliste milletvekillerine ait 603 tane 
dosya var.

Dürüst Vatandaş derki; Önce dokunul
mazlığı kaldırın, bu dosyaları temizleyin,

Ondan sonra da dürüstçe temiz bir 
Anayasa yapın..

Bu işte ilke, kararları çoğunluk par
tisinin tekeline bırakmamak, parlamen
toyu anayasa yaparken mutabakat ara
maya mecbur etmektir.

Oysa baştan sona bütün süreci, 
hükümet bile değil, doğrudan Başbakan 
sürükleyip götürüyor.

Kurmaylarla o toplanıyor, son sözü her 
konuda o söylüyor.

Çünkü uzlaşmanın yerini dayatma almış 
tır ve meclisten geçirlise dahi değişiklik 
paketi Anayasa Mahkemesi’nin önüne 
geldiği zaman çarpıklık fark edilerek 
gereken yapılacaktır.

Ortada esası sakatlayacak önemde bir 
şekil bozukluğu vardır ve yüksek mahke
menin bunu görmezden gelmesi 
düşünülemez.

İktidar yol yakınken dönmeli ve “sil baş
tan” yapmalıdır!

SM ABONE OLDUNUZ»!
lEILlrlI lu ılım ılım tünül ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürcan VURAL
sitonet@superonline.com

Sağlık Köşesi

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 90. 
yıldönümü kutla
maları belli oldu.
23 Nisan 2010 Cuma 
günü saat O9.oo’da 
Atatürk Anıtı’nda 
başlayacak olan 
törende, Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
sunularak, saygı 
duruşunda 
bulunulacak.
Saat lO.oo’da 
Atatürk 
Stadyumu’nda 
başlayacak olan

Hava sıcaklığı artıyor
Hava sıcaklıkları 
bugünden itibaren 
ülke genelinde 4-6 
derece artacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürü 
Mehmet Çağlar, 
yaptığı açıklamada, 
hava sıcaklıklarının 
ülke genelinde 
hissedilir derecede 
artacağını belirtti. 
Bazı bölgelerde 
yarın ve cuma günü 
aralıklarla kısa süre
li yağışların görülebi 
leceğini ifade eden 
Çağlar, şöyle konuş
tu: "Bugün Orta 
Karadeniz'in iç ke 
simleri (Amasya, 
Tokat, Çorum), Doğu 

törenlerde, Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Mehmet 
Ali Toroslu ve 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’den oluşan 
heyet, törene 
katılanların bayra
mını kutlayacak. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ve 
Öğrenci Andının 
okunmasının 
ardından günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşmalar

Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
(Erzincan, Tunceli, 
Kars, Ardahan, 
Erzurum, Ağrı, İğdır, 
Muş, Bingöl, Bitlis, 
Muş, Van), Trakya 
(Edirne, Kırklareli 
Tekirdağ, İstan
bul'un Silivri ve 
Çatalca ilçeleri) 
Sivas, Diyarbakır, 
Batman, Mardin, 
Siirt, Şırnak, Kasta 
monu, Çankırı çevre 
lerinde aralıklarla 
yağmur ve sağanak 
şeklinde yağışlar 
görülecek. 
Hava sıcaklığı da 
Marmara'da 3 ile 5 
derece olmak üzere, 

yapılacak, 
şiirler okunacak.
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
90. yıldönümü 
nedeniyle ilköğretim 

kulları arasında 
düzenlenen resim, 
şiir ve kompozisyon 
yarışmalarında 
dereceye girenlere 
ödülleri verilecek. 
Geçit töreninin 
ardından öğrenci
lerin hazırlamış 
olduğu gösterilerin 
ardından teknik 

kuzey, iç ve batı 
bölgelerde 2 ile 4 
derece artacak.” 
Kısa süreli yağışla 
rın Cuma günü de 
bazı yerlerde süre
ceğini dile getiren 
Çağlar, "Cuma günü 
de Trakya, Batı Kara 
deniz'in iç kesimleri, 
Bursa, Bilecik, Eski 
şehir, Çankırı, Sivas, 
Gümüşhane, Bay 
burt, Artvin, Erzin 
can, Tunceli, Erzu 
rum, Kars, Ardahan, 
Ağrı, İğdır ve Anka 
ra'nın kuzey çevrele 
rinde kısa süreli, 
yerel olmak üzere 
yağmur ve sağanak 
şeklinde yağışlar 

komite takdim 
edilecek.
Saat 20.oo’de ise 
İskele Meydânı’nda 
fener alayı ve halk 
oyunları şenliği 
düzenlenecek.
Havanın yağışlı 
olması halinde 
törenin aynı gün 
ve saatte Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacağı diğer 
gösterilerin ise 
24 Nisan 2010 
Cumartesi gününe 
erteleneceği 
açıklandı.

görülecek. Hava 
sıcaklığı da ülke 
genelinde 2 ile 3 de 
rece artarak, mev 
sim normallerinin 3 
ile 5 derece üzerin 
de seyredecek"dedi. 
Hafta sonu 
Türkiye’nin 
Balkanlardan gelen 
yeni bir yağış h sis
temin altına gire
ceğini bildiren 
Çağlar, "Cumartesi 
günü ülkemizin 
kuzey, iç ve doğu 
kesimlerinde, pazar 
günü ise kuzey ve 
doğu kesimlerde 
aralıklarla yağmur 
ve sağanak şeklinde 
yağışlar görülecek.

Kanserle savaş örgütü....
Dünyada her yıl 12 milyon kişiye kanser 

tanısı konulmakta ve 7.6 milyon kişi 
kanserden ölmektedir

Önlem alınmazsa, dünya genelinde kan 
ser yükünün artarak 2030 yılında 26 milyon 
yeni tanı kanser vakasına ve 17 milyon 
ölüme ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Kanserde en hızlı artış ise ülkemizin de 
içinde bulunduğu düşük ve orta gelirli 
ülkelerde olacaktır.

Bu konunun en iyi yönü ise kanserlerin % 
43'ünün potansiyel olarak önlenebilir 
olmasıdır.

Tütün kullanımı, aşırı alkol tüketimi, güne 
şe fazla maruz kalma ve obezite ile ilişkili 
kanserler için risktir..

Bu risk faktörlerinden kaçınılması yanın
da sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel 
aktivite ve enfeksiyonlardan korunma gibi 
sağlıklı yaşam davranışlarının benimsen
mesi ile önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

Dünya Kanser Günü, bu yıl tüm dünyada, 
100'den fazla ülkede 300'ün üzerinde üye 
kuruluşu bünyesinde toplayan, Dünya 
Kanser Deklarasyonu yoluyla kansere karşı 
küresel savaşta en önde gelen uluslararası 
sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası 
Kanser Savaş Örgütü (UICC) önderliğinde 
"Kanser önlenebilir" sloganı altında 
yürütülmektedir.

Ülkemizde de Türk Kanser Araştırma ve 
Savaş Kurumu Derneği, Dünya Kanser 
Gününde "Kanser önlenebilir" kampanyası 
yürütmektedir.

Halkımızdan da:
"Kanser önlenebilir kampanyası" kanser

den korunma ve hayat boyu kanser riskini 
azaltmaya yönelik düzenlenmiş olan 
kanserle savaşta desteklerinizi bekliyoruz.

Bunun için www.turkkanser.org.tr web 
sitemizi ziyaret edebilir, Dünya Kanser 
Bildirgesini imzalayabilirsiniz.

Dünya Kanser Bildirgesi 2008, 
Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) 

tarafından hazırlanmıştır.
2008 yılı Dünya Kanser Zirvesinde kabul 

edilmiş ve 2008 yılı Dünya Kanser 
Kongresince desteklenmiştir.

Dünya Kanser Bildirgesi 2008, kanser 
konusunda savunuculuk yapanların ulusal, 
bölgesel ve uluslar arası düzeyde poli
tikacıların büyüyen kanser krizine dikkatini 
çekmelerine yardım edecek bir araçtır.

Dünyada gelecek kuşaklar için kanseri bir 
tehdit olmakta çıkarmayı vizyon edinmiş 
olan tüm kıtalardan vakıf ve dernekler, 
resmi ve sivil kuruluşlar, profesyonel 
örgütler özel sektör, akademik çevreler 
arasındaki bir uzlaşıyı ifade etmektir.

Uluslar arası Kanser Savaş Örgütü (UICC) 
kendini küresel kanser kontrolüne adamış, 
Dünya’nın en önde gelen kanser örgütüdür. 
UICC, dünya Kanser Bildirgesi “çerçeve 
sindeki” güç birliklerini desteklemektedir.

Birlikte çalışarak, 2020 yılı hedeflerine 
ulaşmak için planlanan öncelikli eylemleri 
daha kolay uygulayabiliriz.

KAYIP Endüstri Meslek Lisesinden 1995 yılında aldığı tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. MEHMET FATIH ALTUN

KAYIP Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden aldığım tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. EBRU ÇELİK (DİKMEN)

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 08160400IM033599 tescilli 06.08.2008 
CL tarihli 414088 makbuz numaralı 2210 TL,07160400IM0042265 tescilli 

1 26.10.2007 tarihli 479765 makbuz numaralı 4068,00 TL teminat makbuzları, 
25.03.2009 tarihli 484537 numaralı para cezaları tanımlı olan 707,00 TL, 

25.03.2009 tarihli 484536 no’lu 454,00 TL tutarındaolan makbuzlar 
“ kaybolmuştur. Hükümsüzdür. BAKIRLAR İPLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

mailto:sitonet@superonline.com
http://www.turkkanser.org.tr
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Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri 
Sanatsal ve Kültürel Maliyetler 
Kurum Yemekleri 
Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Barkovizyon

ORGANİZASYONLARIMIZ
HİZMETLERİMİZ

Canlı Müzik 
Volkan, Şelale ve 
Konfeti GösterisiTel: (0.224) 522 00 50
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Memurlar nikniğe aidemeiiecek EmeMiye fcötii haher
Kamu harcamaların
da tasarrufa giden 
Maliye Bakanlığı 
devlet araçlarının 
görev dışında özel 
amaçlarla kullanımı
na sıkı denetim 
getiriyor. 
Memurun her türlü 
taşıt kullanımı 
teknolojik altyapı 
kullanılarak yıl 
sonuna kadar 
denetime açılıyor, 
öncelikli olarak 
kamu araçlarına çip 
takılarak her türlü 
yakıt tüketimi ve 
seyir güzergahı 
uydudan takip edile
cek. Bu sayede 
bürokratların keyfi 
araç kullanımının 
önüne geçilmiş ola
cak. örneğin hafta 
sonu bağlı bulun
duğu kurumun 
arabası ile piknik 
gibi amaç dışı kul
lanımların önüne 
geçilecek. 
Düzenleme ile yakıt 
tüketimi başta olmak 
üzere kamu harca
malarında tasarrufa 
gidilmesinin hede
flendiğini belirten 
Maliye kaynakları, 
suistimallerin de

önüne geçileceğini 
kaydetti. Yine düzen
leme kapsamında 
bürokratların şu an 
kullandığı makam 
araçları da değişe
bilecek. Kamu 
görevlilerinin sorum
lulukları ve temsil 
nitelikleri ile paralel 
olarak makam taşıtı 
verilecek. Bütçeden 
geçen yıl akaryakıt 
ve yağ alımları 
kalemine harcanan 
miktar önceki yıla 
göre 135 milyon 
liralık artışla 1 
milyar 145 milyon 
lira olmuştu. 
Bütçe Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan 
Kamu Taşıtları 
Kanun Tasarısı 
Taslağı ile öncelikli 

olarak tüm kurumlar 
taşıt politikası 
oluşturulacak. 
Görevlerin önem 
ve özellikleri, 
sorumlulukları ve 
temsil nitelikleri 
dikkate alınarak 
makamlarına taşıt 
verilecekler yeniden 
belirlenecek. Taşıt 
edinme süreçleri 
sadeleştirilirken, 
yeni araç temin 
edilmesinin 
yolu da açılacak. 
Taşıtların elden 
çıkarılmasına 
ilişkin kriterler 
belirlenirken, 
kurumlar taşıt tanı
ma, izleme ve kon
trol sistemleri kur
makla yükümlü 
olacak. Kurumlar 
tarafından merkezi 

taşıt yönetim 
bilgi sistemi 
oluşturulacak. 
Kamu taşıtlarının 
kullanımını 
düzenleyen taslak 
hakkında bilgi 
veren Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
2010 yılı programın
da taahhüt edildiği 
gibi hazırlanan 
kanun tasarısının 
önümüzdeki gün
lerde kamu 
idarelerinin 
görüşüne sunula
cağını bildirdi.
Yeni düzenleme 
ile taşıt kullanımında 
verimliliğin 
ve şeffaflığın 
sağlanmasının 
amaçlandığını 
aktaran
Bakan Şimşek, 
çağdaş bir taşıt 
yönetim sistemi 
oluşturulmasının 
amaçlandığını 
kaydetti.
Şimşek, taşıtların 
edinilmesi, kullanıl
ması ve elden 
çıkarılmasına 
ilişkin maliyet- 
fayda ve maliyet- 
etkinlik kriterleri 
getirildiğini aktardı.

Türkiye Emekliler 
Derneği’nin 770 bin 
emeklinin maaşın
dan kestiği 31 
milyon liralık 
aidat için Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
devreye girdi. SGK, 
kesinti yapılabilme
si için emeklilerin 
yeni belge imzala
ması şartını getirdi. 
Dernek ise 
emeklilerin imzal
adığı üyelik formun
da ’kesinti yapıla
cağı’ hükmünün yer 
aldığını ve paraların 
geri ödenemeye
ceğini bildirerek, 
“Hukuken para 
iadesi olamaz ama 
üyelikten istifa 
edebilirler” 
açıklaması yaptı. 
Tüm Emekliler

Derneği ile Türkiye 
Emekliler Derneği ş 
tarafından 770 bin 
emeklinin maaşın
dan 2008-2010 yıl
ları arasında 31.5 
milyon lira aidat 
kesildiğinin ortaya 
çıkmasıyla gözler 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na (SGK) 
çevrildi. Emeklilerin 
kendilerinden 
habersiz muvafakat 
alındığı, bu kap
samda kesinti 
işleminden haber
dar olmadıkları 
yönündeki 
şikayetler üzerine 
olay büyürken, 
SGK da önümüzde
ki günlerde aynı 
sorunun yaşanma
ması için yeni 
önlemler aldı.
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66NoluMıtorlııTasıyıcılar
Kooperatifi nin mali kengresi yanıldı

S.S. 66 Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi’nde 
2009 yılı olağan 
mali genel kurul 
toplantısı yapıldı. 
Toplantıda 2009 yılı 
yönetim kurulunun 
çalışma ve faaliyet
leri değerlendirilir 
ken, kooperatifin 
mali bütçesi ve 
tahmini bütçesi

görüşüldü.
2010 yılı kooperatif 
hedefleri, iş potan
siyeli ve iş alan
larını genişletme 
çalışmaları yönetim 
kurulu ve üyeler 
tarafından müza
kere edildi.
S.S. 66 Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkam 
Fehmi Arslan . 

yaptığı konuşmada, 
“66 Nolu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi olarak 
hedeflerinin büyük 
olduğunu elimizde 
gücün giderek daha 
da büyüdüğünü 
birlik ve beraber
liğimiz sayesinde 
her türlü sorunun 
üstesinden gele
ceğiz” dedi.

üyesi HimaMrtaıı lif

Gemlik Yaşam 
Atölyesi üyesi 
Haydar Bozada 
Himalayalar’daki 
Everest ana 
Kampından döndü 
Ünlü dağcı Tunç 
Fındık rehberliğinde 
bulunan 12 kişilik 

bir ekip içine dahil 
olarak, Everest Ana 
Kampına yürüyüş 
faaliyetine katılan 
Haydar Bozada 
14 Mart 2010-2 
Nisan 2010 tarihleri 
arasında düzenle
nen kamptan

döndü.
Gemlik Yaşam 
Atölyesi üyesi 
Haydar Bozada, 
yaklaşık 17 gün 
süren kampın İstan
bul’dan başlayarak 
Himalayalar’a kadar 
sürdüğünü söyledi.

Ill It îtti Mı İH MIHI Mili
Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Saadet 
Partisi tarafından 
yazılı açıklama 
yapıldı.
MHP ilçe ikinci 
başkanı Ercihan 
Yavuz tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamada şu 
görüşlere yer 
verildi: “Bugün 
manevi bir arayışa 
yönelmiş insanlık 
için, muhteşem 
bir ahlak ve 
medeniyet modeli 
olması gereken 
yüce dinimizi, 
insanlığa kurtuluş 
umudu olarak niçin 
gösteremediğimizin 
öz eleştirisini her 
müslüman'ın 
yapması gerekir. 
Öte yandan, 
Yıllarca İslam 
dininin bayraktar
lığını yaparak, 
maddi ve manevi 
temsilcisi olmaya 
çalışmış, inancımıza 
ve inananlara karşı 
yapılan saldırı ve 
tecavüzleri yüzyıllar
ca durdurmuş bir 
milletin evlatları

Ercihan Yavuz Sedat Özmen

olarak, İslam 
dünyasının bugün 
nerede hata 
yaptığını sorgula
manın da zamanı 
çoktan gelmiştir. 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı olarak, 
Türk ve İslam 
dünyasının, Peygam 
berimizin eşsiz 
ahlakını ve kutlu 
tebliğini özümse 
yerek, medeni, top 
lumsal bir yükselişi 
ve manevi aydınlan
mayı başlatmalarını 
diliyor, İslam dininin 
tüm zamanları kap
sayan mesajlarını, 
doğru ve açık, 

etkili ve yaygın 
bir şekilde anlatan 
Peygamberimiz 
Hazreti 
Muhammed'in 
daha iyi anlaşılması
na vesile olmasını 
temenni ediyoruz.”

SP’DEN 
KUTLAMA
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
yayınladığı 
mesajda; Hazreti 
Muhammed'in 
(SAV) örnek 
şahsiyetinin 
ve O'nun getirdiği 

ilahi mesajın, 
insanlığın kurtu
luşunun yegâne 
anahtarı olduğunu 
vurguladı.
2010 yılının 
aynı zamanda 
Kur'an-ı Kerim'in 
indirilişinin 
1400'üncü yılı 
olmasının bu yılki 
kutlamaları daha da 
anlamlı hale 
getirdiğini belirten 
Sedat özmen , 
"Kutlu doğum haf
tası kutlamalarında 
yaşanan sevgi seli 
ve coşku, bunun bir 
yansımasıdır" dedi. 
Özmen , "Kerim bir 
devlet ve adil bir 
dünyanın inşası için 
Resul-u Ekrem'i 
örnek almalı, 
Kur-an'ı Kerim'i 
rehber edinmeliyiz. 
Bu çerçevede 
2010 yılını Kur'an 
Yılı ilan eden 
Diyanet İşleri 
Başkanlığımızı 
tebrik ediyor, 
bu yılki kutlamaların 
huzur ve barış 
dolu bir dünyaya 
vesile olmasını 
diliyorum" dedi.

İİnternetin ortaya 
çıkardığı bilgi 
toplumuna doğru 
geçiş sürerken, 
internet kullanıcı 
sayısının 30 mily
ona doğru gittiği 
Türkiye'de, internet 
18'ine bastı. 
Teknolojinin 
gelişmesiyle daha 
fazla kişi ve kurum 
internetin sunduğu 
olanaklardan fay
dalanırken, internet 
hayatın hemen he 
men tüm alanların
da kullanılmaya baş 
■adı. İş ve elaman 
aramadan gazete 
okumaya, alışver
işten sohbete, gün
lük yazmaktan film 
izlemeye, resmi 
işlemlerden araştır
ma yapmaya, oyun 
oynamaktan veri 
saklamaya kadar 
pek çok alanda 
internet kullanılıyor. 
Türkiye'de interne 
tin gelişimi Avrupa 
ve Ameri ka'daki 
süreçten farklı 
biçimde, başlangıç
ta yavaş olurken, 
internet, bilgisayar 
sahiplik oranını da 
artırdı. Düzenle , 
meler açısından, 
tüketici bakımından 
"yavaş", hizmet 
sağlayıcı bakımın

dan "dengesiz" 
seyir izlendiği, 
pazarının 
serbestleşmesinde 
geç kalınmasının, 
geniş barıt erişim 
hızlarının düşük
lüğünün ve 
gelişmiş ülkelere 
göre pahalı sunul
masının, internetin 
istenen hızda yayıl
masını engellediği 
belirtiliyor. 
Türkiye'de inter
netin gelişmiş 
ülkelerin tersine 
"yasaklanabilir", 
"engellenebilir" bir 
mecra olarak 
görülmesi ve yasak
lama yolu ile sorun
ların çözülmeye 
çalışması da, inter
netin gelişmesi 
sürecindeki "algısal 
engel" olarak 
görülüyor.
Türkiye Bilişim 
Vakfı (TBV), günü 
müzün en büyük 
bilgiye ulaşım aracı 
olan internetin, 
sosyal yaşamın 
yanı sıra ekonomik 
alanın da vazgeçil 
mez bir unsuru 
haline geldiğini, 
günümüzde ülke 
ekonomilerine pek 
çok alanda büyük 
katma değer yarat
tığını vurguladı.
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Taksitlendirmeye başvurup 
ilk taksim ödeyen esnafın 

sağlık karnesi açılacak
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Mehmet 
Emin Zararsız, 
borçlu işveren ve 
Bağ-Kurluların il 
müdürlüklerine 
giderek 36 ay 
taksitlendirme 
yapabileceğini 
açıkladı.
Zararsız, 36 ay 
taksitlendirmeye 
başvuranların ilk 
taksiti ödemeleri 
halinde sağlık 
karnelerinin açıla
cağını söyledi.
2 milyonun üzerinde 
esnaf ile işverenleri 
ilgilendiren tak- 
sitlendirmenin 
ilk üç ayındaki 
faizin de ilerleyen 
günlerde yüzde3'den 
yüzde 2'ye indirile
ceğini de kaydetti. 
SGK Başkan 
Zararsız, düzenlediği 
kahvaltılı basın 
toplantısında 

gündeme ilişkin 
önemli açıklamalar
da bulundu. 
Türkiye'de şimdiye 
kadar 17 kez 
yeniden yapılandır
ma olduğunu belir 
ten Zararsız, şimdi 
18. yapılandırma 
için baskı yapıldığını 
vurguladı.
Yapılandırmalar 
için, "Çok da fazla 
getirisi olduğunu 
düşünmüyorum." 
diyen Zararsız,, 
şöyle konuştu: 
"Yapılandırmalara 
sıcak bakmayan 
biriyim. 2008'deki 
yapılandırmanın 
yarısı bozulmuş. 
Son borçlanmadaki 
toplam sayıları 
başvuran işveren 
ve sigortalı 1 
milyon 352 bin 23,2 
milyar lira yapı
landırılan miktar. 
Tahsil edilmesi 
gereken 14,3 

milyar lira. 
Bu rakamdan 
tahsil edilen tutar 
7,5 milyar lira. 
Yapılandırılması 
bozulan 7,1 milyar 
lira. Gayri adil ve 
istenilen sonucu 
vermemesi sebe
biyle sıcak değiliz.” 
Af yerine Amme 
Alacakları 
Kanunu'na bağlı 
36 aya kadar tecil 
edip taksitlendirme 
imkanı bulunduğunu 
ifade eden Emin 
Zararsız, tak
sitlendirmeye 
uygulanacak faiz 
konusunda da 
müjde verdi: 
"İlk üç ay yüzde 
3'e faiz uygulanıyor. 
Yüzde 2'ye indirmek 
üzere Bakanlar 
Kurulu yetkili. 
İmzalanmak üzere 
yüzde 2'ye inmiş 
olacak." 
36 ay 

taksitlendirmeye 
müracaat 
edenlerin sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanıp 
yararlanamaya
cağının sorulması 
üzerine SGK 
Başkanı Zararsız, 
borçluların 
birinci taksiti 
ödemeleri 
halinde sağlık 
hizmetinin 
açılacağı 
bilgisini verdi. 
İl müdürlüklerinin 
taksitlendirme 
konusunda bil
gilendirildiğini ve 
genelgeler bulun
duğunu aktaran 
Zararsız, 
taksitlendirmeye 
başvuran ve 
başvurusu kabul 
edilip ilk taksidini 
ödeyenlerin 
sağlık karnesinin 
açılacağının altını 
çizdi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları Toplu 
luğu’nun çocuk 
grubu, Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek 
‘23 Nisan Çocuk 
Şenliği’nde sahneye 
çıkacak olmanın 
heyecanını yaşıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Ço 
cuk Bayramı nede 
niyle düzenlenecek 
olan organizasyon, 

geleceğin emanet 
çişi olan çocuklara 
eğlenceli bir gün 
yaşatacak.
Büyükşehir 
Belediyesi Karagöz 
Halk Dansları Top 
luluğu çocuk grubu, 
programda Türki 
ye’nin farklı yöreler
ine ait halk oyun
larını sergileyecek. 
18 Nisan Pazar 
günü saat 18.30’da 
başlayacak olan 
program, Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek.

«sekeri
—*■....  KREŞLERİ

KAYITLARIMIZ

EĞİTİMDE 10. YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız:2 yaş ■ 3 yaş 
4 yaş-5 yaş-ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri 

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

DEVAM EDİYOR

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Mac/'de ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC RROKCR'I
TZXF»LJ TAKİP IŞI_ERI YXX.F»II_IR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik *

Bursa ve Gemlik’te Kiralık ■ Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 j *

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL 

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Yunanistan Maliye 
Bakanı George 
Papaconstantinou, 
Avrupa Birliği ve 
IMF'den kredi alma 
seçeneğinin 
yanısıra, 
piyasalardan da 
borçlanacaklarını 
kaydetti.
2010 yılı toplamında 
73 milyar dolarlık 
borçlanma ihtiyacı 
bulunan

Yunanistan, Mayıs 
ayında, piyasadan 
yaklaşık 15 milyar 
dolar toplaması 
gerekiyor.
Avro bölgesi 
ülkeleri, 
Yunanistan'a 40,5 
milyar dolar verm
eye hazır olduk
larını bildirdiler.
Yunanistan'ın 
IMF'den kredi ala
bileceği belirtiliyor.

SATILIK DUBIEX
... üt* •' .ı

Balıkpazarı Esin Sitesi’nde 
depreme dayanıklı, 

kaloriferli, 4+1 lüks daire 
sahibinden satılıktır

Tel: 0 533 3791107
ELEMAN ARANIYOR SATILIK NttBETÇİ ECZANE

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

15 Nisan 2010 Perşembe 
VEZİROĞLU ECZANESİ 

E.Dinçer Mh. Irmak 
Sk.No: 25 GEMLİK

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 2$

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. , 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi -517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

TAKSİLER
Körfez Taksi 4 513 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 28
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21 -122
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 Karfez
GEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3636 

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)

venussinemasi 
VEDA 

II.45-I4.00-16.30- 
l9.00-2l.l5 

ÇOK FİLM 
HAREKETLER BUNLAR 

ll.30-l4.00-l6.30-
19.00- 2İ.15 

Rezervasyon 
(Td:5l5332l)
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»Nİ1T0N DÜĞÜN SALONU
2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİ NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ 
I GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

Sİ 2.500- TL’ den
GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ

Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 

Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 

Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL: 5131^6811:0.533 56018 99
e-mail: miltongazmosu@windowslive.com

mailto:miltongazmosu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE

q AKCAN PETROLPetrol Ofisi

Tel: 0224 51310 79
akcanl6@poasbayi.com.tr
Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMLİK 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA

KALİTELİ HİZMET 
ÜCRETSİZ OTO YIKAMA 

MADENİ YAĞ 
24 SAAT AÇIK MARKET 

POSİTİVE KARTLA 
YÜZLERCE HEDİYE

Kııruluf:1973

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Hah yıkamak bir sanattır” 
ÜCRETSİZ SER VİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır

16 Nisan 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com infp@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

M. Mm late Bursa’da Mı
34. Turizm Haftası Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay tarafından Bursa’da dün 
başlatıldı. Bakan Günay, Bursa’da yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin yeni çekim merke 
zinden birinin de Güney Marmara Bölgesi 
Bursa’da kuracaklarını söyledi.
Devlet Bakanı Faruk Çelik ile birlikte Vali 
Şahabettin Harput’u ziyaret eden Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Bursa’da ki 
turistik yerlerini ve Kaymakamlıklar ve bazı 
derneklerce Kent Meydanı’nda açılan 
standları gezdi. Gemlik Kaymakamlığı 
tarafından ilçemizi tanıtan standda Kent 
Meydanı’nda açıldı. Haberi sayfa 4’de

Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sok. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK 

Tel : 5145737

Gemlik İlçe Müftülü 
ğü ve Türkiye 
Diyanet Vakfı 
Gemlik Şubesi 
işbirliğiyle Kutlu 
Doğum Haftası’nın 
başlaması nedeniyle 
bir konferans 
düzenlendi.
Belediye Düğün 
Salonu’nda düzenle
nen konferans saat 
14.öo’de yapıldı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasından

sonra, Kur-an’ı 
Kerim okundu1. 
Müftü Vekili Salih 
Kıhç’ın günün 
anlamını belirten 
konuşmasının 
ardından Uludağ 
Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Hayati 
Hökelekli tarafından 
‘Kur-an ve Hz.
Peygamber’ 
konulu bir 
konferans verildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Turizm 
Haftası

Okul Müdürü Nazım Özer, en temiz ve en sağlıklı okullar 
arasında yer almalarının gurur verici olduğunu söyledi.

İki gündür Turizm Haftası nedeniyle 
hazırlanacak broşür için koşturuyo
rum.

Gemlik’te ilk kez acele hazırlanmış 
bir tanıtım broşürü yapıldı.

Gemlik Kaymakamlığımda Turizm 
Haftası’nın başlaması öncesi hazırlık
lar yapıldı.

kadar koruyabilmenin avantajını hep 
yaşadı.

Onun için en görkemli standı onlar 
kuruyorlardı.

Gemlik Standı başında Kaymakam 
Mehmet Baygül, Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Halk Eğitim Merkezi Mü 
dürü Kemal Çetinoğlu ve ekibi, İl

Ticaret Meslek lisesi hıı mİ 
da‘Beyaz Bayıak'öıliilii alflı

Miiib

Kent Merkezi’nde açılacak olan stan- Genel Meclisi’nin CHP’li üyesi Ahmet
dta nelerin götürüleceği görüşüldü. 
Hazırlıklar tamamlanarak dün stand 
açıldı.

Dün sabah, ben de Kent Meydam'n 
da bulundum. Adeta ilçeler arasında 
bir yarış vardı.

Her ilçe standının diğerinkinden 
daha güzel yapabilmek için yarışıyor
du.

İznik girişe çadır, kurmuş, diğer tüm 
ilçeleri geçmenin gayretinde olduğu 
belli oluyordu.

İznik gerçekten turizm açısından 
diğer ilçelerden bir adım önde.

Çok eski tarihin mirasını bugünlere

Hulusi Aydın, Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Melih Karbay ve ekibi yarış
taki yerini almak ve ilçeyi tanıtmanın 
gayreti içindeydi.

Her ilçe kendi kentini tanıtmak için 
elinden geldiğince birşeyler yapmıştı.

Bizim kozlarımız zeytin ve sahilleri 
mizdi.

Folklorcülerimiz de. oradaydı.
Mudanya eski evlerini, Mütareke 

evinin maketlerini..
Turizm Haftası kentlerin kaynaş

masına neden oldu.
Amaç, Bursa’nın turizmine dikkat 

çekmekti bu da oldu.

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da Beyaz Bayrak 
Ödülü’nün sahibi oldu. Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi Müdürü Nazım Özer, 100 
puan üzerinden 96 puan aldıklarını 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

Cumhuriyet Halk Partisi 
ilçe yönetiminde yarın 
Sosyal Yaşam Merkezi’n 
de dayanışma gecesi 
düzenlendi. Parti içinde 
birlik ve dayanışmayı art 
tırmak için gece düzen
lediklerini söyleyen CHP 
ilçe Başkanı Cem Güler, 
gecede partililer ile bira 
raya geleceklerini belirt
ti. Cem Güler, yarın saat 
10.30 'da parti ilçe merke 
zinde basın toplantısı 
düzenleyerek, Beledi 
yeye yönelik yapılan 
eleştirilere cevap vere
ceklerini bildirdi.

mailto:akcanl6@poasbayi.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:infp@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İstiklal Caddesi’nin hali...
Yıllar önce de İstiklal Caddesi’nin peri 

şan halini yazmıştım. /
Kimse tınmadı.
Bozulacağı ilk döşenmesinde belli idi.
Sarı renk çamurlu kum mu küçük bir 

mıcır mı olduğu pek anlaşılmayan 
malzeme üzerine karolar özen gösteril 
meksizin alet acele döşendi.

Devam eden bu perişan durumu gazete 
miz Başyazarı Sayın Kadri Güler’de yazı 
ve haberleri ile kamu oyuna ve ilgililere 
duyurdu.

Kimin umurunda.
Yaz, söyle vız gelip geçiyor.
Sayın Belediye Başkanımız, Sayın 

Baştanımızın Teknik Yardımcısı!
Bahar geldi.
Havalar güzel.
Şöyle İstiklal Caddesi’nde lütfen 

yürüyünüz.
Adeta engebeli bir arazi.
Ancak tarlalarda görülebilecek eğrilik, 

büğrülük, kaç kişinin aşağı burkuldu, 
yaralandı.

Istırap çekti acı duydu.
Dün yürürken zeminin farklılığı sonucu 

yana yatıp düşmekte iken, beraber 
yürüdüğümüz arkadaşım Sayın Mahmut 
Küçük elleri ve güçlü gövdesi ile tutup 
beni karşılamasaydı.

Ne sağ bacağım ne de kalçam sağlam 
kalacak, belki de düşüp kafam yere 
çarpıp orada yaşama elveda diyecektik.

İleri yaşta karşılaşılan kırık çıkığın 
insana, yakın çevreye ne gibi olumsuzlar 
yarattığını çekenler bilir.

Hele yağışlı havalarda.
•Tretuvarlarda oluşan şu su birikintileri. 

Her yerde küçük çapta gölcükler oluşsa 
da Kültür Dershanesi, Vakıflar Bankası, 
Aniteks önü facia.

Buralarda işçi servisleri işçi alıyor. 
Belediyenin durakları da var.

Yağışlı havalarda da sizlerde bir yaya 
yürüyün.

Paçalarınızın, ayaklarınızın nasıl 
ıslandığını bir görün.

Ensenize kadar çamur ve çamurlu su 
ile evlerinizine dönün.

Hanımlarınız sizleri nasıl karşılar bir 
düşünün.

İlgilenin lütfen bu basit işle.
Gemlik’in en işlek ve görünen caddesi 

İstiklal Caddesi insanın ilk gördüğü bu 
olumsuz manzara.

En işlek cadde en gözde olan bu cadde 
böylesi berbat bir halde ise, iç mahalle 
ve sokaklar kimbilir nasıl bir halde 
demez mi insanlar.

Nilüfer ilçemize bir gidin Sayın Mustafa 
Bozbey nasıl halletmiş tretuarları bir 
görün.

İmreniyor insan.
Gideriniz artık bu durumu.
Halkımız bu durumu hak etmiyor.
Sorunun halledilmesini istiyor, bekliyor.
Lütfen duyarlı olalım.
Dileklere kulak verelim.
Halkımızın memnuniyetini sağlayalım, 

güvenini yitirmeyelim.
Sizleri niçin göreve getirdiklerini unut* 

mayalım.
Seçenleri mahsun ve üzgün bırakmaya 

lım.

Okul Müdürü Nazım Özer, en temiz ve en sağlıklı okullar 
arasında yer almalarının gurur verici olduğunu söyledi.

Ticaret Meslet tisesi im wl da
'lew Bayrak' ödülü um

Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
Sağlık 
Bakanlığı’nın 
ortaklaşa organize 
ettiği "en temiz 
ve en sağlık" 
okulları 
belirlemek 
amacıyla yapılan 
Beyaz Bayrak 
yarışmasında, 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
Beyaz Bayrak 
Ödülü’nün 
sahibi oldu. 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
Okul Müdürü 
Nazım Özer, 
her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
Beyaz Bayrak 
yarışmasına 
müracaat 
ettiklerini ve 
geçtiğimiz 
günlerde yapılan 
150'ye yakın

Manastır Sahili ışıl ışıl oldu
Gemlik Kayıkhane 
mevkii ile 
Manastır Bölgesi 
arasında 
bulunan gezinti 
yolu ışıl ışıl oldu. 
Gemlik 
Belediyesi'nin 
direklerini ve 
alt yapısını 
yaptığı çalışmaların 
ardından TEDAŞ 
direklere elektrik 
vermeye başladı. 
Sahil yolunu 
kullananların 
ışıklandırma 
olmadığı için 
karanlıkta fazla 
tercih etmedikleri 
gezinti yolu 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in TEDAŞ 
yetkilileri ile 
yaptığı protokol 
ile şimdi 
ışıl ışıl oldu.
Yapılan protokol 
gereği alt yapı

ile elektrik Belediyesi, TEDAŞ tarafından
direklerini Gemlik ışıklandırma ise karşılanıyor.
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Borçları yüzünden çatıya çıktı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde borçları 
yüzünden bunalıma 
giren bir kişi, 3 katlı 
binanın çatı katına 
çıkarak intihar 
etmek istedi. 
Olay, Atatürk 
Caddesi üzerinde 
inşaat halindeki bir 
binada meydana 
geldi. 35 yaşındaki 
Göktürk Sorguç adlı

Bursa'da kendisin
den 2 bin TL para 
isteyen şahsı 
akrabası zannedip 
500 TL para veren 
yaşlı adam, 
dolandırıldığını 
anlayınca soluğu

tarım işçisi, 3 katlı 
binanın çatı katına 
çıkarak intihar 
etmek istedi. 500 lira 
borcunu 
ödeyemediği için 
bunalıma giren genç 
adam, tam bir saat 
boyunca çatıda ikna 
edilmeye çelişildi. 
İznik İlçe Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Şükrü Solak ve 

Oolandırıcıya 500 TL'sinı kaptırdı
karakolda aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Yahşibey 
Mahallesi Yılmaz 
Sokağı üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, Ahmet 
G.'nin (80) evine ı

Bursa'da 
"Pepsi'den 20 bin 
TL kazandınız" diye 
kendisini arayan 
şahsın hesabına 2 
bin TL yatıran vatan
daş dolandırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yenibağlar 
Mahallesi Nergiz

Sokağı'nda oturan 
Beytullah Üsthen'i 
(33) arayan bir kişi, 
"Pepsi özel 
kampianyasından 
20 bin TL 
kazandınız. 
Alabilmeniz için 
para yatırmanız 
lazım" dedi. Bunun

Mezarlıktaki 
çam ağacına 
kendine astı

Bursa'nın merkez 
Osman gazi 
ilçesinde bir 
kişi mezarlıktaki 
çam acağına 
asılarak intihar 
etti. Edinilen 
bilgiye göre, 
Yalova Yolu 
Fatih Mahallesi 
Göçmen 
Mezarlığı'nda 
bir kişinin 
çam ağacına 
asıldığım 
gören

vatandaşlar 
durumu polise 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri, Hüseyin 
Güneş'in (65) 
henüz bilinmeyen 
sebeple çam 
ağacına asılarak 
intihar ettiğini 
belirledi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

Bürolar Amiri 
Komiser Ali Algın'ın 
telkinlerine bir saat 
boyunca direnen 
Sorguç, zaman 
zaman kendisini 
çatıdan sarkıtarak 
korku dolu anlar 
yaşattı. Bunalım 
geçiren gencin 
tehlikeli hareketleri 
karşısında itfaiye 
ekipleri branda açtı.

gelen bir kişi, 
"Köyden geldim. 
Babam hastanede 
yatıyor. 2 bin TL 
para lazım" dedi. 
Bunun üzerine şahsı 
akrabasına benzeten 
Ahmet G, 500 TL

Emniyet müdür 
yardımcısının bor
cunu ödeyeceğini 
söylemesi üzerine 
ikna olan tarım 
işçisi, aşağı indiril
erek ifadesi alınmak 
üzere emniyete 
götürüldü. Bekar 
olduğu öğrenilen 
Göktürk Sorguç'un 
bulduğu her işte 
çalıştığı öğrenildi.

para verdi. 
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan yaşlı adam, 
polis ekiplerini ara
yarak şikayetçi oldu. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor 

üzerine Beytullah 
Üsthen, şahsın 
verdiği hesaba 
2 bin 20 TL yatırdı. 
Üsthen'i tekrar 
arayan dolandırıcı, 
"910 TL daha yatır
manız" gerekiyor" 
deyince, Üsthen 
işlemden

vazgeçtiğini ifade 
ederek, parasının 
iade edilmesini 
istedi. Şahıs, 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
müracaat etti. 
Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

NMMI
Bursa'da meydana 
gelen trafik 
kazasında 1 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Muhsin T'nin (54) 
kullandığı 16 D 
0429 plakalı ticari 
araç, merkez 
Osmangazi

Bursa'da, bir evin 
teras katından 200 
adet güvercin 
çalındı.
Alınan bilgiye 
göre, kimliği henüz 
belirlenemeyen 
kişi ya da kişiler, 
Arapzade Mahallesi 
Santral Yolu 1.

ilçesi ilkbahar 
Caddesi'nde 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Zümrüt Akgün'e 
(37) çarptı.
Yaralanan Akgün, 
Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Cadde'de oturan 
Ahmet D'ye ait 
evin teras katında 
bulunan 200 adet 
değişik cins 
güvercini çalarak, 
kayıplara karıştı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Köy Enstitüleri....
Sayın okurlar... Sîzlerle beraber yine 1940 yılları

na dönecek daha öncede sizlere ileride yazacağımı 
söylediğim

Köy Enstitülerinin bilinen efsanesini anlata
cağım»

Efsane diyorum; Son yüzyılın en büyük reform
larından, çözüm için çok iyi düşünülmüş ve uygu
lanmış bir hareket olarak Dünyada ki diğer ulus
larında ilgisini çekmiş, üzerinde sayfalarca yazı 
yazılmıştır..

Son yüz yılda çıplak ayaklı Doktor uygulaması 
Çin’de başarı ile yapıldığı zaman Çinliler Türkiye’de 
ki Köy Enstitülerinden esinlenerek yaptıklarını 
defalarca yazdılar..

Bir buçuk milyarlık Çin'de ilk okul eğitiminden 
sonra bazı (sağlık bilgi -becerilerini -İğne yapmayı 
-küçük cerrahi müdahaleler) bilgileri öğretip 
köylere gönderip köyde genel sağlıkta bir adım iler
lemek istediler ve başarın oldular..

Bu günkü büyük Çin’i bu gibi reformlarla ortaya 
çıkardılar...

istiklal savaşı ve sonrasın da yorgun - ekonomisi 
gelişmemiş olan

Türkiye, bir de İkinci dünya savaşının sıkıntıları 
üzerine gelince zorlandı..

Bu yıllarda Milli Eğitim bakanı olan Hasan Ali 
Yücel (Orta eğitim genel md. Tongue) zamanında 
geliştirilen ve uygulamaya sokulan bu reform 
hareketin de zeki ^çalışkan köy çocukları (Kız- 
erkek) Köy enstitüsü adı verilen kuruluş içinde 
toplamak, bunlara köyde yapabilecekleri işleri 
öğretmek (Tarım- Hayvancılık -Sağlık işleri-Okuma 
yazma - Çevre temiz liği - Köyde önder olması) 
gibi...

Köyden alınan çocuk yetiştirilirse yine köy de 
başarılı olur..

Şehir çocuklarını okutsanız da köyde başarılı 
olması zordur.

Bir yerin, bölgenin ağaçlarını dahi başka yerde 
verimli yetiştiremiyorsunuz..

Bir düşünün Gemlik’deki zeytin ağaçları başka 
yerde iklimde sofralık zeytin veremiyor

Bunun için onlarca yerde Köy Enstitü leri kuruldu.
Bu Enstitülerin binalarını, işliklerini bu çocuklar 

hep beraber, zevkle, heyecanla çalışarak yaptılar..
Tarlalarını - bahçelerini ektiler biçtiler, 

Hayvanlarını yetiştirdiler, kendi kendileri ne yetmeyi 
öğrendiler..

Okudular -resim yaptılar - Müzikle uğraştılar.
1948’lerde Kayseri Köy enstitüsünün öğrenci

lerinin 19 Mayıs gösterilerine ellerinde mandolinleri 
ile çeşitli Türk marşlarını çalarak gelişlerini, biz 
liseliler ve Kayseri halkı şaşkınlıkla - gıpta ile 
izledik.

Daha sonra buradan mezun olanların köylerde 
yaptıkları ilerici çalışmaları başın hayranlıkla yazdı, 
durdu. .

Fakir Baykurt -Mahmut Makal -Rifat İlgaz gibi 
daha nice yazarlar -romancılar bu köy çocukları 
içinden çıktı...

Türkiye’de bu Enstitüler çoğalıp bütün bölgelere 
yayılsa, inanın okurlar Türkiye çağ atlayacak duru
ma gelebilir di.

Ama... yeni gelen politikacılar ve yandaşları geri 
kafalılar daha da açık, yobaz lar ilerici hareketten 
rahatsız oldular.

Köy uyanıyordu... Çeşitli sloganlar - laf kala
balığı ile bu güne kadar aldatılan köy 

doğruyu -bilimi -ilimi öğrenecek, bunlarda 
ellerinde ki güç ve mali kazanç azalacak,belki de 
kaybolacaktı..

Köy uyanmamalıydı... İçinde bulunduğu karanlık 
içinde köylü ile istedikleri gibi oynar istediklerini 
yapabilirlerdi..

Oyun içindeki oyunun özeti bu..
Sudan sebeplerle ( Kız- erkek bir arada) gibi
Bu ilerici hareketi aynen Halkevleri gibi kapattılar. 

Binlerce Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler ve 
Türkiye’yi karşılıksız sevenlerin Lanetini, (halk 
tabiri) bedduasını alarak bu beddualar tuttu, 
onlarında sonu Köy Enstitülerinin acı ile anılan 
hatırasından daha da kötü oldu...

Bakmayın onları kahraman gösterenlere, hepsi 
boş -parti sözleridir. Eğer haklı olsalardı, Tanrı 
onların sonunu böyle kötü yapmazdı..

Bütün bunları gençler için yazdım...
Okuyun ve düşünün..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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M Tarizm Haftası Bursa'tfa haşladı

Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, 
34. Turizm Haftasını Bursa’da Bakan 

Faruk Çelik ile birlikte açtı.

Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay, turizm sek-, 
törünü kalıcı ve 
sürekli hale getire
bilmek İçin farklı 
coğrafyaları da öne 
çıkarmaya çalıştık
larını belirterek, 
"Türkiye'nin yeni 
çekim merkezlerin 
den biri de Güney 
Marmara Bölgesi, 
burada da Bursa" 
dedi.
Bazı açılış törenle 
rine katılmak üzere 
kente gelen Günay, 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik ile birlikte 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput'u ziya 
ret etti. 2010 yılında, 
sektörde daha 
yukarılara çıkmayı 
hedeflediklerini vur
gulayan Günay, şun
ları kaydetti: 
"Turizm sektörünü 
kalıcı ve sürekli hale 
getirebilmek için 
farklı coğrafyaları da 
öne çıkarmaya 
çalışıyoruz. Türki 
ye'nin yeni çekim 
merkezlerinden biri 
de Güney Marmara 
Bölgesi, burada da 
Bursa. Bursa, tarihi, 
kültürü ve sivil 
mimarisiyle özel bir 
turizm çekiciliğine 
sahip. Kıyı ve kış 
turizmi mevcut.
Damak tadı kültürüy 
le İstanbul'a yakın 
olmasıyla önemli 
bir merkez. Bizim 
bakanlık olarak pro
jemiz, iki imparator
luğun başkentliğine

ev sahipliği yapmış 
Edirne, Bursa ve 
İstanbul'u turizm 
açısından önemli 
bir bölge haline 
getirmek. Bu neden
le Bursa, bizim için 
çok önemli, sürekli 
aklımızda." 
Günay, turizmm 
gelişmesi için çarpık 
şehirleşmeyle müca 
delenin önemine de 

değinerek, "Tarihi 
dokuyu tahrip eden 
ne varsa bunların 
hepsini temizleye
ceğiz. Kaliteyi yuka 
r ila ra çıkarmak için 
bu konudaki karar
lılığımız sürecek" 
dedi.

GEMLİK STANDI 
Bakan Güney 
Bursa’da başlattığı ' 
Turizm Haftası etkin
liğinin bir bölümü 
de Kent Meydanı’n 
da ilçe kaymakam
lıkları ve bazı Turizm 
Dernekleri ile Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
açtığı standları 
gezerek sürdürdü. 
Gemlik Kaymakamı

Mehmet Baygül 
tarafından 
oluşturulan Turizm 
Komitesi’nce 
hazırlanan stand 
ilgi gördü. Gemlik’in 
fotoğraflarla ve el 
işi işlemeleri, takılar, 
zeytin ve çeşitlerinin 
tanıtıldığı standta 
gezenlere Gemlik 
zeytini de ikram 
edildi.
Ayrıca Gemlik 
tanıtım broşürü 
dağıtıldı.
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
standın yapılması 
sırasında gün 
boyu Kent 
Meydanındaki çalış
malara katıldı..

Saadet Partisi’nden gazetemize ziyare 

Üzmen. Türkiye'nin 
sivil üir Anayasaya 

ihliyacı var'’

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, gazetemizi 
ziyaret ederek, 
partilerince hazır
lanan Anayasa 
değişiklik taslakları 
ile Anayasa’nın 
referanduma 
götürülmesi halinde 
referandumda 
madde madde 
bölümlerin 
seçmenlere tercih 
listesini sundu. 
Türkiye’nin sivil bir 
Anayasa’ya ihtiyacı 
olduğunu söyleyen 
Sedat Özmen, bugü 
ne kadar yapılan 
Anayasaların ya 
asker tarafından 
ya da Avrupa 
Birliği’nin istemleri 
doğrultusunda 
hazırlanıp değiş 
tirildiğini söyledi.

KflŞCDC IKKUMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Türkiye’nin 
baştan sona sivil 
Anayasaya ihtiyacı 
olduğunu söyleyen 
Özmen, bugünkü 
hükümetin ülkeyi 
emrivaki ile karşı 
karşıya bıraktığını, 
Anayasa değişiklik 
paketinde olması 
gereken asgari 
düzenlemeleri SP 
Genel Merkezi’nce 
ele alınarak, 
hükümete ve diğer 
siyasi partilere ve 
basına sunduklarını 
söyledi.
Değişiklikleri 
içeren dosyaları 
gazetemiz sahibi 
Kadri Güler’e 
sunan Sedat 
özmen, bunların 
kamuoyu ile 
paylaşılmasını 
istedi.
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SERBEST KÜRSÜ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 

VE ÇOCUK BAYRAMI

Tahsin TOP
Cumhuriyet İlköğretim Okulu 

Türkçe Öğretmeni

Bayram, topluca 
kutlanan gün man
asına gelir. Bayramın 
sevinç ve eğlenceye 
dönük bir yönü, 
onun insanlar tarafın 
dan hararetle bek
lenmesini ve bunun 
yanında top lumsal 
yakınlaşmayı da 
beraberinde getir
miştir.

Bayramlar neşe,. 
sevinç, sevme sevil 
me ve sevindirme 
günleridir.

Toplumların milli 
birlik ve beraberlik 
duygularının zirveye 
ulaştığı, dayanışma 
ve kaynaşmanın da 
ha yoğun yaşandığı 
özel zaman dilimleri 
dir. Bu önemli zaman 
dilimlerini gelecek 
kuşaklara aktarmak 
bir görev dir. Çocuk
larımız bayram 
vesilesiyle kendiler
ine değer verildiğini 
hissetmeli ve bayra
mın ayrıcalığını fark 
etmeli dirler.

Ulusların hayat
larında önemli 
dönüm noktalan 
vardır. Bunlardan bir 
kısmı felaketlerin 

başlangıcı, bir kısmı 
da mutlulukların 
müjdecisi olmuştur.

Türk ulusu hürri 
yeti seven, hürriyet 
sever insanlara ör 
nek olmuş bir millet
tir. Tarihin hiçbir dö 
nemi yoktur ki, Türk 
ler hür olmasınlar ve 
hürriyet mücadelesi 
yapan insanlara yar 
dim etmemiş olsun
lar.

Bizi bilmeyenler 
tarihe sorsun,

Hiç zincir olur mu 
Türk'ün bileğinde,

Ölen şehitlerin 
doğan çocuğun,

Hürriyet yazılı göz 
bebeğinde.

İşte 23 Nisan 1920, 
bütün dünyaya mey
dan okuduğumuz, 
tutsaklık zincirini 
kırdığımız gündür. 
Bugün yeni Türk 
devletinin kurulduğu 
gün...

23 Nisan ulusal 
egemenliğimizin 
sonsuz sembolü 
olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 
kuruluş günüdür.

23 Nisan 1920 Türk 
çocuklarının her yıl 

iki bayramı bir arada 
kutladıkları bir gün 
dür. Hem "Ulusal 
Egemenlik Bayra 
mı", hem de "Çocuk 
Bayramadır. Çocuk
ları çok seven Ata 
türk geleceğimizin 
güvencesi.olan 
çocuklara bu bayra
mı armağan etmiştir. 
Böylece bu bayra
mın adı "Ulusal Ege 
menlik ve Çocuk 
Bayramı" olmuştur.
Atatürk bu bayramı 

yalnız Türk çocukları 
için değil, tüm-dün 
ya çocukları için de 
ilan etmiştir. Çünkü, 
bu eşi bulunmaz bay 
ram bugünün küçü 
ğü, yarının büyüğü 
olan dünya çocukları 
arasında barışın, 
sevginin ve hoşgörü 
nün temelini oluştu
racak ve Atatürk'ün " 
Yurtta barış, dünya 
da barış" ilkesi ile de 
bütünleşecektir.

23 Nisan milletin 
yeniden toparlanma, 
ayağa kalkma, yur
duna ve kendi gele
ceğine sahip çıkma 
kararını aldığı 
gündür.

Yeni bir Türk 
devletinin Anadolu 
yaylarında doğuşu

nun, özgürlük ve 
bağımsızlık mücade
lesine ilk harcın 
konuluşunun yeni 
bir yıldönümünü 
kutluyoruz.

Her bayram, bizim 
dünyamıza, bir dolu
nay gibi doğar. Ufku 
muzu bir gökkuşağı 
gibi sarar. Işık kay
nağı ötelerden bize 
diğer zamanlarda 
göremeyeceğimiz 
ışık gösterileri 
yaşatır.

Atatürk, çocuklara 
ne kadar değer verdi 
ğini bu bayramı ço 
cuklara armağan 
ederek gösterdi. . 
Artık bütün dünya 
milletleri O'nun bu 
düşüncesini içtenlik
le paylaşıyor.

Her 23 nisanda 
çeşitli ülke lerin 
çocukları bir araya 
gelerek barış, sevgi, 
kardeşlik şarkıları 
söylemektedir. 
Bugün dünyada 
çocukların kendi bay 
ramlarını kutladıkları 
tek ve örnek bir 
ülkedir yurdumuz.

Bağımsızlığımıza 
bayrak açışımızın ilk 
h^rcı olan bu, 
bayram hepimize 
kutlu olsun...

Sağlık meslek 
liselerinin »m değişiyor

Sınavla öğrenci 
alan sağlık meslek 
liselerinin isimleri 
"Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi" 
olarak 
değiştirilecek, 
edindiği bilgiye 
göre, sağlık meslek 
liselerinde uygu
lanan programların 
bütünlüğünün 
sağlanması, öğren
ci nakil ve geçiş
lerin .kolaylaştırıl
ması, kurumlar 
arasında birlik
teliğin sağlanması 
amacıyla 280 sağlık 
meslek lisesinin 
ismi 2010-2011 
eğitim-öğretim 
yılından geçerli 
olmak üzere 
kademeli olarak 
Anadolu sağlık 
mesleki lisesine 
dönüştürülecek. 
Sağlık Bakanlığına 
bağlı iken beş yıl 
önce Milli Eğitim 
Bakanlığına 
bağlanan sağlık 
meslek liseleri, 
Anadolu 

mesleki ve 
teknik ortaöğretim 
kurumlarında 
olduğu 
gibi Ortaöğretime 
Geçiş Sisterpi 
(OGS) kapsamında 
sınavla 
öğrenci alıyor. 
Sağlık meslek 
liselerinde 
Anadolu meslek 
ve meslek lisesi 
programları 
kabul edilmesine 
rağmen, sadece 
İstanbul'daki 
Validebağ Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi'nde Anadolu 
meslek lisesi 
programı, 
diğer sağlık 
meslek liselerinde 
ise meslek lisesi 
programları 
uygulanıyordu.
Yetkililer, sağlık 
meslek liselerinin 
eğitim süresinin 
dört yıl olduğunu 
belirterek, 
bu liselerin 
sınavla öğrenci 
aldığını vurguladı. -

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

a/iortgroc nnoKCR'i
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ÂCİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ ■

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol'da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile,10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır. Merkezde 1382 metre, 1,539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır'da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni, Devlet HastanesiAltı

Belde Sıt. 2. Kat 3+1,3 cephe. 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civarında 1, kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla'da.Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik • ( ■>

Bursa ve Gemlik'te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur. ,

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 '

Eşref Bey Apt. B Blok'ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE ______
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1, 70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21



16 Nisan 2010 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 7

Batman'ıla cansma; 1 şehit
Batman'ın Kozluk 
ve Sason ilçeleri 
arasında yer alan 
Tumok bölgesinde 
çıkan çatışmada, 
bir astsubay şehit 
oldu, iki asker 
yaralandı.
Batman'da güvenlik 
güçleri ile terör 
örgütü üyeleri 
arasında çıkan 
çatışmada 1 astsu 
bayın şehit olduğu, 
2 askerin yara
landığı bildirildi. 
Batman'ın Kozluk 
ve Sason ilçeleri 
arasında kalan 
Tumok bölgesinde 
arama tarama 
faaliyetlerinde ' 
bulunan güvenlik 
güçleri bir grup 
teröristle sıcak 
temas sağladı.
Teröristlerin; 
güvenlik güçlerinin 
"Teslim ol" ihtarına 
silahla karşılık ver
mesi sonucu çatış
ma çıktı. Çatışmada 
1 astsubay şehit 
oldu, 2 asker 
yaralandı.
Araçtaki diğer

askerlerin karşılık 
vermesi üzerine 
teröristler ormanlık 
alana kaçtı. 
Teröristleri etkisiz 
hale getirmek için 
bölgede helikopter 
desteğinde 
kapsamlı operasyon 
başlatıldı. Yaralı 
askerler Diyarbakır 
Askeri Hastanesi'ne 
götürülerek tedavi 
altına alındı. 
Batman Valiliği, 
şehit haberi üzerine, 

15-22 Nisan 
tarihleri arasında 
kutlanan Turizm 
Haftası etkinliklerini 
ertelediğini açıkladı. 
Bölgede operasyon
lar sürüyor.
Çatışmada bir 
astsubayın şehit 
olması nedeniyle 
Batman Valiliğinin 
Turizm Haftası 
nedeniyle 
düzenleyeceği 
konserlerin 
ertelediği bildirildi.

Mudanya'da sahil 
yolu üzerindeki çay
bahçeleri kaldırıldı
Mudanya ilçesinde, 
sahil yolundaki 
çay bahçeleri 
belediye ekiplerince 
kaldırıldı.
Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan 
Aktürk, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
yıllardır sahil 
kesimindeki 
binaların altında 
bulunan çay 
bahçelerinin, 
kaldırımın deniz 
tarafındaki 
bölümünün 
üstünü kapatıp 
masa ve sandalye 
koyarak yürüyüş 
yolunu işgal 
ettiğini söyledi. 
Özellikle yaz 
aylarında yaşaşan 
yoğunluk nedeniyle 
ortaya sorunlar 
çıktığını belirten

Aktürk, şikayetlerin 
artması üzerine 
sahil yolu üzerinde 
nizami olmayan 
işletmelere ait 
çay bahçelerinin 
kaldırılması için 
süre verdiklerini 
dile getirerek, 
'Sürenin dolmasıyla 
bu çay bahçeleri 
belediye ekipleri 
mizce kaldırıldı.

Bazı işletmeler 
yerlerini kendileri 
söktü' dedi.
Aktürk, sahil 
yürüyüş alanının 
tamamen yayalara 
açılacağını, 
Mudanya ve 
Güzelyalı sahilinde 
bulunan seyyar 
satıcıları da kontrol 
altında tutacaklarını 
sözlerine ekledi.

Marmara Belefliyder BIrliğI'ıııliin proje eoitimi
Marmara Belediyeler 
Birliği'nde proje 
eğitimi veren Fran 
sız Kalkınma Ajansı 
(AFD) eğitmeni 
Çlothilde Boutrolle, 
"Proje yazımında 
talepler ve ihtiyaçlar 
arasındaki farklara 
çok dikkat edilmeli. 
Talep ve ihtiyacı bir
leştirebildiğimiz nok
tada başarıya ulaşa
biliriz" derken, diğer 
bir AFD eğitmeni 
Elisabeth Krempp 
ise proje yazımında 
maddi imkânlara 
göre hareket edilme
si gerektiğini belirte 
rek, "Cebimizdeki 
paraya göre ve za 
man durumumuza 
göre, taksiye mi, 
otobüse mi binece 
ğimize karar veriyor
sak, proje yazımında 
da aynı mantıkla 
hareket etmeliyiz" 
dedi.
Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından bir
lik üyesi belediyele 
rin personeli için 
düzenlenen geniş 
kapsamlı proje eğiti
mi başladı. Proje 
yazımı ve değerlen 
dirilmesi konusunda 
dünyanın sayılı 
kuruluşlarından 
Fransız Kalkınma

Ajansı'nın (AFD} 
proje direktörleri 
Çlothilde Boutrolle 
ve Elisabeth 
Krempp'in vereceği 
eğitimler 3 gün 
boyunca sürecek ve 
program sonunda, 
tüm katılımcılara 
uluslararası geçerlil
iği olan AFD serti
fikası dağıtılacak. 
Marmara Belediyeler 
Birliği'nin Eminö 
nü'nde bulunan mer 
kez binasında düzen 
lenen programda, 
proje yazımı konu 
sunda detaylı eğitim 
verildi. Bir projenin 
en önemli evresinin 
fikir ve hayata 
geçirme arasındaki 
süreç olduğunu 
belirten AFD eğit
meni Çlothilde 
Boutrolle, "Proje 
yazılırken, içinde 
bulunduğumuz 
durumun neleri yap

mamıza imkân 
verdiği bilinmeli. 
Fikir ve hayata 
geçirme arasındaki 
süreçte çok dikkatli 
olmalıyız. Hayal 
gücümüz olmalı, 
ama fazla da hayal 
kurmamalıyız. Bütçe 
lendirme ayrıntılı ve 
doğru biçimde yapıl
malı. Bir projeyi 
oluştururken kendi
mi ze soracağımız 
sorular çok önemli. 
Beklentilerimizin ve 
sorunların neler 
olduğu iyi saptan
malı. Talepler ve 
ihtiyaçlar arasındaki 
farklara çok dikkat 
edilmeli ve doğru 
belirlenmeli. Talep 
ve ihtiyacı birleştire
bildiğimiz noktada 
başarıya ulaşabiliriz. 
Mutlak surette 
çözüm odaklı proje 
hazırlamalıyız" diye 
konuştu.

Çlothilde Boutrol 
le'in ardından söz 
alan diğer bir AFD 
eğitmeni Elisabeth 
Krempp ise 
konunun anlaşılması 
için basit örnekler 
vererek sürdürdüğü 
açıklamalarında, 
"Hazırladığımız bir 
proje sayesinde, 
bazı sorunlar 
çözülürken, belirli 
gruplara çıkar 
sağlanacak. Belirli 
gruplara ise projenin 
zararı olacak.
Örneğin; tıp alanın
da bir proje hazır
lanıyorsa, çözüm 
noktasında bazı 
doktorlara gelir 
sağlayabileceği gibi, 
çevredeki bir sağlık 
kuruluşunun gelirine 
zarar verebilir. 
Bu bakımdan çevre
deki doktorlarla ve 
sağlık kuruluşlarıyla 
da irtibat kurulmalı. 
Sonradan projeye 
zararı dokunabilecek 
kesimlerle en baştan 
iletişim kurulmalı 
ve bu gruplar bir 
şekilde projeye dâhil 
edilmeli. Bir projede 
çıkarı ve zararı ola
bilecek tüm kesim
lerle irtibata geçilip 
pozitif ilişki içerisine 
girilmeli" dedi.

Paten vekaykaycılar 
için en büyük tesis
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, paten, 
kaykay ve bmx 
sporlarının yapıla
bileceği Türkiye’nin 
en büyük Skate 
park’ını Kaphkaya 
Cazibe Merkezi’n 
deki yaklaşık 2 bin 
metrekare alan 
Üzerine inşa ediyor. 
Çalışmaların hızla 
sürdüğü Skate 
park’ın Haziran 
ayında faaliyete geç 
mesi hedefleniyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi, genç
lerin spora yön
lendirilmesi 
amacıyla tüm spor 
branşlarına destek 
verirken, kaykay, 
paten ve bmx 
sporunun da 
geliştirilmesi için 
Türkiye’nin en 
büyük Skate 
park’ını yaptırıyor. 
Kaphkaya Cazibe 
Merkezi’ndeki'2 bin 
metrekarelik alanda 
hayata geçirilen 
projede, sporcuların 
özel gösterileri 
yapabilecekleri 

parkurlar hazırla 
nıyor. Kentin farklı 
noktalarında 
sağlıksız ve 
elverişsiz alanlarda 
paten ve kaykay 
yapan gençler, 
bu tesislerin 
tamamlanmasının 
ardından gönül 
verdikleri sporu 
tamamen profesy
onelce tasarlanan 
Skatepark’ta rahat 
hkla yapabilecek. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, çalışmaların 
sürdüğü Skate 
park’ta inceleme 
lerde bulundu. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın ve 
Fen İşleri Daire 
Başkanı Fehmi 
Ökten’in de katıldığı 
inceleme gezisinde 
yüklenici firmanın 
temsilcilerinden 
bilgi alan Başkan 
Altepe, tesislerin 
Haziran ayı içinde 
faaliyete geçireceği
ni söyledi.
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SBS'ye son, OKS dönüyor
İki yıl önce terk 
edilen OKS’ye 
dönüş masaya 
yatırıldı.
Çubukçu ayrıca 
ilköğretimde tek tip 
üniforma dönemini 
de kapatıyor.
Üzerinde çalışılan 
formül ise şu: “Er 
kekler istediği renk
te ceket ve kravat, 
kızlar istediği renkte 
gömlek giyecek.” 
Çubukçu, stres yapı 
yor diye SBS’yi 
kaldırıyor.
Milli Eğitim Bakanı 
Çubukçu, “Çocuk
ların sürekli sınava 
girmesi doğru değil 
dir” diyerek, 
SBS’nin kaldırılması 
için çalışma başlattı. 
Yılda bir kez yapılan 
OKS’ye geri dönüle 
bilir. Milli Eğitim 
Bakanı Nimet 
Çubukçu Seviye 
Belirleme Sınavla 
n’mn (SBS) kaldırıl
ması için Talim

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Terbiye Kurulu (TTK) 
ve Eğitim Teknoloji 
leri Genel Müdürlü 
ğü’nde (EĞİTEK) 
çalışma başlattı. 
TTK ve EĞİTEK’te 
toplantı yapan 
Bakan Çubukçu’nun 
“12,13,14 yaşındaki 
çocukların sürekli 
sınav stresi yaşa
ması doğru değil” 
dediği öğrenildi. 
Velilerden de SBS’ye 
ilişkin sürekli şikâ 
yet alan Bakanlığın 
2 yıl önce terk ettiği 
Ortaöğretim Kurum 
lan Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sına 
vı’na (OKS) geri 
dönmesi söz 
konusu.
MEB yetkilileri 
Çubukçu’nun 
“sınavsız bir formül” 
bulunmasını iste
diğini, OKS’nin de 
çözüm olmadığı 
görüşünü savun
duğunu söyledi. 
Çubukçu daha önce 

de Bakanlıktan 
bağımsız bir akade 
misyen grubundan 
SBS konusunda 
çözüm üretmeleri 
için yardım isteye
ceklerini açıklamıştı. 
Bakanlık SBS’nin 
değiştirilmesi ya da 
kaldırılması fikri 
çerçevesinde, istekli 
ve not ortalaması iyi 
olan öğrencileri ihti
sas liselerine yön
lendirecek. İhtisas 
liseleri arasında yer 
alan fen liseleri, 
sosyal bilimler 
liseleri ve anadolu 
öğretmen liselerine 
giriş için bakanlık 
yeni bir formül 
arayışında. Güzel 
sanatlar liseleri özel 
yetenek sınavı ile 
alındığı için bu 
okullara öğrenci 
alımında değişikliğe 
gidilmeyecek. Ancak 
Anadolu liseleri 
genel liseye ya da 
genel liselerin tama 

minin Anadolu lise
sine dönüştürülmesi 
tartışılıyor.
MİLLİ Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB) ilk ve 
ortaöğretim kuram
larında öğrencilerin 
önümüzdeki dönem 
kılık kıyafetlerinin 
nasıl olacağını “an 
ket”le belirleyecek. 
Bakan Çubukçu’nun 
“forma/önlük” sis
teminin dışına çıkıl
ması için Talim Ter 
biye Kurulu’nda 
(TTK) çalışma başla 
tılmasını istedi. Bu 
kapsamda siyah 
önlük, beyaz yaka 
veya lacivert ceket, 
gri pantolon, lacivert 
kravat dönemi sona 
erecek. Buna göre 
öğrenci giyiminin 
üstünü tayin etme 
hakkına sahipken, 
pantolon ve etek 
rengi ve biçimlerini 
okul yönetimleri ve 
aile birlikleri 
belirleyecek.

Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri 
Sendikası’nın (SES) 
açtığı davada, 
aralarında aile 
hekimliği muayen
esinde 2 TL’lik 
katılım payı alın
masına ilişkin 
düzenlemenin de 
bulunduğu bazı 
hükümlerinin iptali 
ve yürütmesinin 
durdurulması isten
mişti. Davayı

görüşen Danıştay 
10. Dairesi kararın
da, “Aile hekim- 
liğince verilen 
muayene dahil 
sağlık hizmetlerinin 
ücretsiz olmasının 
doğal sonucu 
olarak aile hekim
lerince verilen 
hizmetten katılım 
payı alınmasına da 
hukuki olanak 
bulunmamaktadır” 
denildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lııijmiMhıılı inil
Okulumuza Ofis programları 
ve interneti iyi kullanabilen 
sınıf öğretmeni alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Umu rbey Paşabahçeler Mevkii No 12 GEMLİK

Tel: 513 50 84

SATILIK DUBIEK
Balıkpazarı Esin Sitesi’nde 

depreme dayanıklı, 
kaloriferli, 4+1 lüks daire 

sahibinden satılıktır

Tel: O 533 3791107

ELEMAN ARANIYOR SATILIK NÖBETÇİ ECZANE
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

16 Nisan 2010 Cuma 
SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 70 68 GEMLİKGemlik Karfez

GEBLİK'İM İLİ OÛNLÛK SİYASİ OAİCTSSİ

1 k w

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye T1O
Polis İmdat T 55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C. Save ılığı 513 10 53
C.Savcf Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 şş 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57

• Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 *
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

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 35 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

B HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

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
Otobüs işlet. 513 45 21-122
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 Karfez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3637 
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)

vmSSMASl 
VEDA 

ll.45-l4.00-l6.50-
I9.00-2l.l5

ÇOKFİLH
HAREKETLER BUNLAR 

11.30-14.00 16.30- 
19.00- 21.15 

Rezervasyon
(Tel: 513 33 21}
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<^> NİGON DÜĞÖÜMLONU
2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİ NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

Jwf®

GEMLİK’TEKİ

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500-TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

DÜĞÜN EVİNİZ

,e*«

Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL:5131VX-GSM:0.533 560 18 99 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


AKARYAKITTA GÜVENCE

3AKCAN PETROL
Petrol Ofisi

Tl A AA / PIA IA AA KALİTELİ HİZMETTel: 0.224 51310 79 ücretsiz oto yikama 
akcanl6@poasbaytcom.tr , 24 saat aç^market

Merkez: Hisar Mah. Dörtyol Ağzı Mevkii GEMUK PosiTive kartla 
Şube : Armutlu Yolu Kurudere Mevkii KUMLA yüzlerce hediye

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_______ _____

Kunıluş:1973
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hıi[MıiMlmıııl[iıılıiliMı
Geçtiğimiz günlerde yapılan Demokrat 
Parti İlçe olağanüstü genel kurulunda 
yapılan seçimlerde Başkanlığa getirilen 
Ferhat Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, ilk 
olarak 3. Cumhurbaşkanı ve DP kurucu 
başkanı Celal Bayar’ın anıt mezarını 
ziyaret etti. DP il yöneticilerinin de katıldığı 
ziyarette konuşan DP İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt, 1946 yılında Demokrat Partiyi kuran 
Merhum Celal Bayar’ın halka hizmet ışığını 
yakarak çıkılan kutsal yolu hatırlatarak, 
“Parti bayrağını daha yükseklere çekmeye 
çalışacağız” dedi. Haberi sayfa 2’de

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Hah yıkamak bir sanattır” 
ÜCRETSİZ SER VİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır

Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sok. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel : 514 57 37

Gelir Vergisi 
rekortmenleri 

belli oldu

Köy 
Enstitüleri’nin 
kuruluşunun 
70. yıldönümü

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kuruluşundan sonra Atatürk'ün 
devrimlerinin hayata geçirilmesi 
için başlatılan çalışmalar içinde en 
önemlilerinden biri de Köy 
Enstitüleridir.

Latin Harflerinin kabulünden sonra 
başlatılan eğitim seferlerliğinin yay 
gınlaşması işini üstlenecek olan 
öğretmenleri yetiştirecek üzere 1937 
yılında Köy Enstitülerin kurulması 
yasası çıktı.

Hasan Ali Yücel Milli Eğitim 
Bakanı olmasından sonra İlköğretim 
Genel Müdürü görevini vekalaten 
yürüten İsmail Hakkı Tonguç bu 
göreve asaleten getirildi.

Tonguç Baba, Köy Enstitüleri yurt 
içinde yaygınlaştırdı.

Yoksul köy çocuklarını yatılı köy 
enstitülerinde, köyden koparmadan, 
sanatta, edebiyatta, çiftçilikte, ma 
rangozlukta, demircilikte, sıvacılık
ta, dülgerelikte, öğretmen olarak 
görevlendirildi.

Büyük işler başardılar.
Köylerin aydınlatılmasında önder 

oldular.
Ama, köy ve kentlerde yaşayan 

mütegalibe toprak sahipleri ile 1946 
da kurulan DP’lilerin hedefi oldular.

TBMM getirilen Toprak Kanunu 
çıkarılması, DP’nin doğmasına 
neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, DP 
muhalefeti ve seçimi kaybetme 
korkusuyla Köy Enstitülerini gözden 
çıkardı. 23 Ekim 1946 tarihinde 
I.Hakkı Tonguç görevden alındı, 

Bu ülkenin yetiştirdiği büyük 
eğitimci Tonguç’un yaşamı sonra 
sürgünlerde geçti.

Köy Enstitülerinde 17 bin 340 köy 
öğretmeni yetişti. Fakir Baykurt, 
Talip Apaydın, Mahmut Makal, Paki 
ze Türkoğlu, Mehmet Başaran gibi 
edebiyatçılar köy enstitülerinde 
yetişti. Bugün Köy Enstitüleri kapa 
tılmasaydı, Türkiye başka bir 
Türkiye olurdu.

Gemlik Vergi Daire 
si’ne kayıtlı mükellef 
lerin 2009 yılına ait 
gelir vergi rekort
menleri belli oldu.
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
beyan ettikleri 
vergi matrahlarına 
göre elde 
ettikleri gelirler

ADI SOYADI

sıralamasında 
zeytinyağı işlet
mecisi Dr. Kemal 
Mataracı gösterdiği 
756 bin 842 lira 
matrah ile 258 bin 
920 Hra gelir vergisi 
ile Gemlik birincisi 
oldu. Gemlik Gelir 
Vergisi rekortmen
lerinin İlk 20’ye 
girenler ise şunlar:

HES.VERGİ

Enstitülerinin 
Minim 

kutlanıyor
Köy Enstitülerinin 
kuruluşunun 70. 
yıl dönümü Gemlik 
Belediyesi ve 
Atatürkçü Düşün 
ce Derneği tarafın
dan düzenlenen 
bir törenle kutlana 
cak. Bugün saat 
13.OO’ de Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak etkinlik
te Köy Enstitüleri 
masaya yatırıla
cak. Sayfa 4’de

1- Kemal Mataracı 258.920
2- İsmi açıklanmadı 223.952
3-Muharrem Çilek 159.477
4- Zuhal Egemenoğlu 143.102
5- Levent Akyapak 127.993
6- Hüseyin Değirmencioğlu 127.089
7-Mesut Moral 109.486
8- Kemal Akıt 109.177
9- Şahap Aktaş 99.299
10-Ali Moral 98.991
11- Ferruh Erçek 89.949
12- İsmi açıklanmadı 84.030
13-İsmi açıklanmadı 83.437
14- İsmi açıklanmadı 79.796
15- İsmi açıklanmadı 68.311
16- Hasan Sözüneri 66.270
17- Tevfik Solaksubaşı 64.650
18- Ceyhan Aydın 63.079
19- Nuray Balkancı 61.729
20-Kaya Kesen 61.643
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Esnaftan Kullu Doğum 
Haftası etkinliği

Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
eski Pazar Caddesi

sonrası gerçek
leştirilen etkinliğe 
Saadet Partisi.ve

esnafları 600 
kişilik pilav tatlı 
ve ayran dağıtıldı. 
Müftü Vekili Salih 
Kılıç'ın yaptığı dua 
ile Cuma namazı

AKP ilçe yönetici' 
leri, Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ve çok 
sayıda esnaf ile 
vatandaş katıldı.

Mezarlık Binası yenilendi
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Asri Mezarlığı 
girişinde bulunan 
idari bina yapılan 
onarımla yenilendi. 
Yapılmasının 
ardından geçen 
20 yıl içinde sadece 
cephesine badana 
yapılan bina, yeni 
görüntüsüyle 
mezarlık ziyaretine 
gelenlerin 
beğenisini 
çekiyor.
Gemlik Belediyesi 
Teknik Başkan 
Yardımcısı Özkan 
Ateşli ile Sağlık 
İşleri Müdürü 
Hakan Uğur, 
bahar temizliği 
yapılan ilçe 
mezarlığı ile 
onarımı yapılan 
idari binasını

DUYURU
13 Nisan 2010 günü gecesi 

bir yaşındaki çocuğumu 
kafa travması şüphesi 

ile götürdüğüm 
Muammer Ağım Gemlik 

Devlet Hastanesi 
Acil Servisinde hiçbir şekilde 

bizimle ilgilenmeyen ve 
azarlayan hemşire, doktor ve 

güvenlik görevlisini 
Sağlık Bakanlığından sonra 

Gemlik halkına ve 
ilgililere şikayet ediyorum.

Bursa 112 Acil ve 
Bursa Devlet Hastanesi 

Acil çalışanları ile 
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 

çalışanlarına ilgi ve 
alakaları nedeniyle 

teşekkürlerimi sunuyorum.

Gökhan BİRGUN

Demokrat Parti 
Gemlik ilçe teşkilatı 
çalışmalarının 
startını merhum 3. 
Cumhurbaşkanı ve 
Demokrat Parti’nin 
kurucu Genel Başka 
m Celal Bayar’ın 
Anıt Mezarına 
çelenk sunarak 
çalışmaya başladı. 
Ziyarete, Demokrat 
Parti Bursa il 
Başkan vekili Meliha 
Balçıoğuları ve il 
yöneticileri başta 
olmak üzere, yeni 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt, ilçe yönetim 
kurulu ve disiplin 
kurulu üyeleri, Gem 
lik eski Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır, 
eski ANAP İlçe Baş 
kanı Hasan Başaran 
ve çok sayıda partili 
hazır bulundu.
Anıt önünde konu 
şan Ferhat Kurt, 
1946 yılında Demok 
rat Partiyi kuran 
merhum Cumhur 
başkanı Celal 
Bayar’ın halka hiz 
met ışığını yakarak 
çıkmış oldukları kut
sal yolu hatırlatarak, 
“Bizierde onların 
ülkemize verdiği 
değer ve hizmetleri 
sürdürmek adına 
çalışmalarımıza 
yön veremek için 
ülkemi ze değerle 
rine değer katmak 
açısından, Kurucu 
Genel Başkanımız

gezerek bilgi aldı. 
Kapıları, pencereleri, 
tuvaletleri ve 
mezarlığı ziyarete

gelen vatandaşların 
dinlenebilecekleri 
oturma gruplarının 
da bulunduğu

bina ve 
çevresinde yapılan 
tadilatlar ziyaretçiler 
beğenildi.

ve merhum Cumhur 
başkanımızın bizle 
re bıraktı kutsal 
emenet olan Demok 
rat Parti’nin hizmet 
anlayışını sürdürme 
ye, parti bayrağını 
daha yükseklere 
çekmeye çalışa
cağız." dedi.
Ferhat Kurt, ülkemi 
zin içinde bulundu 
ğu sıkıntılı dönem
lerden kurtulması 
için çalışacaklarını, 
halkın beklentileri 
doğrultusunda 
siyaset yapacakların 
ve partide yenisiyle, 
eskisiyle, genciyle 
yaşlısıyla erkeğile 
bayanıyla toplumun 
herhesimini kucak
layacak bir yönetim 
oluşturulduğunu 
belirterek, “Bu yöne
tim, özveriyle çalış 
arak bunu başara
bilecek güçtedir. 
Halka hizmet hakka 

hizmettir. 
Partimizde dargınlık 
küskünlük yoktur, 
olmayacatır da.
Birlik ve beraber lik 
içinde önce ülkemi 
ze sonra Bursa ve 
Gemlik’imize gele
cek kuşaklar 
için iyi hizmetler 
vermek adına 
güç birliği içinde 
çalışacağız.
Başta merhum 3. 
Cumhurbaşkanı

Celal Bay ar olmak 
üzere, merhum 
Adnan Menderes 
ve dava arkdaşlannı 
rahmet ve 
minnettele anıyoruz. 
Onların hedef 
ve düşüncelerinden 
zerre kadar taviz 
vermeden, verilme
sine müsade etme 
den kararlılıkla, 
aydınlık yannlara 
yürüyoruz ve 
yüreceğiz” dedi.
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Tekstilci iş adamlarım WniMlii
Bursa'da tekstilci iş 
adamlarını "Size 
Suriye'den ucuz 
iplik getireceğiz” 
diyerek dolandıran 
3 kişi, suçüstü 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Aylan K. (37), 
Selahattin Y. (55) ve 
Fuat D'nin (38), tek
stilci iş adamlarıyla 
lüks otellerde 
görüşerek, "Suri 
ye'den ucuz iplik 
getirme" vaadiyle 
dolandırıcılık yaptığı

ihbarı üzerine 
harekete geçti. 
İş adamlarıyla 
görüşme yaptıkları 
otellerdeki güvenlik 
kamerası görüntü
lerinden zanlıların 
kimliklerini belirle 
yen ekipler, daha 
sonra bu kişilerle "iş 
adamı" kimliğiyle 
temasa geçti. 
Bursa'daki lüks 
otelde zanlılarla 
buluşan polis ekip
leri, yapılan pazarlı 
ğm ardından 3 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Zanlıların, oteldeki

görüşmelerinde iş 
adamlarına "Size 
Suriye'den çok ucuz 
iplik getireceğiz.' 
Ancak ipliği peşin 
alabiliyoruz. 
Siz parayı verin. 
Otelden çıkışımızı 
yapalım, daha sonra 
sizin iş yerinize 
gidip senet 
imzalarız" dedikleri, 
parayı aldıktan 
sonra otelin arka 
kapısından kaçtıkları 
belirlendi.
Dolandırıcılık 
suçundan çok 
sayıda sabıkası

bulunduğu belir
lenen zanlıların 
üzerinden
40 bin lira çıktığı, 
ilk belirlemelere 

göre 3 iş adamını 
yaklaşık 180 
bin avro 
dolandırdıkları 
bildirildi.
Aynı olayla ilgili 
başka başvuruların 
da olabileceği 
belirtildi.
Zanlılar, ifadelerinin 
ardından "nitelikli 
dolandırıcılık" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Linçten polis Kurtardı
Bursa'da 6 yaşında
ki kız çocuğunu 
taciz ettiği ileri 
sürülen zanlı, 
kızın dedesine 
yakalanınca linç 
edilmek istendi. 
19 yaşındaki genci 
öfkeli vatandaşların 
elinden polis 
güçlükle aldı.
Edinilen bilgiye göre

olay, Yıldırım 
ilçesi Şirinevler 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre işsiz olan 19 
yaşındaki I.S., yol 
üzerinde gezerken 
sokakta oynayan 6 
yaşındaki Ç.G. ile 
karşılaştı. Minik kızı 
yanına çağırarak 
kandıran zanlı, evin

yakınlarındaki bir 
parka götürdüğü 
Ç.G.'yi taciz etmeye 
başladı. Bu sırada 
kız çocuğunun 
dedesi D.G., zanlı ve 
torununu fark etti. 
Sapığın elinden ilk 
olarak torununu 
kurtaran dede, 
I.S.'yi darp etmeye 
başladı. Bu sırada

mahalleliler de 
şahsa saldırınca 
kavga ihbarı alan 
polis olay yerine 
geldi. Şahsı öfkeli 
vatandaşın elinden 
güçlükle kurtaran 
polis, emniyet 
müdürlüğüne teslim 
etti. Zanlı, sorgusu
nun ardından adli 
yeye sevk edildi.

T

Itale mlsııluMn tifit ımMaM
Bursa'da satış 
ihalesine fesat karış 
tırarak 1 milyon 100 
bin lira değerindeki 
arsayı 450 bin liraya 
sattıkları iddia 
edilen ve aralarında 
bir adliye çalışanı ve 
tapudan emeklisinin 
de bulunduğu 
toplam 6 kişi 
gözaltına alındı.
Şüphelilerden adliye 
çalışanı ile işadamı 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 2008 yılının 
Temmuz ayında,

sahibinin bir ban 
kaya olan borcun
dan dolayı merkez 
Osmangazi ilçesi 
Dikkaldırım Mahal 
lesi'ndeki bîr arsa, 
11. icra Müdürlüğü 
tarafından 1 milyon 
100 bin muhammen 
bedelle satışa 
çıkarıldı. Fakat iddi
aya göre, ilk satışa 
fiyatın düşmesi için 
kimse sokulmadı.
Bunun üzerine yasa 
gereği arsanın 
bedeli yüzde 40 
düştü. İkinci açık 
artırmada, gayri-

menkul 450 bin 
liraya işadamı G.Y. 
tarafından satın 
alındı.
Mali polis, ihaleye 
fesat karıştırıldığı 
yönündeki ihbar 
üzerine alarma 
geçti. Yaklaşık 2 yıl 
süren takibin ardın
dan polis operas 
yona start verdi. 
Olay tarihinde icra 
müdürlüğünde 
çalışan Y.G. (42), 
tapudan emekli 
Y.Z.Ü. (56), işadamı 
G.Y. (52) ve ile 
emlakçılar M.K. (46),

Z.U. (48) ve A.Ö. (37) 
gözaltına alındı. 
İhaleye fesat 
karıştırdıkları 
iddiasıyla adliyeye 
sevk edilen 6 kişi, 
savcı tarafından 
tutuklanmalarr 
talebiyle mahke 
meye sevk edildi. 
Nöbetçi mahkeme 
ihaleyi alan 
işadamı G.Y. ve 

adliye personeli 
Y.G.'yi tutukladı. 
Bu arada olayla 
ilgili bir kişinin 
arandığı 
bildirildi.

Bir düşün ardından !....
AK Parti yıprandı.;.
Çok kişi böyle diyor..
Evet...
Ortak görüş bu.
Ben de öyle diyorum..
Ulusal gazetelerin bilge köşe yazarları AK 

Parti yine kazanır, muhalefet yine ayni 
yerde kalır, aynı tas, aynı hamam olur di 
yorlar!..

Ben ki/ her milletin layık olduğu şekilde 
yönetileceğine iman etmiş biriyim.

Ama/ yine de içimden bir ses..
“Ey, CHP biraz kımılda" diyorum...
CHP’nin toparlanıp silkinmesi gerekir...
Bu günlere uyan, devrimci bir yürüyüş...
Halkı, gençliği, heyecanlandıracak esaslı 

bir yürüyüş...
Deniz Baykal, vitrini değiştirsin, yeni can 

lı, genç isimlerle biraz daha sert muhalefet 
yapsınlar...

CHP’yi ancak bu kurtarır. Seçeneği an cak 
bu çıkartır ortaya...

Ellinci yıllarda Sayın Kasım Gülek’i gibi 
çarıklarını giyip bir halka gidiş hareketi 
başlatsınlar...

Kongre oyunlarını, delege avcılıklarını, tek 
adam belirleyiciliğini falan bırakıp, halkla, 
beraber olsunlar..

CHP yönetimi baştan aşağı değiştirilip, 
Halkla bir olan isimlerle dolu bir parti 

yönetimi kurulmalı.
Haftada bir parti grubunda ahkâm kes 

mek yerine Türkiye’nin her yerinde işsiz - 
aç insanların yanında olmalı...

Ekonomik sorunların ezdiği yığınlarla ku 
caklaşmalılar...

Ama, şunu da biliyorum, CHP’den umut 
kesilmiş durumda...

Bunları okurken, ey köşe yazarı;
“Boşu boşuna bu türden hayallerin peşin

den koşma...
Baykal bırakmaz...
CHP böyle gelmiş böyle gider” diyorsu 

nuzdur.. Doğru...
O zaman yapacak bir şey yok...
Ben sonucu şimdiden söyleyeyim; AK 

Parti, Tayyip Erdoğan'da kendisinden 
bıkanların bile oy verdiği bir parti olmaya 
devam eder...

Dedim ya....
Yazdıklarım zaten bir hayaldi..
Bilgeler diyorlar ki; her millet layık olduğu 

şekilde yönetilir...
Her parti layık olduğu oyu alır...

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK

BursaDeııleıllamiriinigenhölMeMin^II II II II

Bursa Devlet 
Hastanesinin rönt
gen bölümünde 
elektrik panosunda
ki kabloların kısa 
devre yapması 
sonucu çıkan yan 
gın paniğe sebep 
oldu. Hastane per
soneli yangını 
söndürmekte yeter-

siz kalınca itfaiye 
ekipleri müdahale 
etti. Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'nin 
Bodrum katında 
bulunan röntgen 
bölümündeki elek
trik panosunda 
dün saat 09.30'da,

elektrik panosunda
ki kısa devre 
yüzünden kablolar 
tutuştu. Kısa sürede 
acil servisi saran 
dumanlar korku 
ve paniğe neden 
oldu. Hastane 
personelinin yeter
siz kalması sonucu 
çağrılan Büyükşehir

Beledi yesi İtfaiye 
ekipleri üç araçla 
yangını kontrol 
altına alıp söndürdü. 
Bu sırada acil 
serviste ayakta 
tedavisi yapılan 
bazı hastalar 
aşırı duman 
yüzünden bahçeye 
çıkartıldı.

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

0İSAATTE TESLİM EDİLİR

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

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Höıl Enstitülerinin II, 
yıldönümü kutlanıyor

Belediye Düğün Salonu’nda bugün 
saat 13.oo de yapılacak kutlamalarda 

Köy Enstitüleri masaya yatırılacak.
Köy Enstitülerinin kuruluşunun 
70. yıldönümü Gemlik 
Belediyesi ve Atatürkçü 
Düşünce Derneği tarafından 
düzenlenen bir törenle 
kutlanacak.
Bugün saat 13.oo de 
Belediye Düğün Salonu’nda 
düzenlenecek kutlama 
töreninde Türçe öğretmeni 
Orhan Kılıç, “Köy Enstitülerinin 
Atatürkçü Düşüncedeki 
Yeri”, Emekli Öğretmen 
Edip özer, Köy Enstitüleri’ni 
anlatacak. Araştırmacı 
Gazeteci Can Dündar’ın 
“Köy Enstitüleri Belgeseli’nin 
izlenmesinden sonra Ahmet 
Arı, Kemal İçli, Fikret 
Çolakoğlu, Cengiz 
Ozaslan tarafından Köy

Enstitüleri anıları anlatılacak. 
Ekmekli Tarih Öğretmeni 
Ürer Konak ise “Köy. 
Enstütüleri ve Eğitim” 
konulu irdeleyecek. -

Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu 
öğrencileri, tarım 
ilaçları ve tarım 
aletleri satışı 
yapan ve İstiklal 
Caddesi Bora 
Sokakta bulunan 
Özlem Ticareti 
ziyaret etti.
Doç. Dr.

Himmet Tezcan 
ile birlikte 
27 kişiden oluşan 
öğrenci grubu, 
Özlem Ticaret 
yetkilileri Dursun 
Özbey ve Cengiz 
Altuğ tarafından 
karşılandı.
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu '

Bahçe Tarımı 
Bölümü birinci 
sınıf öğrencileri 
ziyarette tarım 
ilaçları uygulaması 
pratiği yaptıktan 
sonra, yetkililer 
tarafından tarım 
ilaçları alırken 
dikkat edilmesi 
gereken noktalar 

.konusunda bil* 
g'Icndirildîlçr.

Hem prova yantılar 
to liıyıım mini MıHr

Gemlik Belediyesi 
Sanat v6 Kültür 
Derneği. Tiyatro 
Kolu oyuncuları, 
24 Nisan 2010 
Cumartesi günü 
saat 20.30’da 
sahnelenecek olan 
Anton Çehov’un 
yazdığı “Sevgili 
Doktor” adlı tiyatro

oyunu için kolları 
sıvadı.
Kültür Merkezi’nde 
sahnelenecek 
oyunun provalarını 
yapan tiyatrocu 
gençler, arkadaşları 
Elif Bilirin de 
doğum gününü 
kutlamayı ihmal 
etmediler.

flK Partililer, Kutlu KONGRE İLANI
GEMLİK İLÇESİ ZEYTİN ÜRETİCİLERİ

BİRLİĞİ BASKANLlfiÎNDRİT"

Ak Parti İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci yaptığı 
yazılı açıklamada 
kutlu doğum haf
tasını kutladı. 
Kahveci, “1439 yıl 
önce insanlığa rah
met olarak gönder
ilen o eşsiz insanın 
bizlere bahşetmiş 
olduğu kardeşlik, 
dostluk, barış ve 
yüce ahlakının 
yeryüzünde daim 
olmasını temenni 
ediyoruz. Peygam 
ber efendimizin 
dünyaya teşrifi ile 
karanlıktan aydın
lığa çıkan insan
lığın, onun yaymış

olduğu nurlu 
hayat felsefesinden 
ilk günkü gibi 
bütün insanlığa 
rahmet olmasını 
diliyoruz. İslam 
aleminin, yüce 
Türk Milletinin ve 
Gemlikli 
Hemşehrilerimizin 
kutlu doğum haf
tasını Ak Parti 
Gemlik Teşkilatı 
olarak tebrik 
ediyoruz.” dedi.
Kahveci, Kutlu 
Doğum Haftası 
nedeniyle 19 Nisan 
2010 pazartesi 
saat 14.00 te pilav 
ikram edileceğini 
söyledi. .

Birliğimiz genel kurulu 2 Mayıs 2010 
Pazar günü saat H.oo’de Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
toplantı aşağıdaki gündemle bir hafta 
sonra 9 Mayıs 2010 Pazar günü aynı yer 
ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapıla
caktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun 

okunması, görüşülerek aklanması
4- 2010 yılı iş planının görüşülerek 

kabulü veya reddi
5- Denetleme Kurulu raporunun oku

narak aklanması
6- Uludağ Üniversitesi, Gemlik Ziraat 

Odası ve Gemlik ilçesi Zeytin Üreticiler 
Birliği’nin birlikte yapacağı Avrupa Birliği 
projesinin uygulama ve karar yetkisinin 
verilmesi

7- Gemlik Ticaret Borsası hakkında 
Gemlik Zeytini coğrafi işaret tescilini 
uygulama görevini yapmaması nedeniyle 
‘Görevi suistimal’ suçlamasıyla 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu 
yapılması hakkında karar alınması

8- Dilek ve istekler
9- Kapanış
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Milli taMımıM WlllllltlillMlWi
Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlığı, 
dünyada milyonlar
ca kişi tarafından 
kullanılan sosyal 
paylaşım sitesi 
Facebook'a üye 
oldu. Başkanlık, 
insan haklarıyla 
ilgili şikâyetleri 
Facebook üzerinde
ki sayfadan da 
alabilecek. 
Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlığı, 
bir süre önce 
kuruma ait internet 
sitesini daha 
aktif hale getirdi. 
Kurumun sitesi 
Türkçe'nin yanı 
sıra İngilce olarak 
hizmet vermeye 
başladı. Kurumun 
internet sitesi kısa 
bir süre sonra 
Fransızca, Almanca, 
Arapça ve İspanyol
ca olarak da yayın 
yapmaya hazırla 
nıyor. Bu dillerde 
sitenin yayın 
yapması, 
Türkiye'de yaşayan 
yabancıların insan 
hakları ihlalleriyle

ilgili şikâyetlerini de 
alabilmek olarak 
belirlendi. İnternet 
sayfasının farklı 
dillerde de yayınlan
masının amacının 
ise dillerin insan
ların tanışmasını 
ve anlaşmasını 
sağlama avantajına 
işaret edildi.
İnsan Hakları 
Başkanlığı'na 
başvuru mail, 
telefon, mektup ve 
resmi müracaat 
yoluyla yapılabildiği 
gibi sosyal iletişim 
sitesi Facebook 
üzerinden de 
başvuru yapılabile
cek. Başkanlık 
bir süre önce 
sosyal iletişim 
sitesi Facebook'ta 

sayfa açtı. 
Başkanlık tarafın
dan açılan sayfada 
kurumla ilgili bil
giler yer alıyor. 
Facebook üyeleri 
tarafından insan 
haklarıyla ilgili 
görüş ve talepleri 
sayfada yer 
alıyor.
İnsan Hakları 
Başkanlığı 
Facebook'a kuru
mun üye olmasını 
ve Türkçe dışındaki 
dillerde de yayın 
yapılmasını insan 
hakları ve özgürlük
lerin yaygınlaşması, 
geliştirilmesi 
ve korunması 
yönünde atılan 
adımlar olarak, 
değerlendirildi.

Doğu’da görev 
yapan öğretmenlere 
750 TL fazla maaş 
verilmesi önerildi. 
Polis Akademisi, 
Doğu ve 
Güneydoğu’da 
teröre neden olan 
sorunları araştırdı. 
Hazırlanan rapora 
göre karşılıksız 
sosyal yardımların 
halkta tembelliğe 
neden olduğu belir
tildi. Doğu’da görev 
yapan öğretmenlere 
750 TL fazla maaş 
verilmesi önerildi... 
Doğu ve Güney 
doğu’da araştırma 
yapan Polis Akade 
misi Uluslararası 
Terörizm ve 
Sınıraşan Suçlar 
Merkezi (UTSAM), 
'Terörü Besleyen 
Sorunlar' raporu 
hazırladı. Hakkari, 
Yüksekova ve 
Van'da yapılan 
araştırma sonucu 
hazırlanan raporda 
bölgenin sorunlarını 
çözecek öneriler tek 
tek sıralandı.
Rapor sayesinde

bölgenin en büyük . 
sorununun kimlik 
değil işsizlik ve yok
sulluk olduğu 
ortaya çıktı.
Karşılıksız sosyal 
yardımların halkta 
tembelliğe neden 
olduğu ifade 
edilirken özürlü 
maaşı alacağından 
dolayı çocuğu özür
lü doğduğu için 
sevinen anneler 
olduğu kaydedildi. 
Çocuğu dağda olan 
ailelerin BDP'li 
belediyelerde ayrı
calık gördükleri de 
raporda yer aldı. 
Hakkari'nin kamuda 
sürgün yeri gibi 
görüldüğü ve bölg
eye genellikle 
sorunlu kamu

görevlilerinin gön
derildiği vurgulandı. 
İşte UTSAM’ın tespit 
ettiği sorunlar ve 
çözüm önerileri: 
Devletin yaptığı 
yardımlar halkı 
tembelliğe alıştırdı. 
Yardımlar bir 
hizmet karşılığında 
yapılmalı.
- Terörün bitmesi 
için kaçakçılığın 
önlenmesi gerekiy
or. Bu da sınır 
güvenliğinin sağlan
masıyla mümkün. 
Askerler sınır nok
tasına çekilmeli.
- Halk, demokrasi 
karşıtı güçlerin 
ortadan kaldırıl
masına yönelik 
sürece destek 
veriyor.

elmfc .sekeri
~ KREŞLERİ •———

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

CĞİTİMDC 10. YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş - 3 yaş
4 yaş - 5 yaş -ana sınıfı 

Yabancı dil 
Dans dersleri 

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

AAORTGAGC BrtOKCR İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

_ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -_ _ _ _ _ _ _ _ _

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.
Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve 
Spor Kulübü 
bünyesinde 
açılan Tenis 
Kursları başladı. 
Tenis Öğretmeni

Nesli Akın'ın 
gözetiminde 
Çarşamba ve 
Cuma günleri 
verilen derslerde 
genç öğrenciler 
şimdilik raket 

tutmayı 
öğreniyorlar. . 
Haftanın iki günü 
Sosyal Yaşam 
Merkezi kortuna 
gelen öğrenciler 
09.30 ile 11.30 

saatleri arasında 
Tenis sporunu 
öğreniyorlar.
1,0-16 yaş grubuna 
açılân kurslarda 
öğretmenleri 
Nesli Akın'dan 

raketle toplara 
nasıl vurulacağını 
öğrenen öğrencileri 
aileleri de 
meraklı gözlerle 
izliyorlar.
Gemlik Belediye

Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in her 
yıl 10 bin kişiye spor 
yapma imkanı ile 
başlatılan kurslara 
her geçen gün 
ilgi büyüyor.

Eıiiı Sbi weleii lılara tılınia tenılih uıraılı
17 Mayıs 2010 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
Demokratik, 
kamusal, parasız, 
nitelikli eğitim; 
örgütlü, güvenceli 
çalışma hakkı ve 
demokratik yaşam" 
konulu eyleme 
katılmak üzere 
yola çıkan Genel 
Merkez yönetici
lerinden Genel 
örgütlenme 
Sekreteri Mustafa 
Ecevit ve Merkez 
Kadın Sekreteri 
Gülçin İsbert'inde 
aralarında bulundu 
ğu iki otobüsten 
oluşan İstanbul 
yürüyüş kolu, ilçe 
mize uğrayarak 
İskele Meydanı’nda 
saat 17.30 da bir 
basın açıklaması 
yaptılar.
İlçemizde Sahpazarı 
girişinde, Gemlikli 
yöneticiler ve emek 
çiler tarafından 
karşılanan yürüyüş 
kolu, buradan İskele 
Meydanı’nda slogan 
lar atarak yürüdü. 
İskele Meydanı’nda 
yapılan basın 
açıklamasını okuyan 
Merkez Kadın 
Sekreteri Gülçin 
Isbert şunları

söyledi:
“Ülkemizde işsizlik 
ve yoksulluk her 
geçen gün derinleş! 
yor. Halkın önemli 
bir bölümü asgari 
geçim şartlan, için 
gerekli olan gelirden 
yoksunken, işsizlik 
sorunu gün geçtikçe 
büyüyen ve büyü 
dükçe, acımasız 
sonuçlarını gösteren 
bir hal almaya 
başladı. Krizi fırsata 
çevirenler, emekçi
lerin ücretlerini 
düşürmeye çalışır 
ken, emekçilerin 
demokratik haklarını 
kullanmaları şiddet 
ve zorbaca yöntem
lerle engellenmeye 
çalışılıyor. Artan 

işsizlik ve yoksulluk
la birlikte başta yok
sul emekçi aileleri 
olmak üzere, geniş 
toplum kesimleri 
her yönden derin bir 
sefaletin içine itili 
yor. Emekçilerin 
önemli bir bölümü 
borçlanarak yaşamı 
nı sürdürmeye 
çalışırken, emekçi
lerin sırtındaki borç 
yükü gün geçtikçe 
artıyor. Sözleşmeli 
ve ücret li öğretmen
lik, eği tim ve sağlık 
kurumlarında 4-C ve 
taşe ron istihdamı 
gibi esnek ve güven 
cesiz çalışma biçim
leri her geçen gün 
yaygınlaşmaktadır. 
17 Nisan Cumartesi 

günü taleplerimizin 
takipçisi olduğu
muzu göstermek için 
Ankara'da olacağız. 
Sadece parası olan
ların değil, herkesin 
eğitim hakkından ■ 
eşit ve parasız bir 
şekilde yararlandığı 
bir eğitim sistemi 
oluşturulmalıdır.
Eğitim programının 
bireyci, ders kitap 
larının bilimdışı, eği 
timin paralı olması 
karşısında; kamusal, 
bilimsel, laik, ana 
dilinde ve demokra 
tik eğitim istiyoruz. 
Çocuklarımıza yeterli 
beslenme imkânı 
verilmeli süt, temiz 
su ve yılda en az iki 
defa ücretsiz sağlık 

taraması yapılma 
hdır. Okul öncesi 
eğitimden, yüksek 
öğreni me kadar 
okullaşma Ve okul 
ların mevcut yapılan
masına dair temel 
sorunlar çözülme
lidir. Sözleşmeli, 
geçici, ücretli i 
çalıştırma kar şısın- 
da; kadrolu ve 
güvenceli çalıştır
manın esas alındığı w 
bir düzenleme yapıl
malıdır. Eğitime 
ilişkin karar süreç
lerinde sadece; 
yöneticilerin emir
leriyle karar alınması 
karşısında eğitim 
bileşenlerinin Öğret
menler; hizmet liler, 
memurlar, öğrenci 

ler, veliler ve bilim 
insanları katılımıyla 
karar süreçleri 
demokratik işleyişle 
belirlenmelidir. 
Eğitim ve bilim 
emekçilerinin, hiz 
metli ve memürla 
rın, üniversite çalı 
şanları, ÖSYM ve 
Yurt Kur çalışanları 
nın yıllardır yaşadığı 
ekonomik, özlük, 
sosyal ve emokratik 
hakları grev ve toplu 
sözleşme hakkı ile 
belirlenmelidir.” 
İstanbul'dan gelen 
grup daha sonra 
ilçemizde kısa bir 
süre kalıp çay 
içip dinlendikten 
sonra Bursa'ya 
doğru yola çıktı
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100 savcı ve hakimin ifadesi alındı Ticaret sicil İşlemleri 
internete taşınıyor

Bakırköy Başsavcısı 
Mustafa Adagül’ün 
de müfettişlere 
‘tanık’ olarak ifade 

yerdiği öğrenildi. 
İnceleme sonunda 
hakim ve cumhuri 
yet savcıları hakkın
da soruşturma baş 
latılıp başlatılmaya
cağına Adalet Ba 
kanlığı karar vere
cek. Bakırköy Adli 
yesi’nde hareketli 
günler yaşanıyor... 
Adliye’de görev 
yapan yaklaşık 
100 hakim ve 
cumhuriyet 
savcısı, sırayla 
Adalet Bakanlığı 
müfettişlerine 
savunma veriyor. 
Savunma veren 
hakim ve cumhuri 
yet savcılarının 
yanı sıra Bakırköy 
Baş savcısı 
Mustafa Adagül’ün 
‘tanık’ sıfatıyla din
lendiği öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Adalet Bâkanlığı'na 
yapılan ‘sahte 
imzalı’ ihbar 
mektubu üzerine 
harekete geçen 
Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğü, 
Bakırköy Adliyesi’ne 
müfettiş gönderdi. 
Yaklaşık 8 
aydır inceleme 
yürüten müfettiş
lerin, bu süre 
zarfında çok sayıda 
hakim ve cumhuri 
yet savcısının ifade 
sini aldıktan sonra 
raporunu hazırla
maya başladığı 
kaydedildi.
Peki, müfettişlerin 
bu kadar çok 
hakim ve 
cumhuriyet savcı. 
sının savunmasını 
almasına gerekçe 
olarak ne gösterildi? 
Türkiye’nin önde 
gelen altın üreticisi 
firmalarından birin 
de çalışanlar ile 

büyük firmalarda 
danışman olan 
bazı kişilerin ‘çıkar 
amaçlı’ işler yaptır-' 
mak amacıyla 
hakim ve 
cumhuriyet 
savcılarıyla yakın 
ilişki kurduğu, 
çocukları veya 
yakınları avukat 
olan hakim ve 
cumhuriyet savcıla 
rımn bazı davalarda 
taraflar arasında 
‘yanlı’ davrandığı 
iddia edildi.
Emekli olan 
bir cumhuriyet 
savcısının adı 
kullanılarak 
gönderilen ihbar 
mektubunda, 
Bakırköy 
Adliyesi’nde 
görev yapan bazı 
hakim ve cumhu 
riyet savcılarının 
gayri meşru ilişkiler 
içerisinde bulun
duğu, haksız 

zenginleştiği, 
lehine karar verdik
leri işadamlarının 
burslarıyla çocuk
larını yurtdışında 
okuttukları iddiaları 
da incelemeye 
dayanak oluşturdu. 
Bakırköy 
Adliyesi’nde 
incelemelerini 
yürüten müfettişler, 
hazırlayacakları 
raporu Ceza 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne 
verecek. Haklarında 
inceleme yapılan 
hâkim ve 
cumhuriyet 
savcılarına ilişkin 
soruşturma açılıp 
açılmayacağına da, 
Adalet Bakanlığı 
karar verecek. 
Adliye’de savunma 
veren hakim ve 
cumhuriyet 
savcıları da yapıla
cak incelemenin 
sonucunu bekliyor.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının "Merke 
zi Tüzel Kişilik Bilgi 
Sisteminin Ticaret 
Sicili Memurlukla 
rında Uygulanması 
Hakkında Tebliği", 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.
Tebliğ ile Bilgi 
Toplumu Strateji 
Belgesi ve Eylem 
Planında yer alan 
"Merkezi Tüzel 
Kişilik Bilgi 
Sisteminin 
Oluşturulması” 
ve "Çevrimiçi 
Şirket İşlemleri" 
eylemleri kapsa 
mında oluşturulan 
bilgi sistemi 
üzerinden 
Ticaret Sicili 
Memurluklarınca 
yapılan tescil, tadil, 
terkin işlemlerine 
ilişkin kayıtların 
elektronik ortamda 
merkezi bir sis
temde tutulmasına 
ve sicil işlemlerinin 
çevrimiçi (online) 

yapılmasına 
ilişkin uygulama 
esasları belirlendi. 
Tebliğe göre 
Merkezi Tüzel 
Kişilik Bilgi 
Sistemine (MTK) 
kayıtlı bütün tüzel 
kişilikler, ticaret 
sicili işlemlerinde 
MTK numarasını 
kullanacak. Gerçek 
kişi tacirler ise TC 
Kimlik numaralı ile 
de işlem yapabile
cekleri gibi, sistem
den aldıkları MTK 
numarasını da kul
lanabilecekler. 
Ticaret sicili işlem
lerine ilişkin kayıt
ların, MTK'da tutul
masına bu yıl içinde 
başlanacak. Bu 
çerçevede uygula
maya ilk olarak 19 
Nisan 2010 tarihin
den itibaren Mersin 
Ticaret Sicili 
Memurluğunda 
başlanılacak, diğer 
ticaret sicili memur 
lukları da kademeli 
olarak sisteme, 
dahil edilecek.

ajans 37 YllUKnCRlİBE m HİZMETİNİZDEYİZ
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı No: 3/ B GEMLİK

DÜĞÜN & NİŞAN & SÜNNET ve AÇILIŞ 
ORGANİZASYONLARI İLE RE HİZMETİNİZDEYİZ

EN KALİTELİ DAVETİYELER UYGUN FİYATI ARI A 
DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN DMK VERMEYİN

ÖZEL GÜNLERİNİZİ UNUTULMAZ KILMAK İÇİN VARIZ
-,-x 1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
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Okulumuza Ofis programları 
ve interneti iyi kullanabilen 
sınıf öğretmeni alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii No 12 GEMLİK

Tel: 513 50 84

ŞUHU DÜBIEK
Balıkpazarı Esin Sitesi’nde 

depreme dayanıklı, 
kaloriferli, 4+1 lüks daire 

sahibinden satılıktır
Tel: O 533 3791107
ELEMAN ARANIYOR SATILIK N&BETÇİECZANE

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224)513 9683GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik KSrfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu No: 16 
Tel: 5131145 GEMLİK

■

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

İtfaiye ^40
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
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 şş 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
Yenİkapı (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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 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 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 6Ş
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik KBrfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3638 
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 Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VEMIS SİNEMASI 
VEDA 

11.45-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ÇOK FİLM 
HAREKETLER BUNLAR 

11.30-14.00'16.30' 
19.00*21.15 
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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<^Tû>MİLT0N DÜĞÜN SALONU
2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİ'NİN ' 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ | 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

YERİNİZİ AYIRTMAK | 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ 
ıı ıı V ıı 3 i

gündüz düğünlerinde

O W 2-500- TL1 den 
: BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Pasta 
Meşrubat 
Çerez 
Piyanist

Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır
Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Nikah Masası ve ekipmanlar

Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

TEL: 5İ34(^GSM: 0.533 56018 99
e-mail: miltongaanosu@windowslive.com j

mailto:miltongaanosu@windowslive.com


CHP İlçe Başkanı Cem Güler ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, ortak basın toplantısında eleştirilere sert yanıt verdiler

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Cem 
Güler, basın toplantısında Belediye Baş ka 
nının bir yıllık çalışmalarını eleştiren AKP İl 
çe Başkanı Oktay Kahveci’ye seslenerek, 
ikinci üniversitenin Bursa’ya kurulmasının 
belli olduğunu belirterek, Oktay Kahve 
Ci’nin sesinin soluğunun çıkmadığını söyle
di. Güler, Gemlik Belediyesi’nde sadece 
duvarları değil, kafalardaki duvarları da yık
tıklarını belirtti. Haberi sayfa 6’da

Basın toplantısında konuşan Belediye Başka nı 
Fatih Mehmet Güler ise, Kent Konseyi’nden 
Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’ne, DOP oran
larından su baskınına, TÖKİ ve Belediyenin mali 
durumu ile ilgili eleştirilere cevap verirken, 8,5 
milyon Hra devraldıklarını, bir yılda 12 milyon 
645 bin 575 lira ödediklerini söyledi. Hizmetle 
rine devam edeceklerini söyleyen Güler, bazı 
larının halkın aklını bulandırdığını, bilgi kirliliği 
yaratmaya çalıştıklarını belirtti. Haberi syf 7’de

Kuruluş:1973

Gemlik KMrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

E 19 Nisan 2010 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Halı yıkamak bir sanattır” 
ÜCRETSİZ SER VİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır

Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sok. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK 

Tel : 514 57 37

112 içil İtli Meri mac sırasında sahana imli
Gemlik Atatürk Stad 
yumu’nda, Bursa 2. 
amatör küme ilçeler 
3.gruptaki Küçük 
kumlaspor ile Umur 
spor arasında oyna 
nan futbol karşılaş
masının 85. dakika 
sında, 90 adet ilaç 
içen Ayşe Kara adlı 
35 yaşındaki bir 
kadının hastaneye 
şevki için çağrılan 
112 Acil Servis Hava 
Kurtarma Ambulans 

helikopteri, sahaya 
inince maç durdu. 
Olay dün, saat 18.45 
sıralarında meydana 
geldi. Gemlik Muam 
mer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne ilaç 
içerek intihar etmek 
istediği ileri sürülen 
Ayşe Kara adlı bir 
bayan hasta getirildi. 
Depresyon hastası 
olduğu öğrenilen 
kadının bilincinin 
açık olduğu görülün 

ce, Acil Servis dok
toru tarafından, has
tanın acil olarak Yo 
ğun Bakım ünitesi 
olan bir hastaneye 
kaldırılması için hava 
ambulansı isteminde 
bulundu. Sağlık 
Bakanlığı Bursa 112 
Hava Ambulansı, Bur 
sa’dan havalanarak, 
Kumlaspor-Umur 
spor maçının oynan 
dığı sırada hastayı 
almak için sahaya 

inmesi üzerine karşı 
taşmaya bir süre ara 
verildi. Ambulans 
hastayı alarak, Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ne 
götürdü. Maça daha 
sonra kaldığı yerden 
devam edildi.
Karşılaşmayı 
Umurspor, Emrah, 
Murat ve Nazım’ın 
golleriyle 3-1 
kazandı.
Haber: Kadri Güler

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Eleştirilere 
CHP’den ve 

Belediye 
Başkanından 

yanıt var..

CHP’li Gemlik Belediyesi’nin birin
ci yılı geride bırakması nedeniyle ön 
ce MHP İlçe Başkanı Mehmet Kaya 
oğlu basın toplantısı düzenledi.

Bu arada, Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi Hukuk 
Fakültesi’nde Bursa ve ulusal bası 
nın da katılımı ile basın toplantısı 
düzenleyerek bir yılı sinevizyon 
gösterisi ve “1. yıl çalışma raporu” 
kitabıyla anlattı.

Geçtiğimiz hafta da AKP İlçe Baş 
kanı Oktay Kahveci, Belediye’nin bi 
rinci yılını değerlendirdi.

Oktay Kahveci’nin Belediye’ye yö 
nelik ağır eleştirilerine, CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler ve Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, düzen
ledikleri ikinci basın toplantısı ile 
cevap verdiler.

Güler kardeşlere göre, AKP’nin 
Belediyenin başarılı çalışmalarına 
karşı hazımsızlığı var.

Bu nedenle, Gemlik kamuoyunun

kafasını karıştırıyorlar. Bilgi kirlen
mesi yaratıyorlar, doğruları yanlış 
olarak gösteriyorlar.

Bugüne kadar her açıklamasında 
ölçüsü biraz sert olan Cem Güler’e, 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler de eklendi.

Eleştirilere sert cevaplar verdiler.
Gemlik Körfez Gazetesi olarak, 

muhalefetin de Belediyenin de basın 
toplantılarını Gemlik kamuoyuna 
geniş haber olarak vererek, gazete
cilik görevini tarafsız olarak yerine 
getirdik.

Bazılarının ki gibi tek yönlü haber
cilik yapmayarak objektif olmayı 
sürdürüyoruz.

Görülen o ki; bundan böyle, beledi 
ye ile muhalefet arasında -bilhassa 
ilçeyi 10 yıl yöneten AKP arasında- 
diyaloğlar eskisi gibi olmayacak.

CHP ve Belediye Başkanı, AKP’li 
merkezi hükümetin ve Büyükşehir’in 
Gemlik’e yapmadıklarını da söyleye 
rek onlar da muhalefet yapacaklar.

Ontimistlainıiz,

■İt
Gemlik Yelken Külü 
bü tarafından yapı 
lan açıklamada, Tür 
kiye Yelken Federas 
yonu'nun 2010 yılı 
Faaliyet Programı'n 
da yer alan Bölge Ku 
pası I.Ayak Yelken 
Yarışmaları 22 • 25 
Nisan 2010 tarihleri 
arasında Trabzon, 
Çayırova/Kocaeli, 
Tekirdağ, Urla / İzmir 
ve Mersin olmak üze 
re toplam 5 bölgede 
ve Optimist ile Laser 
Radial ve Laser 4.7 
sınıflarına açık ola 
rak yapılacağı belir
tildi. Haberi 4’de

Köy Enstitülerinin
70. yıldönümü kutlanılı

Gemlik Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi’nin birlikte düzen
ledikleri "Köy Enstitülerinin Eğitime Katkı 
lan" konulu panel ilgi gördü. Panelde, 
Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında, 
ülkemizin sosyo-ekonomik ve toplumsal 
kalkınması gibi temel sorunlarının yanın
da son derece önemli bir sorun da kırsal 
kesimin okuma-yazma problemi olduğu 
belirtildi. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gelir Vergisi 
rekortmenleri 

belli oldu
Cumartesi gününden devam

lilMıMîıiıiM
ADI SOYADI HES.VERGİ
21- Kaya Kesici 59.797
22- Mehmet Ömer Kızıl 59.335
23- AH Karageyim 58.877
24- Ahmet Kantarcı 57.408
25- Nuri Berkay Kumla 57.408
26- Ali Murat solaksubaşı 55.759
27- Esat Coşkun 55.463
28- Yeşim Artar 55.358
29- İbrahim Gülmez 53.523
30- İbrahim Burkay 53.066
31- İsmet Kah 52.731
32- Neriman Ay 49.695
33- Zekeriya Çakır 49.325
34- Kadri Çetiner 48.184
35- Derya Cansever Solak 48.153
36- İskender Çivrilli 46.958
37- Mustafa Kemal Naci 46.525
38- Neşe Kaya 45.590
39- Hasan Kumru 44.659
40- Fuat Kızmaz 44.638
41-Leyla Neveser Bayer 43.660
42- Gürsoş Derviş Taşpınar 43.451
43- Hürkan Karaboğa 42.790
44- Tolga Kazanç 38.783
45- Yalçın Kara 38.697
46- Murvet Urunlu 37.274
47- Fuat Ramazan Yüksel 37.036
48- Mine Çelik 35.983
49- Ahmet Hamdi Kıstak 34.693
50- Yüksel Doğan 34.692

Devamı yarın....

Gemlik Belediyesi 
ile Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi’nin 
birlikte düzenledik
leri "Köy Enstitüle 
rinin Eğitime Katkı 
lan” konulu panel 
büyük ilgi gördü. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda gerçek
leştirilen panele 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, CHP Gemlik 
İlçe Başkanı 
Cem Güler, Gemlik 
DP İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, 
Gemlik ADD 
Başkanı Doğan 
Alkaya ile yönetim
leri ve emekli 
öğretmenler katıldı. 
Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşının 
okunmasının 
ardından Belediye 
Başkam Fatih 
Mehmet Güler'in 
açış konuşmasını 
yaptığı panelde 
Köy Enstitüleri 
mezunu Orhan 
Kılıç, Ruhi Arkın 
ve Edip Özer 
köy enstitülerinin 
yaptığı çalışmalar
dan örnekler 
verdiler.
Arifiye Öğretmen 
Okulu Mezunu 
olan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
yaptığı konuşmada;

Köy Enstitülerinden 
mezun olan 
öğretmenlerin 
sos yalleşmeyi 
bilen kişiler 
olduğuna dikkat 
çekerek, bunun 
kendisine siyasette 
büyük avantaj 
sağladığını söyledi. 
Cumhuriyetin 
kuruluşunun ilk 
yıllarında, ülkemizin 
sosyö-ekönomik 
ve toplumsal 
kalkınması gibi 
temel sorunlarının 
yanında son 
derece önemli 
bir sorun 
da kırsal kesimin 
okuma-yazma 
problemi olduğunun 
altı çizildiği 
panelde "Köy 
Enstitülerinin

en önemli 
özelliklerinden 
biri de, günümüz 
Türkiye'sinin bir 
türlü kurtulamadığı 
ezberci, öğretmen 
merkezli eğitim 
sistemine değil, 
"Öğrenci merkezli, 
yaparak-yaşayarak 
öğrenme"nin 

hakim olduğu 
eğitim-öğretim 
ortamına sahip 
olmalarıdır" denildi. 
Panel sonrasında 
Köy Enstitüleri 
mezunu Edip 
Özer, Ahmet Sarı, 
Kemal Ateşli ve 
Ruhi Arkın'a 
plaket verildi.

Gemlik Belediyesi 
Parkye Bahçeler 
Müdürlüğü’nün 
başlattığı bahar 
çalışmaları içinde

Dörtyol Kavşağı’n 
daki düzenleme 
tamamlandı.
Çim, çiçek ve 
motiflerle süslenen

kavşaktaki park 
düzenlemesinde 
balık ve gemi 
motifleri de kul
lanılırken, Dörtyol

kavşağı önündeki 
yeni düzenlemenin 
çevresi de demir 
profil korkuluklarla 
kapatıldı.

Dörtyol girişinin sol 
tarafındaki düzen
lemede ise ilçemizin 
sembolü olan zeytin 
ağacı dikilerek, 

etrafı çiçeklerle 
bezendi.
İlçe girişi düzen
lemeden sonra yeni 
bir kimlik kazandı.
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Otomobiliyle köprüden uçtu YazıYORUM
Bursa'da 99 promil 
alkollü makine 
mühendisi, otomo
biliyle köprüden 
uçtu. Yaya geçidinin 
girişine düşen 
aracında sıkışan 
genç adam, vinç 
yardımıyla kaldırılan 
otomobilden yaralı 
kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre

lüiiasıııılalıi tene oionıolıiliıı alnınla lıalılı
Bursa'da meydana 
gelen trafik 
kazasında bir 
kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa-

A V ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ II II II

Çocuğunu göstermeyince eski esini olöurdu
Bursa'da bir gece 
kulübünde garson
luk yapan genç, 
3 ay önce ayrıldığı 
ve gece kulübünde 
konsomatris olarak 
çalışan eski eşini, 
barışma teklifine 
olumsuz cevap 
verince kalbinden 
bıçaklayarak 
öldürdü.
Alınan bilgiye göre, 
olay önceki gece 
04.00 sıralarında 
merkez Yıldırım 
İlçesi Tayyareci 
Mehmet Ali Caddesi 
Merkez Camisi 
önünde meydana 
geldi. 26 yaşındaki 
Cemal A.; 4 yıl evli 
kaldığı ancak 3 ay 
önce boşandığı 
bir çocuğunun 
annesi Aysel Ç. 
ile iş çıkışında 
görüşmek için 
buluştu. Gece

Hesap yüksek gelince İşyerini taraflılar
Bursa'da bir gece 
kulübünde eğlenip 
yüksek hesap 
gelince çılgına 
dönen gençler, 
işyerini silahla 
taradı. Kimsenin 
şans eseri yaralan
madığı olayın 
ardından 2 genç 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
olay merkez Yıldırım 

kaza, dün sabah 
04.30 sıralarında 
İnönü Caddesi'nde 
meydana geldi. 16 
BR 820 plakalı oto
mobili ile Gökdere 
istikametine dönmek 
isteyen İlker O. (35), 
virajı alamayarak 
bariyerlere çarptı. 
Ardından merdiven
lerine çakılan oto

Yalova kara yolunun 
12. kilometresinde 
meydana gelen 
kazada, Levent 
imiroğulları (44) 
idaresindeki 06 EU 
2464 plakalı otomo

kulübünde konso
matris olarak 
çalışan Aysel Ç. 
barışma teklifini 
kabul etmedi. Çıkan 
tartışma sonucu 
eski eşini kalbinden 
bıçaklayan Cemal A. 
500 metre ileride 
polis tarafınadn 
gözaltına alındı. 112 
ekiplerince Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
kaldırılan genç 
kadın ise yolda 
hayatını kaybetti. 
Cinayet Masası ve 
Olay Yeri İnceleme 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlatır 
ken, zanlının sorgu
lamanın ardından 
bugün adliyeye sevk 
edilecejği öğrenildi. 
ÇOCUĞUNU 
GÖSTERMEYEN 
EŞİNİ ÖLDÜRDÜ 
Bursa'da, 8 ay önce 

ilçesi Anadolu 
Mahallesi'nde 
bir tavernada 
meydana geldi. 
Emrah. T. (28) ve 
Umut K. (26) alkol 
alıp yemek 
yedikten sonra 
hesabı istedi. 
Yüksek hesaba 
sinirlenen iki 
arkadaş bu duruma 
tepki gösterdi. 

mobil, yaya geçi
dinin girişinde dura
bildi. Merdivenlerin 
korkulukları ile oto
mobil arasına 
sıkışan sürücü, 
polis ve 112 ekip
lerinin uğraşıyla 
çıkarıldı. Olay 
yerinde ilk müda
halesi yapılan İlker 
O., Bursa Devlet 

bil, yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Suat Tekin'e (16) 
çarptı. Kazada 
yaralanan Suat 
Tekin 112 Acil 
Servis ambulansı ile 

boşandığı eski eşini 
3 yaşındaki çocuğu 
nu göstermediği için 
kalbinden bıçakla
yarak öldürdüğü 
iddia edilen şahıs 
adliyeye sevk edildi. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, Yıldırım ilçesi 
Tayyareci Mehmet 
Ali Caddesi Merkez 
Camii önünde mey
dana geldi. 26 yaşın
daki Cemal A., 
3 ay önce boşandığı 
Aysel Ç. ile iş 
çıkışında görüşmek 
için buluştu.
Öfkeli koca, gece 
kulübünde konso
matris olarak 
çalıştığı iddia edilen 
Aysel Ç. ile 3 yaşın
daki çocuğunu 
göstermediği için 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
öfkesine hakim

Garsonlarla 
yaşanan tartışma 
sonrası başlayan 
kavga esnasında 
Umut K. yanında 
bulunan ruhsatsız 
tabancayı çıkarıp 
işyerinin önünde 
cama doğru 
10 el ateş etti.
Kimsenin 
yaralanmadığı 
olaydan sonra .

Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Olay yerinde 
yayaların olmaması 
büyük bir faciayı 
önlerken, şoka 
girerek uzun süre 
ifade veremeyen 
sürücü 99 promil 
alkollü çıktı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı 

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

hastaneye kaldırıl
mak istenirken 
yolda hayatını 
kaybetti. Otomobil 
sürücüsü Levent 
imiroğulları 
gözaltına alındı.

olamayan Cemal A., 
eski eşini kalbinden 
bıçaklayarak 
öldürdükten sonra 
500 metre ileride 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
112 ekiplerince 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırılan genç 
kadın ise yolda 
hayatını kaybetti. 
Cinayet masası 
dedektifleri tarafın
dan sorgulanan 
Cemal A., karısını 
3 yaşındaki 
çocuğunu göster
mediği için bıçak
ladığını söyledi. 
Şüpheli, "eşini 
öldürmek" suçun
dan adliyeye sevk 
edildi. Sakin tavır
larıyla dikkat çeken 
cinayet zanlısı, 
sorulan soruları 
cevapsız bıraktı.

kaçan iki arkadaş 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler 
tarafından 
yakalandı.
"Ruhsatsız tabanca 
ile ateş etmek" 
suçundan gözaltına 
alınan iki kafadar 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edildi.

Bu Anayasa değil Babayasa !..

ARTIK bu ülkede yaşadığımız hiçbir olaya 
şaşırmamamız gerekiyor. Memleketin çivisi 
çıktı!

Nevruz kutlamalarından sonra televizyon 
ve gazetelerdeki yorumlar:
“Oh, ne güzel! Nevruz olaysız geçti!” şek

lindeydi.
Oysa ortada utanç verici olaylar vardı.
Güvenlik kuvvetleri, yasaları çiğneyen, 

açıkça suç oluşturan bu olaylara sessiz 
kaldığı, yasaları uygulamadığı için gürültü- 
patırtı çıkmadı.

Aslında devlet yara aldı. İşin doğrusu bu!
PKK yanlısı konuşmacılar, Türkiye 

Cumhuriyeti Devletine meydan okuyarak, 
hatta tehdit ederek, “öcalan’ı muhatap 
almadan hiç bir yere varamazsınız” diye 
bağırdı, onları ellerinde Apo posterleriyle 
dinleyen kalabalık bir kitle “Ocalan’a özgür
lük!” diye haykırdı.

Meydanlarda açılan pankartlardan 
bazılarında şu yazılar vardı:
“İşgalci TC Kürdistan’dan defol!, 

Öcalan’sız dünyayı başınıza yıkarız!”
Hükümet ve yasalar bunları görmediniz 

mi, duymadınız mı ?...
Ülke büyük sıkıntılar içinde...
Halkın derdi dağ gibi...
Sunun yerine iktidarın her defasında yeni 

bir gündem yaratarak milleti oyaladığı 
görülüyor.

Sayın okurlarım ; Şimdi, günlerce, hafta
larca “Anayasa değişikliğini tartışarak” 
zaman öldüreceğiz!

Yüksek yargı devreden çıkarılmak, etkisi 
azaltılmak isteniyor. ■

Kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı düzen
lemeler.

Yargı bağımsızlığını daha da geriye 
götürecek...

Yargıyı kuşatmanın da ötesinde yargıyı ele 
geçirmek için uğraşıyorlar...

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek uzlaşma 
aradıklarını belirtiyor ama bu söylediklerine 
gerçekten inanıyor mu acaba?

Kimsenin uzlaşma aradığı görünmüyor! 
Hepsi yalan..

Kendi ideolojisine göre “Anayasa paketi” 
hazırlayan iktidar, dayatmacı bir zihniyetle 
“Ben yaptım, oldu” diyorlar, değişikliği 
muhalefetin de onaylamasını istiyorlar...
“Siz yanımıza gelmezseniz, biz de referan

duma gideriz” diyorlar!
Bütün Türkiye biliyor ki,Anayasa 

Mahkemesi, AKP’yi “Laiklik karşıtı eylem
lerin odağı olduğu” gerekçesiyle yargılamış 
ve mahkûm etmişti... İntikam hissiyle AKP 
intikamını “Madem öyle, işte böyle!” tavrıy
la alıyor.. Şuraya bir bakın;

Hazırlanan değişikliğe göre Anayasa 
Mahkemesi’nin üye sayısı 19’a çıkarılıyor.

Bu 19 üyeden 16’sını (bir kısmını doğru
dan doğruya, bir kısmını dolaylı olarak) 
Cumhurbaşkanı, 3’ünü ise kapalı oyla 
Meclis seçiyor!

Bu davranış için dürüst vatandaş şöyle 
ifade ediyor:
“Bunlar, Yüce Divan’da yargılanmaktan 

korktukları için Anayasa Mahkemesi’nin 
yapısını böyle değiştiriyorlar.

İleride Yüce Divan’da kendi seçtikleri 
hâkimler tarafından yargılanacaklar!

Şimdiden tedbir alıyorlar!
Ey iktidar bu sözlere ne dersin ?....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Olrtimisaerinıiı 5 bölgede wsacak
Gemlik Yelken 
Kulübü tarafından 
yapılan açıklamada, 
Türkiye Yelken 
Federasyonu'nun 
2010 yılı Faaliyet 
Programı'nda yer 
alan Bölge Kupası 
I.Ayak Yelken 
Yarışmaları 22 -25 
Nisan 2010 tarihleri 
arasında Trabzon, 
Çayırova / Kocaeli, 
Tekirdağ, Urla / İzmir 
ve Mersin olmak 
üzere toplam 5 
bölgede ve Optimist 
ile Laser Radial ve 
Laser 4.7 sınıflarına 
açık olarak yapıla
cağı belirtildi.
Bursa, Tekirdağ, 
Balıkesir; Edirne, 
Çanakkale illerinin 
aralarında bulun
duğu illerin 
bölge takımları 
Tekirdağ'da buluşup 
1. Ayak Bölge 
kupası yarışmaların
da mücadele 
verecek.
Gemlik Yelken

Uygur kardeşler kırdı geçirdi
Biri titizlik hastası, 
diğeri dağınık ve 
pasaklı iki arkadaşın 
başından geçen 
komik olayların yan
sıtıldığı "Tuhaf İkili" 
Gemlik Manastır 
Kültür Merkezi'nde 
sahnelendi. 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Sanat etkin
likleri çerçevesinde 
Gemlik'e gelen 
Süheyl&Behzat 
Uygur Tiyatrosu Neil 
Simon’un "Odd 
Couple" adlı oyu
nundan uyarlanan 
"Tuhaf İkili" adlı 
oyunu büyük beğeni 
ve izleyenlerin ayak
ta alkışlarıyla sah
nelediler.
Yönetmenliğini 
Behzat Uygur ve 
Nedim Doğan'ın 
yaptığı 2 Perdelik 
oyunda eşlerinden 
ayrıldıktan sonra 
zorunlu sebeplerle 
aynı evde 
yaşamaya 
başlayan, biri 
son derece titiz ve 
simetri hastası, 
diğeri ise onun tam 
aksine dağınık ve 
olağanüstü pis iki 
yakın arkadaşın 
hikayesi anlatılıyor. 
Tuhaf İkili'de Behzat 
ve Süheyl Uygur'a

Kulübü yarışmalara 
Bursa ili adına 
katılacak.
Bursa Yelken İl 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç ve Gemlik 
Yelken Kulübü 
Başkanı Koray 
Yaşar, 2010 yılının 
daha iyi geçeceğini 
ve hedeflerinin 
Türkiye ve Avrupa

Birol Engeler, 
Berat Yenilmez, 
Mustafa Önder 
Keskin, 
özlem Gürler ve 
Zeynep Yaldız 
eşlik etti. 
Ünlü Tiyatrocu 
Nejat Uygur'un 
çocukları Süheyl 
ve Behzat Uygur, 
yaklaşık 2.5 saat 
süren oyunlarından 
sonra izleyiciler 
tarafından ayakta 
alkışlandılar. 
Gemlik Belediyesi 
İdari Başkanı Cemil 
Acar ve Teknik 
Başkan Yardımcısı 

platformunda 
yelken sporunun 
çıtasını Bursa ve 
Gemlik için daha 
yükseklere taşıya
caklarını belirttiler. 
Yarışmalara katıla
cak sporcuların 
isimleri ise şöyle: 
OPTİMİST ...
Hücran Büberci 
kalçın Aküzel

Özkan Ateşli ile 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Sanat 
Komisyonu Başkanı 
Fikret Çolakoğlu,

Uygur kardeşleri 
tebrik ederek hediye 
ve çiçek vererek 
zeytin ve zeytinyağı 
armağan ettiler.

Hesaplarını unutan
mudiler aranıyor

Tuğba Öksüz, 
Enes Topkaç, 
Berke Torun, 
Alp Aküzel 
Atalay Coşkun 
LASER 4.7 
Hasan Sal 
Murat Samsun 
Kübra Torun 
LASER Radial 
Ahmet Rasim 
Kahraman

Bankalar, 10 yıldır 
işlem yapılmadığı 
için “zaman aşımı
na” uğrayan hesap 
lar için ilanla müş
terilerini uyarıyor. 
20 Türk bankasın
da, 152 bin 147 
hesap sahibinin, 
unutulmuş binlerce 
lirası bulunuyor 
5411 Sayılı Banka 
cılık Kanununa 
göre, bankalarda 
mevduat, katılım 
fonu, emanet ve 
alacaklardan hak 
sahibine, en son 
işlem tarihinden 
itibaren 10 yıl 
içinde aranmayan
lar zaman aşımına 
tabi bulunuyor.
Bankalar bu çer 
çevede, zaman 
aşımına uğrayan 
mevduat, emanet 
ve alacakların lis
tesini Şubat ayı 
başından itibaren 
internet sitelerinde 
yayımlamaya 
başladı.
Listeler, 3 ay sürey 
le ilanda kalacak ve 
15 Mayıs 2010 tari
hine kadar söz ko 
nusu hesaplar için 
başvuruda bulunul

Bisifcletle yüzyıllık macera 
turu düzenleniyor

Bisikletle Yüzyıllık 
Macera turu 
Bisikletliler Derneği 
Bursa İl Temsilciliği 
önderliğinde, 15-20 
kadar kurum, Sivil 
Toplum Örgütü, 
Belediye ve Şirketin 
işbirliği 28-29-30 
Mayıs 2010 tari
hinde Bisikletle 
Yüzyıllık Macera 
düzenleniyor.
Mudanya - Bursa - 
İnegöl - Yenişehir - 
İznik - Gemlik - 
Mudanya 

maması halinde 
zaman aşımına 
uğramış mevduat 
bakiyeleri, emanet 
ve alacaklar, Tasar 
ruf Mevduatı Sigor 
ta Fonu’na (TMSF) 
devredilecek. 
10 yıldır işlem 
görmeyerek zaman 
aşımına uğrayan 
hesap sayısı 152 
bin 147’ye ulaşıyor. 
En fazla mevduat 
unutulan banka 
Türkiye İş Bankası. 
Bu bankada, 45 bin 
193 hesap “zaman 
aşımına” tabi 
bulunuyor.
Unutulan hesaplar 
sıralamasında İş 
Bankasını, 33 bin 
449 hesapla Ziraat 
Bankası, 26 bin 926 
hesapla Yapı ve 
Kredi Bankası (2 
Ekim 2006 itibariyle 
Yapı Kredi ile bir
leşen Koçbank 
bünyesindeki 
hesaplar da 
bulunuyor), 18 bin 
69 hesapla nam 
Bankası, 11 bin 802 
hesapla Citibank, 8 
bin 469 hesapla 
Vakıfbank takip 
ediyor.

rotasında yapılacak 
olan Bisikletle 
Yüzyıllık- 
Macera’ya Gemlik 
Belediyesi de 
katkı veriyor. 
Bisiklet turuna 
katılacakların 25 
Nisan 2010 tarihine 
kadar başvurmaları 
gerekiyor.
Tura katılmak 
isteyenlerin 
www.yuzyillikma
cerâ.org adresin
den bilgi alabile
cekleri belirtildi.

http://www.yuzyillikmacer%C3%A2.org
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AK Parti İlçe Başkanı Oktay Kahveci’nin Belediyenin birinci yılı eleştirilerine CHP’den sert yanıt geldi.

tliln ‘Hizmetlerimizi Imto War
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe. Başkanı 
Cem Güler ve Bele 
diye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
yaptıkları basın 
toplantısında, AKP 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci’nin eleştiri
lerini yanıtladılar. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Kahveci’yi eleştirir 
ken, “Sayın Kahveci 
yalancı çoban nok
tasına gelmiştir.” dedi. 
CHP ilçe Başkanı Cem 
Güler ise Bursa’nın 2. 
Üniversitesi’nin Bur 
sa’ya kurulmasının 
belli olduğunu belirte 
rek, “Bu konuda AKP 
İlçe Başkanının sesi 
soluğu çıkmıyor. Bu 
konuda ne düşünü 
yorlar açıklasınlar. Biz 
belediyede sadece 
duvarları değil, kafa 
lardaki duvarları da 
yıktık. " dedi.
İdari Başkan Cemil 
Acar Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, Bele 
diye meclis üyeleri, İl 
Genel Meclis üyeleri, 
CHP Kadın ve Gençlik 
Kolları üyeleri ve par
tililerin katıldığı ve 
yeni CHP binasında 
yapılan basın toplan
tısında konuşan CHP 
ilçe Başkanı Cem 
Güler, Gemlik Beledi 
yesi’nin ve diğer 
Belediyelerin birinci 
çalışma yılını doldur
ması nedeniyle 
Belediye Başkan 
larmın ve siyasi parti 
başkanlarının çalış
malar hakkında basın 
toplantısı yaptığını 
belirterek, “Bütün par
tilerin eleştirilerine 
saygı duyuyorum. 
Eleştirilere açık oldu 
ğumuzu ifade etmek 
istiyorum” dedi.
Cem Güler, bazı eieş 
tinlerde kamu oyunu 
yanıltıcı, bilgi kirliliği 
yaratıldığını halkın 
kafasının karıştırıl 
dığını, bunun düzel 
tilmesini görev 
bildiklerini söyledi. 
AKP ilçe Başkanının 
açıklamalarını gülerek 
okuduklarını söyleyen 
Güler, eleştirilere tek 
tek cevap verdi. 
Göreve geldikten 
sonra bir yıllık çalış
malarını halkın aya 
ğına giderek anlattık
larını, halka hesap 
verdiklerini ve bunu 
her yıl tekrarlayacak
larını söyleyen Cem' 
Güler,-İşçiler ile Gem 
İlk Belediyesinin 2009 
yılında sözleşmeleri 
nin tıkanmış noktaya

geldiğini, görüşmele 
rin uzlaşma kuruluna 
götürüldüğüne dikkat 
çeken Cem Güler, 
kültürel etkinliklere 
katılımın az olduğu
nun eleştirisine şöyle 
cevap verdi: 
“Sayın Kahveci, dü 
zenlediğimiz ve des 
tek verdiğimiz sosyal - 
kültürel etkinliklere 
katılımın oldukça az 
olduğunu ve Gemlikli 
lerin bu etkinliklere 
rağbet göstermediği 
dile getirmiştir.
Doğrudur, halkımıza 
bugüne kadar kültürel 
etkinlik olarak, sadece 
büyük paralar harca
narak sahneye çıkar 
tılan müzik piyasasın
da isim yapmış sanat 
çıların konserleri su 
nulduğu için, kendile 
rine daha önce sunul
mayan bu etkinliklere 
katılım konusunda 
eksiklik yaşanabiliyor. 
Ancak amacımız da, 
yıllardır süregelen 
kısır etkinliklerden 
ziyade halkımıza 
aydınlanma ve kül 
türel zenginlik yönün
den artılar katabilecek 
etkinliklerle buluştura- 
bilmek, düşünebilen, 
yazabilen, fikirlerini 
ifade edebilen ve hak
larına sahip çıkan, 
sanata ve sanatçıya 
değer veren bir anla 
yışın oluşturulmasına 
zemin oluşturmaktır.” 
şeklinde konuştu.
Bir yıl içinde belediye 
yi 10 bin kişinin ziya 
ret ettiğini de söyle 
yen Cem'Güler, 
“Aslına bakarsanız 
bizler önce kafalarda
ki duvarları yıktık, içe 
rideki duvar yıkımları 
da bunun bir göster
gesi olarak ardından 
gelen şekilsel düzen
lemelerdi." dedi. 
Kent Konseyi’ne 
Belediye Başkanının 
başkan seçilmesi 
eleştirilerine de cevap 
veren Cem Güler, 
“Gemlik’te katılımcı, 
eşitlikçi ve birlikteliğe 
önem veren yönetim 
anlayışımızın en 
büyük göstergesi 

olarak, 6 Ağustos 
2009 tarihinde Kent 
Konseyi toplanarak 
Yürütme Kurulu’nu 
seçti. Çevre ilçe ve 
belediyelerde yıllar 
öncesinde kurulmuş 
ve işlerlik kazanmış 
bu demokratik oluşu
mu bir araya getir 
mek için maalesef 
Gemlik’te daha önce 
hiçbir gayret sarf 
edilmediği gibi, bugün 
katılımcılığı ve çağdaş 
yönetimi hedefleyen 
Kent Konseyi’nin gün
delik siyasetin kısır 
çekişmelerine alet 
edilmesine göz yuma
mayız.”' diyerek, Kent 
Konseyi Başkanını 
yönetmenliklere göre 
genel kurulun seçtiği
ni söyledi. AKP’nin 7 
yıllık başkanlık dönem 
leri ile kapatılan Fa 
zilet Partisi’nin 2 yıllık 
döneminde başkan- 
larının neden Kent 
Konseyi’ni kurmadığı 
nı da sordu. Güler, bir 
dönem Sonra Belediye 
başkanının Konseye 
aday olmayacağını 
söyledi.

BELEDİYE SPOR 
ELEŞTİRİLERİNE 
CEVAP
Cem Güler, Belediye 
Gençlik Spor Külü 
bü’nün genel kuruluna 
meclis üyelerinin 
çağrılmamasını 
eleştiren AKP ilçe 
başkanının açıklamala 
rın doğru olmadığını, 
tüm meclis üyelerinin 
Belediye Gençlik Spor 
Kulübü’ne üye olduğu 
nu genel kurula çağrıl 
dığını, yerel gazetede 
genel kurul ilanının 
yayınlandığına dikkat 
çekerek, “AKP’liler 
o gün partilerinin 
toplantısına katıldılar. 
Bu toplantıyı Gemlik 
Belediye Spor Külü 
bü’nün toplantısından 
daha önemli bulduk
larından genel kurula 
gelemediler. Eleştiriler 
haksızdır. AKP’li bir 
meclis üyesi yönetim 
kuruluna seçilmiştir. 
AKP’li diğer beledi 
yelere baksınlar, spor 

külüplerine bir tek kişi 
bile muhalefetten üye 
alıyorlar mı?” dedi. 
MOBESE eleştirilerini 
de yanıtlayan Cem 
Güler, “Buna cevabı 
Polis Günü Kutlama 
larında ilçe Emniyet 
Müdürümüz vermiştir. 
MOBESE’leri İl Özel 
İdaresi ve Merkezi 
Hükümetin kurması 
gerekirken, bizler 
önceki belediyenin 
başlattığı bir projeye 
sahip çıktık. Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
beğendiği proje idi bu. 
İhaleyi alan tırma male 
yasasına dayanarak 2 
kez süre uzatması 
istedi. Belediyeden 
kaynaklanan bir 
sıkıntı yok.” dedi. 
Bütçe eleştirilerine de 
yanıt veren Cem Gü 
ler, 2009 yılı bütçesini 
eski belediyenin yap
tığını ve burada 11 
milyon lira sermaye 
geliri gösterildiğini 
birçok belediyelerin 
sermaye geliri 
göstererek, belediye 
bütçelerini denkleştir 
diklerine dikkat çeke 
rek, “Belediyeler ge 
rekirse başka yatırım
lar için belediye mülk
lerini satarlar. 2010 yılı 
bütçesinde bu rakam 
17 milyon liradır.
Biz, belediyeye imar 
planlarıyla kazandır 
dığımız arsaların satı 
şıyla bu faslı kulla 
nacağız ve 10 yıllık 
belediyenin kazandır
madığını bir yılda 
kazandırdık.” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜME 
CEVAP
Geri dönüşüm projesi 
nin bir eğitim projesi 
olduğunu söyleyen ve 
bilgi veren Cem Güler, 
seçim broşürlerinde 
belirttikleri 700 bin lira 
kazanacakları şeklin
deki açıklamanın 5 yıl
lık icraatları sonunda 
gerçekleşeceğini, 
bunun bir hedef 
olduğunu söyledi, ilk 
yılda gün de 6 ton geri 
dönüşüm malzelmesi 
toplandığını, hedefin 
günlük 25 ton 

olduğunu söyledi. 
Cem Güler, bir yılda 
ilçedeki okullara bu 
yolla 125 bin lira yar 
dim yapıldığına da 
dikkat çekti.
Gemlik nüfusunun 
100 bin kişi olduğunu 
da söyleyen Güler, 
ilçedeki hizmet alan
larının geliştiğini, yaz 
nüfusunun bu nüfusu 
ikiye katladığını, hiz 
met yapmak için mev 
simlik işçi alınaca 
ğını, her belediyenin 
bunu yaptığını bu 
atımlarda “bizden 
olanlar olmayanlar” 
diye ayrım yapılma 
dığını da söyledi.
AKP iktidarında Muam 
mer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne nasıl ele
man alındığını, seçim
lerden önce Karacaali 
Köyü’nde 70-80 kişi 
nin AKP’ye üye yazıl 
ması karşılığı olarak 
köye su getirecekleri
ni söylediklerini hatır
latan Cem Güler, 
“Burada siyasi tehdit 
yapılmıştır” dedi. 
Oktay Kahveci’nin bir 
yılı “Sazla sözle 
geçirdiler" sözüne de 
cevap veren Cem 
Güler, “AKP Gemlik’i 
iki dönem yönetti. FP 
döneminde hangi 
açılış yapıldı. Büyük , 
şehir Belediyesi 4 yil 
da hangi yatırıma or 
tak oldu. Gemlik’e, 
Merkezi Hükünjet’in 
hangi yatırımı oldu? 
AKP’nin başlayıp 
yarım bıraktığı işleri 
devlet devamlık ilkesi 
ile sahip çıktık.
Bir yılda bitirdik. 
Büyükşehir Belediyesi 
Gemlik’e bir yılda ne 
yaptı, 4 yılda neyatı 
rım yapmayı düşünü 
yorlar. Köprülü Kav 
şak Projesi, arıtmayı 
projesini ne zaman 
yapacaklar?" dedi. 
Meclis üyelerinin 
denetleme rapojlan . . 
konusunda da açıkla
malar yapan Güler 
“Kendi dönemlerinde 
nasıl denetleme yapıl 
dığını biliyorlar. Kendi 
üyelerinin de katıldığı 
komisyon şefffî bir, 
denetleme raporu 
hazırlamış ve meclise 
bilgi vermiştir, dedi, 
ilçenin ilaçlama işinin 
Büyükşehir Belediye 
sinin görevi olduğunu 
da söyleyen Cem 
Güler, “Göreve geldi 
ğimizde geçmiş bele 
diye larva ilaçlamasını 
yapmadığı için zor 
anlar yaşadık. 5 araçla 
mücadele sürdürdük. 
Bu görev Büyükşehir

Belediyesinindir. Şim 
di görüyoruz ki üç 
araçla ilaçlama yapı 
yorlar. Düzgün yapa 
caklar mı, yapmaya
caklar mı? Yapamaya 
caklarsa biz yaparız. ” 
şeklinde konuştu. 
Bursa’ya açılacak 2. 
devlet üniversitesinin 
Gemlik’te açılması 
için başlatılan çalış
malarda, üniversitenin 
Gemlik’in elinden 
alındığını, bunda bir 
nedenin de belediye 
nin CHP’li olmasının 
etken olduğunu dü 
şündüklerini söyleyen 
Cem Güler, “AKP’li 
İlçe Başkanının üniver 
site’nin Bursa’ya 
yapılması konusunda 
sesi soluğu çıkmıyor. . 
Üniversite konusu ne 
olacak ey AKP İlçe 
Başkanı. Şimdi top 
sende senin iktidarın 
üniversiteyi açacak. 
Bu konuda ne düşünü 
yorsun, açıkla.”dedi. 
Sahil Devlet Hastanesi 
Acil Servisinin kapatıl
masını da eleştiren 
Güler, bu konuda sivil 
insiyatifin 10 bin imza 
topladığına dikat 
çekti. Güler, ortaya bir 
de iddia atarak “15 
Ekim 15 Aralık tarih
leri arasında Devlet 
Hastanesi’nden 
Gemlik’teki özel diş 
hekimlerinin muaye 
hanelerine şevklerin 
yapıldı. Sevk edilen 
hekimlerin adlari 
açıklansın.” dedi.
Bir meclis üyesinin bir 
yerel gazetede gün
lerce Belediye meclis 
çalışmalarını tefrika 
haline getirmesini de 
eleştirdi. “Belediye 
Meclis üyelerinin 
görevleri gazetelerde 
dert yanmak değildir. 
Konuşacakları yerler 
meclistir. Öneriler 
hangi partiden gelirse 
gelsin meclisin yazılı 
önergeler dikkate 
alınıyor” diyen 
Güler, "Seçim broşü 
rü-nı-üz.dı. yazıu planıaı • 
5 yılda yapacağımızı 

. taajıhgduguı.^ı^btt 
çoğunu biryllda yap
tık veya başlattık. 
dedi. CHP'nin Bursa ? 
Nilüfer ve Gemlik’te 
belediye terini kazan
masını iktidarın çok 
ciddi bir hazımsızlık 
olarak gördüğünü 
söyleyen Cem Güler, 
“AKP Seçim yenil
gisinin rövanşını 
alma, çamur atma ve 
bilgi kirliliği yaratma 
çabalarındadır. Açıkla 
malara cevap ver
meyeceğiz" dedi.
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Belediye eleştirilerine sert yanıt verdi

“fiemlili'e hizmetlerimiz devam eneteli"
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
CHP İlçe binasında 
yapılan basın toplan
tısında AKP İlçe 
Başkanı Oktay Kahve 
ci ve MHP'li meclis 
üyelerinin eleştirileri 
ne yanıt vererek, 
"Bizim niyetimiz 
bağcıyı dövmek değil, 
üzüm yemekte değil, 
üzümü yedirebilmek. 
Gemlik’e hizmetlerimiz 
devam edecektir" 
diye konuştu.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler: 
"Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı 
Sayın Oktay Kahveci 
ve ilçe örgütü düzen
lemiş oldukları basın 
toplantısı ile bir yılı 
geride bırakan 
Belediye yönetimimize 
ve bir yıllık faaliyetleri 
mizi özetlemeye 
çalıştığımız faaliyet 
raporumuza halkımızı 
yanıltan ve gerçekleri 
çarpıtan bir dizi eleş 
tiriler getirmiştir.
Yapılan eleştirilere, 
eksikliklerimizi gider
memiz açısından her 
zaman olumlu yaklaş
makla birlikte, kamu 
oyunu ve halkımızı 
yanlış bilgilendiren, 
Gemlik'in yılardır 
özlediği hizmetlere 
kavuşması için yapı 
lan çalışmaların kamu 
oyu ve kentin kay
naklarını zarara uğra 
tarak gerçekleştir 
diğimizi savunan bu 
eleştirilere cevap ver
mek ve halkımızın 
kafasında oluşturulan 
soru işaretlerini açığa 
kavuşturmak boynu
muzun borcudur.
Gerçi, 2009 yılı sonu 
geldiğinde, bir yıl 
sonunda gerçekleştir 
diğimiz çalışmalarımız 
ve bilançomuz ile, 
2010 yılında Gemlik'te 
hedeflenen projeleri 
mizi bizzat vatandaşla 
rımıza misafir olarak 
kahve kahve, dernek 
dernek gezerek, muh 
tartarımızı ve dernek 
başkanlarımızı bir 
araya toplayarak pay
laştık. Onların yorum
larını dinledik, fikirleri
ni aldık ve özeleştiri 
terde bulunduk. Daha 
öncesinde Gemlik'te 
yapılmayan bu ziya 
retler bir nevi halka 
hesap verme mahiye 
tindeydi. Bu ziyaret
lerin her yıl sonunda 
tekrarlanacağını 
yinelerken, halkımızın 
aydınlanması adına 
yapılan asılsız eleşti 
rilere cevap vermek 
istiyorum." dedi.
Kent Konseyi konu 
sundaki eleştirileri de 
cevaplayan Başkan

Güler, “Kent Konseyi 
Başkanlığı yapan tek 
Belediye Başkanı 
ben değilim. Fazla 
uzağa gitmeye gerek 
yok. Adalet ve Kalkın 
ma Partisi'nden seçi 
lerek halen Yenişehir 
Belediye Başkanlığı 
görevini yürüten 
İbrahim Genç'te aynı 
zamanda Kent 
Konseyi Başkanlığı'nı 
sürdürüyor." dedi. 
Belediye Gençlik ve 
Spor Kulübü kongresi 
ile ilgili iddiaların da 
yanlış olduğunu söyle 
yen Başkan Güler, 
kongre günü AKP’nin 
genişletilmiş divan 
toplantısı yapıldığını, 
genel kurul yerine 
divan toplantısını ter
cih ettiklerini söyledi. 
11 yıllık belediye baş 
kanlığı dönemlerinde 
basınla iyi ilişkiler için 
de olduğunu söyleyen 
Başkan Güler, basına 
tepki gösterdiği ve 
engellediği iddialarını 
da yanıtladı. Güler, 
"Tam tersi her zaman 
eleştirilere açık 
oldum. Tıpkı bugün 
olduğu gibi görevim 
ve şahsımla ilgili yan
lış bilgiler içeren açık
lamalarda bulunul
duğunda, kamuoyunu 
doğru bilgilendirmek 
adına cevap hakkımı 
kullandım. Halkın yan
lışları değil, doğruları 
bilme hakkı var." 
şeklinde konuştu.

POP DEĞİŞMEDİ 
Kentin Doğu Bölgesi 
nin imar planı uygula
malarında DOP’un 
yüzde 25’lere çekile
ceği sözü verildiği 
halde yüzde 40 olarak 
uygulandığı iddialarını 
da yanıtlayan Güler, 
şöyle konuştu: 
“Planlar yapılırken 
kendileri tarafından 
sanayi bölgesinde 
düşük, bahsi geçen 
alanda yüksek DOP 
alanı belirlerken neyi 
amaçladıklarını sor
mak isterim. Bu 
sosyal adaletsizliği 
düzeltmek adına yap
tığımız uygulamalar 
da, sonuçlanması 
beklenmeden eleşti 
riye maruz kalıyor.

Bir kere halkın ihtiyaç 
ve önerileri dikkate 
alınmadan kağıt 
üzerinde yapılan ve 
uygulaması imkansız 
olduğu halde ısrarla % 
40 DOP kesilerek bir
birine hissedar edil 
mek zorunda bırakıl 
dığı plandan vazgeç 
tik. Yüzden fazla itiraz 
dilekçesini tek tek 
değerlendirerek, bölge 
halkı ile düzenlenen 
toplantılarda kendi
lerinin sıkıntılarını din
ledik. Kendilerine 
yakışan ve arzuladık
ları, yeşil alan, parklar 
ve bitişik yapı nizamın 
da yapılacak planını 
ve DOP oranlarını 
% 30 tara çekmek için 
çaba sarfettiğimizi 
kendilerine aktardık. 
Doğu Bölgesi için 
yeniden hazırlanan 
imar planında, DOP 
oranını indirebilmek 
için Gemlik halkı 
yararına kullanılacak 
32 Dönümlük alanı 
Belediye Hizmet Alana 
dönüştürerek kamu
laştırma ile elde edile 
bilecek hale getirdik. 
Bunları yaparken 
vatandaşlarımızın 
olası bir hisselendiril 
me durumunda birbir
leri ile değil, Belediye 
miz ile hissedar ola
bilmeleri için Beledi 
yemize ait taşınmaz 
lan düzenleme içeri
sine aldık. Yaptığımız 
bu çalışmalar sonra 
sında; Doğu bölgesi 
planı yeniden yapıl 
mış, itiraz dilekçeleri 
21'e düşmüştür. 
Belediyemize yapılan 
itirazların sonuçlan
masına müteakip 
olarak imar uygulama 
çalışmalarına baştana 
cak ve mümkün olan 
en düşük DOP kesile 
rek sonuçlanacaktır. 
Sayın Kahveci, 10 yıl 
kadar beklemişler, 
sanırım vatandaşla 
rımızın daha öncesin 
de uğradıkları bu 
zararı telafi etmemizi 
bi raz daha bekleyerek 
sonuçlarını 
görecek kadar da 
bekleyebilirler. ” 
Su baskınları sırasın
da Belediyenin görev 
yapmadığı eleştirileri

ni cevaplayan Güler, 
Fen işleri ve Temizlik 
İşleri Müdürlüğü per
sonelinin, tüm araç 
parkının seferber 
olduğunu, Büyükşehir 
İtfaiyesi ile birlikte 
BUSKİ’ye görevleri 
olmadığı halde destek 
verdiklerini belirterek, 
“Gemlik Belediyesi’n 
den alman su ve 
kanalizasyon işlerini 
yürütmekle sorumlu 
olan BUS Kİ ne yapı 
yordu? Hiç kimse 
bunu sorgulamadı. 
Günah keçisi Belediye 
oldu. BUSKİ’ye 2010 
yılında İller Bankası 
payından 1 milyon 500 
bin lira aktarılırken, su 
faturalarından da yak
laşık olarak 12 milyon 
900 bin lira gelir elde 
etmesi bekleniyor. 
Peki BUSKİ Gem 
lik’ten aldığını geri 
veriyor mu? Bir 
ölçüde evet boru hat
larını yeniliyorlar. 
Yani, gelir olarak 
kendilerine dönecek 
yatırımlara öncülük 
veriyorlar. Peki ya 
kanalizasyon ve gider
ler yine Büyükşehir 
Belediyesi sorumlu
luğundaki derelerimiz 
onlar için ne yapıyor
lar? Halkımızın neden 
hala yağışlarda beline 
kadar çamura batıyor. 
Sayın Kahveci diler 
şeniz biraz da bunları 
sorgulayın. İki gün 
kadar susuzluktan 
kırılan vatandaşlarımı 
za kullanacakları suyu 
temizlik işleri müdür
lüğümüz araç ve per
soneli mahalle mahal 
le dolaşarak temin 
etmiştir. Bunlar bizim 
işimiz değil deyip, 
kenara çekilmedik” 
dedi.

TOKİ GELMESİN 
DEMEDİK
2006 yılında Orhanga 
zi, Hasanağa, Yıldırım, 
İnegöl, Osmangazi 
ilçelerinde TOKİ ile 
konut uygulamaları 
yapılırken, Gemlik’in 
AKP’li belediyesinin 
bunu neden ihtiyaç 
görmediğini de 
söyleyen Güler, “Çok 
iyi biliyorum ki, TOKİ 
ile görüşme zahme

tine bile girmediler. 
Takii seçim döne
minde bizlerin alter
natif yerleşim alanı 
olarak belirlediğimiz 
Taşocakları mevkiini 
gündeme getirene 
kadar. Ne hikmetse, o 
zaman TOKİ Gemlik’te 
yatırımları düşünmeye 
başladı.” dedi. 
Başkan Güler, 
Gemlik’in birinci dere
cede deprem bölgesi 
olduğuna dikkat çeke 
rek, Ovada deprem 
riski taşıyan alanda 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı 
1/5 binlik planlarda 
44 bin 255 kişinin 
yaşadığını, fay hattın
da ise 250 bina bulun
duğunu ve 4 bin 500 
yurttaşın yaşadığına 
dikkat çekerek, “TOKİ 
gelsin bu gerçekleri 
göz önüne alsın. Asıl 
görevlerinden biri bu. 
TOKİ’yi kentsel 
dönüşüm projeleri ile 
Gemlik’e bekliyoruz. 
İktidar partisinden de 
bu konuda destek 
bekliyoruz. Bunu 
bile siyasi malzeme 
yapıyorlar.” dedi. 
Başkan Güler, 5 yılda 
yapmayı planlamadık
larının yüzde 100 
ünün gerçekleşmeye
bileceğim, bazı olma 
yan şeylerin yapıla
bileceğini belirterek, 
“Ama umuyorum ve 
görüyorum ki bir yılda 
söz verdiğimiz işlerin 
çoğunu yaptık" dedi. 
Hisartepe Mahallesi 
Sağlık Ocağı 
konusunda da vatan
daşları yanlış bilgilen 
dirdiklerini söyleyen 
Güler, buradaki 
binanın eski belediye 
tarafından İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne sorul
madan yapıldığını, 
kendilerine bu binayı 
vermek istediklerini 
ancak almadıklarını 
belirterek, “Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi’nde 
bulunan Belediyeye 
ait sağlık ocağımız 
var. Buraya doktor 
atayabiliriz. Ancak, 
emekli, yeşil kartlı 
buradaki doktordan 
aldığı reçetenin para 
sini ödemek zorunda 
kalır. Yasaları değişti 
ren bu iktidardır. Sağ 
lık hizmetleri beledi 
yelerin elinden alın
mıştır" dedi.
Gemlik Belediyesini 
8,5 milyon lira ile 
devraldıklarını, bunu 
inkar etmediklerini 
söyleyen Güler, 
“Devam eden ve teme 
li atılan sadece 5 
proje için toplam 9 
milyon 887 bin lira 
hakediş ödemesini ve 
beldelerden gelen 5.5 

milyon liralık borçla 
yaklaşık 15.5 mlyon 
liraya ulaşan borç 
yükünden hiç kimse 
bahsetmiyor. Diğer 
devam eden işler ve 
cari hesaplar buna 
dahil değil. 2 Nisan 
2009 - 31 Aralık 2009 
tarihleri arasında 
devam eden temeli 
atılan yatırımların 
hakedişleri ile kamu
laştırma bedelleri 
diğer borçlar için tam 
12 milyon 645 bin 575 
lira ödeme yaptık. 
Kasamız izlediğimiz 
tutum doğrultusunda 
hep boş olacak. 
Çünkü mevcut kay
naklarımız cari harca
malar dışında kalan 
bölümü biriktirmek, 
faiz geliri elde etmek 
yerine halkımızın 
ihtiyaçlarına cevap 
verecek her türlü 
proje finansmanında 
kullanacağız” dedi. 
4 belediyenin 
birleştiğini, her 
belediyenin ayrı bil-, 
gisayar programını 
tek bilgisayar 
programı haline 
getirdiklerini de 
söyleyen Güler, 
Belediyenin yılda 
2 defa Sayıştayca 
denetlendiğini, kendi
lerinin de ayrıca özel 
bir denetmen tutarak, 
denetimler başlattığını 
belirterek, 43 dönüm
lük elde edilen 
arsaların satışında 
Gemlik’e hizmet 
edeceklerini de 
bildirdi.
Başkan Güler, 
AKP ilçe başkanının 
iddialarını yalancı 
çoban noktasına 
geldiğini, amaçlarının 
bağcıyı dövmek 
üzüm yemek değil, 
üzümü yedirtmek 
olduğunu söyledi. 
Güler, “Dilerim ki, 
Sayın Kahveci, 
basınımızı ve 
halkımızı yanlış bilgi 
lendiren bu Yalancı 
Çoban Misyonunu 
terk eder, çünkü bir 
süre sonra halkımızın 
gözündeki itibarını ve 
inandırıcılığını yitire
bilir. Sayın Oktay 
Kahveci önderliğinde 
AK Parti Gurubu tara 
tından yapılan muha 
lefet eleştirileri bizim 
şansızlığımız değil, 
ancak şansımız ola
caktır. Hiç şüphem 
yok ki akılları 
bulandıran, gerçekleri 
saptıran bu açıkla
malardan Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
zarar görürken, 
kazanan biz değil, 
Gemlik ve Gemlikliler 
olacaktır" diye 
konuştu.
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Sim imlim Mibii üıi mı
Tütün ürünleriyle 
ilgili yasal uyarıları 
asma yükümlülüğü 
nü yerine getirme 
yenler ile yasal 
uyarıları belirlenen 
usul ve esaslara 
uygun asmadığı 
tespit edilenler 
hakkında mahalli 
mülki amir tarafın
dan 1000 lira idari 
para cezası uygu
lanacak.
Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurumunun Tütün 
Ürünlerinin Tüketil 
memesine ve Satışı 
na İlişkin Yasal 
Uyarılar hakkında 
yönetmeliği, Resmi 
Gazetede yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurulunun bu konu
da 2008 yılında 
yayımlanan kurul 
kararını yürürlükten 
kaldırmaya yönelik 
bir başka kararı da

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

yer aldı. Yönetmelik 
le düzenlenen yeni 
uygulamayla, tütün 
ürünleri tüketiminin 
yasaklandığı veya 
satışının yapıldığı 
yerlerde asılacak 
yasal uyarılar ile 
tütün ürünleri tüke
timine tahsis edilen 
alanlarda bulunması 
gereken sağlık 
uyarılarının şekil ve 
içerikleri belirlendi, 
kullanımına esasları

ortaya kondu.
Buna göre, "kamu 
hizmet binaları ve 
özel hukuk kişilerine 
ait yerler" ile "toplu 
taşıma araçlarında” 
asılması zorunlu 
yasal uyarıların şekli 
ve içeriği tanımlandı. 
Yasal uyarıların 
asılması gereken 
yerler belirtildi.
Tütün ürünlerinin 
satışının yapıldığı 
yerlerde ile tütün 

ürünleri tüketimine 
tahsis edilen alanlar
da asılacak uyarılar 
da detaylarıyla açık
landı. Yönetmelik 
ekinde birer örneğe 
de yer verildi.
Yönetmeliğe göre, 
belirtilen içerik ve 
şekil şartlarını taşı
mayan veya bunlar 
dışında ilave 
unsurlar içeren 
uyarı yazılarının 
geçerliliği bulun
mayacak.
"Yasal uyarılan 
asma yükümlülü 
ğünü yerine getir 
meyenler" ile "yasal 
uyarıları yönetmelik
te belirlenen usul ve 
esaslara uygun 
asmadığı tespit 
edilenler", mahalli 
mülki amir tarafın
dan 1000 lira idari 
para cezasıyla ceza- 
andırılacak. 
dari yaptırım uygu
lamasında Kabahat 
ler Kanunu hüküm
leri esas alınacak.

Hangi ilde oturan ne 
kadar vergi ödeyecefc?
Emlak Vergisi’nde 
illerin birim değer
leri belirlendi.
Birim değerlerin 
tespitinde, coğrafi 
durum, sosy
oekonomik düzey 
ve gelişmişlik gibi 
ölçütler göz ardı 
edildiğinden, iller 
arasında büyük 
dengesizliklerin 
meydana geldiği 
söyleniyor.
Kimi illerde belir
lenen en yüksek 
rayiç bedeller 
şöyle:
İstanbul 25.500 TL ( 
Bursa 10.000 TL 
Ankara 6.000 TL 
Antalya 6.000 TL 
Manisa 4.500 TL 
İzmir 4.076 TL 
Zonguldak 3.000 TL 
Balıkesir 2.500 TL 
Malatya 1.900 TL 
Çorum 1.840 TL 
Kütahya 1.500 TL 
Diyarbakır 1.500 TL 
Giresun 1.400 TL 
Van 1.250 TL 
Gümüşhane 
1.250 TL 
Kayseri 900 TL

Niğde 856 TL 
Hakkari 830 TL 
Aydın 487 TL 
Amasya 450 TL 
Gaziantep 440 TL 
Erzurum 420 TL 
Edirne 400 TL 
Bolu 301 TL 
Çankırı 300 TL 
Kars 170 TL 
Mersin 160 TL 
Tunceli 108 TL 
Bitlis 90 TL 
Mardin 35 TL 
İğdır 25 TL 
Boğaz’daki yalıların 
sıralandığı Yeniköy 
Mahallesi Yalı 
Sokağı’na 1.600 ' 
lira değer biçildi. 

İstanbul’da vil
laların 1,5-2 milyon 
liraya satıldığı 
Zekeriyaköy’ün 
1, 2, 3, 4 ve 5. cad
delerinde metrekare 
birim değeri 430 
lira olarak tespit 

edildi. Ev için mil 
yon dolarların 
telaffuz edildiği 
Acarkent ve Beykoz 
Konakları’nda 
birim değer 180 
lirada tutuldu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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iiiimıhıiiınlı oıııı
Okulumuza Ofis programları 
ve interneti iyi kullanabilen 
sınıf öğretmeni alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii No 12 GEMLİK

Tel: 513 50 84

SATILIK DUBLEM
Balıkpazarı Esin Sitesi’nde 

depreme dayanıklı, 
kaloriferli, 4+1 lüks daire 

sahibinden satılıktır
Tel: O 533 3791107
ELEMAN ARANIYOR SATILIK HÜBETÇİECZANE

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

19 Nisan 2010 Pazartesi 
YASEMİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 116 

Tel: 513 0116 GEMLİKGemlik Ksrfez
ofCLii'le İlk oOeıOı sItasİ oazktzsI

1

| i J

I ■■

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 5-13 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513.15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol m 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
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 KSrfez
GEKLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3639 

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

Matbaacılı k-Yay ı ncıl ı k-Reklamcıl ı k Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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«HİITON DÜĞÜN SALONU
2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİ NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500-TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

TEL: 518 IQ^iGSM: 0.533 560 18 99
e-mail: miltongaztnosu@windowslive.com

mailto:miltongaztnosu@windowslive.com


I rr futbol, basketbol, voleybol 
FORMA + ŞORT + BASKI 

20 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

umusu umu imlim mim
Ürünlerimiz KDV hariç fiyatlardır

İstiklal Cad. No: 45 Gemlik Tel: 513 44 84
GÜMÜŞ

İletişim : www.gumusayak.com

GemlikKnrfez
Kunıluş:1973

GENEL TEMİZLİK FİRMASI
“Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
zu nisan zum balı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

Şırnak’m Balveren Beldesi yakınlarında meydana 
gelen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü has
tanede kurtarılamayarak şehit düşen 34 yaşındaki 
Jandarma Kıdemli Yüz başı Levent Çetinkaya dün 
Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, törende bulunan bir vatandaş 
tarafından yumruklandı.
Bakan Yıldız’ın burnunda kırık ve ezilmeler tespit 
edildiği belirtildi. Kayseri Merkez Endüstri Meslek 
Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Şahin Şimşek’in 
gerçekleştirdiği yumruklu saldırı dün gündeme 
damgasnı vurdu. Haberi sayfa7’de

HiMMıllı

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 
Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile 
Gemlik ve merkezinde 2010 yılı içerisinde 
ikinci arıcılık kursu düzenlendi. Syf 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Yakında 
padişahlığını ilan 
ederse şaşmayın ’ariililer

Sonunda AKP'nin Anayasa deği 
şikliğinde neden Cumhurbaşkanının 
yetkilerinin arttırılmak istendiği 
belli oldu.
.Dünkü gazeteler, Başbakan 

R.T.Erdoğan’ın ‘başkanlık sistemine 
geçilebilir’ manşetlerini atamışlar.

Ne derler, ’’Dervişin zikri neyse, 
fikride odur. ’’

Bizim dervişler, padişah olmaya 
hazırlanıyorlar.

Neymiş efendim, ABD’de başkanlık 
modeli uygulanıyormuş.

ABD’nin demokrasisi bizden ile 
riymiş. Sistem iyi çalışırmış.. Parle 
mento daha etkili hale gelirmiş!..

İstek belli, tek adamlığı sağlam- 
, aştırmak.

Bütün gücü eline almak.
Yani yeni kral, yeni padişah ol 

mak.
Rahmetli özal’da iktidarının ikinci 

dönemlerinde eyalet ve başkanlık 
sisteminden söz etmeye başlamıştı:

Cumhurbaşkanlığı köşküne çıkan

ca ilelebet orada kalacağını sandı.
Ama olmadı.
Erdoğan, ” ABD modeli başkanlık 

sistemine geçişi 2011 ’den sonra 
halka götürebiliriz. Eğer kabul gö 
rürse , bu adımı atarız. ” diyor.

Bugün bizim çücük demokrasimiz 
de uygulamada küvetler ayrımı söz 
konusudur.

Yani, hükümet icranın başıdır ve 
yürütme erkeni kullanır.

Yasama erkini ise TBMM elinde bu 
lundurur.

Bir de bunun yargı ayağı vardır.
Hedeflenen yargının, -Anayasa 

Mahkemesinin, Yargıtayın- gücünü 
kırmaktır. İcrayı hukuğun önüne 
çıkarmaktır.

Değiştirmek istedikleri anayasa 
maddelerinde bu görülmüyor mu?

Adamlar sandıktan çıktık diye hu 
kuk kurumlarını kendilerine bağlı 
birer kukla kurumlar haline getirme 
ye çalışıyorlar.

Şapka düştü, kel görüldü.

emıiKiı nınocıııarıı 
yılüızı parladı

\K Parti ilçe teşki- 
etı Kutlu Doğum 
taftası etkinlikleri 
lapsamında 
Berkez Solaksuba 
/ camiinin önünde 
vatandaşlara pilav 
le ayran ikram etti, 
ttkinliğe AK Parti 
çe Gençlik Kolu 
iyeleri de eşlik etti, 
fktay Kahve ci. 
[utlu Doğum 
taftasını bayram 
nutluluğu şeklinde 

Ağıladıklarını 
Wwledi Svf 7’de

Gemlik Belediyesi Spor Kulübü Jud< 
Takımı Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyon, 
sı’nda 2 binincilik 1 beşincilik alaraı

................

%25c4%25b0leti%25c5%259fim_:_www.gumusayak.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin talebi üzerine, 
Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tanm Müdürlüğü işbirliğiyle kurs açıldı

Köy Enstitüleri...
Büyük önderimiz Atatürk, 1922 yılında 

TBMM'ndeki bir söyleminde “Türkiye'nin 
gerçek sahibi, gerçek üretici olan köylü 
dür, O halde herkesten daha çok refah, 
Saadet ve servete en çok layık olan 
köylüdür. Köylü milletin efendisidir" 
demiştir.

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda nüfu 
sumuzun yüzde 90 nı köylerde yaşıyor
du.

Okur yazar oranı yüzde 10 kadardı, 
Osmanh İmparatorluğu küllerinden yeni 

Türkiye Cumhuriyeti doğmuştu.
Cumhuriyet, halkın halk tarafından 

yönetildiği rejimdir.
Büyük Atatürk, "Köylü milletin efendi

sidir” sözü ile bir noktada rejimin gerçek 
sahibinin en çok çalışan, emek veren, 
üreten olan köylü olduğunu belirtmiştir 
beyanı İle.

Sağlıklı yönetim ve Cumhuriyetin 
korunup yaşatılması için halkın bilinçlen
mesi hür ve bağımsız yaşaması için dış 
bağımlılıktan kurtulması; kimselere muh
taç olmadan varlığını çok çalışıp, çok 
üreterek sağlaması gerektiği gerçeği 
Atatürk sonrası yöneticilerimizce önem
senip 17 Nisan 1940 yılında yurdun 
çeşitli yörelerinde köy çocuklarını yetişti 
rip, bilinçlendirilmek, sanat konusunda 
geliştirilmek üzere köy enstitüleri kurul
muştur.

Enstitüler, öğrencileri köylü çocuk- 
larımızca gerçekleştirilmiştir. Kendileri 
üretip, kendileri tüketmişlerdir.

Kimseye muhtaç olmadan nasıl yaşana 
bileceğini ortaya koymuşlardır.

Toplumun bu bilinçlenmesi, yaratıcı 
gücünün görülmesi dış ve iç çıkar çevre 
lerinİ tedirgin etmiş, bu dünyaya örnek 
olmuş bir kalkınma modelinin ülkede yok 
edilmesi için her türlü iftiralar bu çok 
önemli müesseseye yapılmış, model 
koministlikle, öğretici ve öğrencileri 
kominist olmakla suçlanmış maalesef 
1954 yılında o yılların siyasi iktidarınca 
tamamen kapatılmıştır,

Gemlik Belediyesi ve Atatürkçü Düşün 
ce Derneği Gemlik Şubesi, ilçemizde de 
Köy Enstitülerinin 70. nci yıldönümünü 
düzenlediği bir toplantı da Köy 
Enstitülerinden yetişmiş öğretmenler ve 
o müesseseden yetişmiş öğretmenlerin 
çocukları anılarını dile getirmiş. Köy 
Enstitülerinin kurucusu devrin Milli 
Eğitim Bakanı Merhum Hasan Ali Yücel 
ve İsmail Hakkı Tonguç'un çalışmalarını 
slayt gösterisinden bir kez daha anım- 
satmıştır.

ülkenin kültürel ve ekonomik gelişmesi 
ni gerçekleştirecek bu önemli müesse 
senin yok edilişinin, bugünkü tam 
gelişmemişlik durumu yarattığı hüznü 
İzleyenlerce yaşanmıştır.

Ege üniversitesi 1000 yataklı Hastanesi 
Teknik Müdürlüğü’nden emekli rahmetli 
eniştem Fehmi Çeliksoy, Hasanoğlan ve 
Aslanköy Köy Enstitülerinde teknik İşler 
öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur. 
Enstitünün kapatılmasının acısını hep 
yüreğinde duydu.

Bugün, bizler de duyuyoruz.
Köy Enstitüleri kominist yuvalan değil, 

ışık saçan fenerlerdi.
Fenerleri söndürdüler. Yarasalara, 

karafatmalara (Hamam Böceği) gündoğ- 
du.

Çünkü karanlık onlann yaşam kaynağı., 
öyle çok çoğaldı kk..

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
ve Gemlik İlçe Tanm 
Müdürlüğü işbirliği 
İle Gemlik ve 
merkezinde 2010 
yılı İçerisinde 
ikinci arıcılık 
kursu düzenlendi. 
Gemlik Erzurumlular 
Kültür ve 
Dayanışma Demeği 
Başkanlığının talep
leri üzerine 2 hafta 
süreli açılan 
analık kursuna 
37 üreticinin 
katıldığı belirtildi. 
Arıcılık kursunda 
çiftçilere art ailesi, 
ana arı üretimi, 
anlarda ilkbahar ve 
sonbahar bakımı, 
organik analık, 
an hastalık ve 

zararlılan ve 
bal hasadı 
konulannda 
eğitimler veriliyor. 
Analık Kursunu 
ilçe Tarım Müdürü 
Dr.lbrahim Çetin 
ve Tekniker 
Hamza Duman 
tarafından 
verildiği bildirildi 
Erzurumlular 
Kültür ve 
Dayanışma Demeği 
Başkam Kadir 
Özaydın kursun 
düzenlenmesini

sağlayan Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü ve ilçe 
Tanm Müdürlüğüne

teşekkür ederek, 
bu tür eğitim 
hizmetlerinin devam 
edeceğini söyledi.

Kurs sonunda 
başanlı olan 
çiftçilere sertifika 
verilecek.

Karacaalililer, Canakkaleyi gezdi

İlçemize bağlı Kara 
ca ali Köyü halkı 
Çanakkale'ye gide 
rek, Çanakkale 
şehitlerini ziyaret 
etti. Göksel Noca

tarafından düzenle
nen geziye katılan 
50 kişilik Karacaali 
Grubu, Şehitlik 
ve Çanakkale 
Abidesini de

gezdiler.
Göksal Noca, 
her yıl Türkiye’nin 
değişik tarihi 
yerlerine gittiklerini 
ve gezilerinin devam

edeceğini bildirdi. 
Karacaalili grup, 
daha önce de 
Ankara'ya giderek, 
Anıtkabir’i ziyaret 
etmişti.
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İnegöl Ms üyesine silahlı sanın YaaYORUM

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, Belediye 
Meclis Üyesi ve 
İnegölspor Yönetim 
Kurulu Üyesi Orhan 
Çelik, uğradığı 
silahlı saldırıda 
yaralandı.
Olay, dün saat 19.00 
sıralarında İnegöl 
Ankara Yolu 
yakınındaki İtfaiye 
kavşağında mey
dana geldi. Özel 
bir otomobilden 
inen saldırgan, 
yürümekte olan 
Orhan Çelik'e tek 
el ateş etti. Karın 
boşluğundan 
yaralanan köfte 
salonları sahibi, 
İnegöl Belediye 
Meclis Üyesi ve 
İnegölspor Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Orhan Çelik, özel 
bir araçla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Burada

Fatura çetesine darbe: 11 gözaltı
İstanbul ve Bursa’da 
eş zamanlı yapılan 
operasyonda, kur
dukları paravan şir
ketlerle sahte fatura 
ticareti yaptıkları 
iddia edilen ve 
aralarında mali 
müşavir bir kadının 
da bulunduğu 11 
kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerin bastığı 
300 milyon lira 
değerindeki sahte 
faturaya el konu
lurken, operasyonun 
diğer illere de sıçra
ması bekleniyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Maliye Bakan 
lığı'nın ihbarı üzeri 
ne harekete geçen 
jandarma, bastıkları 
sahte faturaları 
yüzde 10 -20 arasın
da sattıkları iddia 
edilen şüphelilerin

Öfkesi canına mal oldu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de, tartıştığı eşine 
kızarak, kapı camına 
yumruk atan kişi, 
kan kaybından öldü. 
Alınan bilgiye göre, 
Emek Mahallesi'nde 
oturan ve 9 aydır 
işsiz olduğu öğre

Orhan Çelik

ilk müdahalesi 
yapılan Çelik, 
daha sonra Bursa 
Acıbadem 
Hastanesi'ne 
sevk edildi. Orhan 
Çelik'in hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenildi. 
Saldırıyı, İnegöl'de 
çeşitli suçlardan 
hakkında arama 
kararı bulunan 
firari E.O.'nun 

yakalanması için 
alarma geçti. 3 aylık 
planlı takibin ardın
dan İstanbul ve Bur 
sa'da eş zamanlı 
şok baskınlar düzen 
lendi. Kurdukları 10 
ayrı paravan şirketle 
şahta fatura basıp 
ticaretini yaptıkları 
iddia edilen mat
baacılar İstanbul'da 
gözaltına alındı. 
Soruşturmayı derin
leştiren ekipler, 
sahte faturaları kul
landıkları iddia edi 
len Bursâ'daki 
işadamlarını da 
tespit etti.
Aralarında bayan 
mali müşavir ve 
muhasebecinin de 
bulunduğu toplam 
11 kişi gözaltına 
alındı. Ayrıca 
basılmış 300 milyon 

nilen iki çocuk 
babası Seyfettin Ç. 
(46), geç saatlerde 
eve geldikten sonra 
eşi Dudu Ç. (40) ile 
tartıştı.
Tartışma sırasında 
kapı camını yumruk
layan Seyfettin Ç'nin 
atardamarı kesildi. 

gerçekleştirdiği 
iddia edildi. 
Şahsın aranmasına 
başlandı.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

SİLAHLI SALDIRIYA 
UĞRAYAN
KÖFTECİ ORHAN'IN 
SAĞLIK DURUMU 
İYİYE GİDİYOR 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde uğradığı 
silahlı saldırı 
sonucu yaralanan 
meşhur köfteci 
Orhan Çelik'in 
hayati tehlikeyi 
atlattığı bildirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, akşam saat
lerinde evinden iş 
yerine gitmek için 
yola çıkan Orhan 
Çelik'e, İnegöl- 
Ankara yolu İtfaiye 
Kavşağı'na doğru 
yürüdüğü sırada 
özel bir otomobilden 

lira değerindeki 
sahte faturaya da el 
koyan jandarma, 
şebekenin kentteki 
iyi ayrı tekstilciye 
biri 98, diğeri 3 mil 
yon lira değerinde 
sahte fatura kestiği
ni belirledi. 
Zanlıların ev ve iş 
yerinde yapılan ara
malarda, 1 adet av 
tüfeği ve kuru sıkı 
tabanca, çeşitli fir
malar adına düzen
lenmiş 26 ayrı kaşe, 
bin 38 adet boş fatu
ra koçanı 716 ayrı 
doldurulmuş fatura 
ile 68 koli muhtelif 
fatura ve muhasebe 
kayıtlarına el koyul
du. Ayrıca şirket 
bilgisayarları da 
incelemeye alındı. 
Sahte fatura bastık
ları iddia edilen

Komşuları tarafın
dan Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Seyfettin 
Ç, müdahaleye 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Eşinin ölüm haberini 
duyunca sinir krizi 
geçiren Dudu Ç, 

inen şahıs tarafın
dan tek el ateş 
edildi. Karın 
boşluğundan 
yaralanan ünlü 
köfteci, özel bir 
araçla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Burada ilk 
müdahalesi yapılan 
Çelik, daha sonra 
Bursa’da özel bir 
hastaneye sevk 
edildi. Kurşunun 
Çelik'in karın 
boşluğuna 
girip çıktığı 
belirlenirken, 
sağlık durumunun 
iyi olduğu ve 
tedavisinin serviste 
yapıldığı öğrenildi. 
Diğer yandan, 
HollandalI bir 
gurbetçiyi yarala
mak suçundan da 
arandığı öğrenilen 
zanlı Ercan O.'nun 
yakalanmasına 
çalışıyor.

İstanbul'daki mat
baacılar M.E., S.K., 
Ş.O., M.Y. ve A.E. ile 
basılan bu sahte fa 
turaları kullandıkları 
öne sürülen BursalI 
tekstilciler S.S., 
M.S., Ç.S. ve S.A., 
mali müşavir D.Ö. 
ile muhasebeci H.G., 
"teşekkül oluştu
rarak devleti zarara 
uğratmak, sahte 
fatura basmak, 
dağıtmak ve ticareti
ni yapmak" suçların
dan adliyeye sevk 
edildi.
Operasyonun, 
şebekenin bastığı 
tekstil, akaryakıt ve 
inşaat malzemesi 
faturalarını kul
landıkları belirlenen 
diğer illere de sıçra
ması bekleniyor.

güçlükle sakinleşti 
rildi. İfadesi alınmak 
üzere polis 
merkezine götürülen 
Dudu Ç'nin, "Olayın 
bu boyuta geleceği
ni hiç düşüneme 
dim. Keşke ona kız- 
masaydım" dediği 
öğrenildi.

Diş Hekimi 
mM Özcan VURAL 

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Sınavsız üniversite!...
YÖK Başkanı Yusuf Ziya özcan da sınavsız üniver

siteden söz etmeye başladı. Ama görünen o ki pek 
çok konu gibi, yine tam bir kandırmaca söz konusu.

YÖK Başkanı Özcan, Almanya’da isteyen herkesin- 
hukuk fakültesine girebildiğini söylüyor ki, bu doğrü 
değilmiş.

Bildiğimiz kadarıyla Almanya’da üniversiteye git
mek ciddi bir süreci ve ciddi bir başarıyı gerektirir. 
Koşulları sağlamadan elini kolunu sallayarak üniver
siteye girmek mümkün değil. Ayrıca mezun olmak da 
bir o kadar zor.

Prof. Özcan’ın sözünü ettiği yöntemi bir ara İtalya 
uyguladı.

İsteyen herkesi hukuk fakültesine aldı. Ama bir 
koşulla. Örneğin birinci sınıfa 50 bin kişinin kaydını 
yapıp, ikinci sınıfa sadece 5 bin kişi geçer dedi.

Sınıflar yükseldikçe de geçen sayısı azaltıldı...
Ama sonunda sistem iflas etti ve kaldırıldı.
YÖK Başkanı Özcan eğer böyle bir sistem öneriyor

sa, aman ne olur kalsın. Yükseköğretimin yeterince 
sorunu var,

Yok eğer kontenjanları zaten dolmayan fakülteler 
için, öğrencilere sınav stresi yaşatmanın gereği yok 
diyorsa, tamam deriz Ama şerh de koyarız. Çünkü, 
Türkiye’de ülke geneline yayılan objektif bir ölçme 
değerlendirme sistemi yok.

A okulunda 100 alan bir öğrenci, B okulunda 
sonuncu olabiliyor.

Binlerce lise birincisi, üniversiteye giremeyip açıkta 
kalabiliyor. Diploma notuna göre öğrenci alan süper 
liselerin batması da bu yüzden oldu.

Sınavsız geçişin hayata geçmesi halinde Almanya 
ve Fransa’da olduğu gibi lise sona bir bitirme sınavı 
nın konulması gerekir ki, bu da sonuçta bir sınav.

Yani neresinden bakarsanız bakın merkezi bir 
ölçme değerlendirme yöntemi geliştirmeden not orta
lamasına göre öğrenci almak, yeni sorunlar yarat
manın ötesinde bir işe yaramaz.

Geçen yıl 110 bin, bu yıl ise daha fazla kontenjanın 
boş kalma olasılığı.

Açık kalan her kontenjan, milli servetin erozyonu 
demek.

Bir yanda üniversiteye girmek için can atan 1.5 
milyon genç öte yanda boş kalan on binlerce konten
jan Üstelik yarıya yakını da devlet üniversitelerine ait

Bu konuda mutlaka yeni açılımlar gerekiyor.
Tamam, tamam da, burada iki çok önemli sorun var. 
Bunlardan ilki kalitenin düşmesi, İkincisi ise işsiz- 

lik.
Sınavsız üniversite projesine, herkesten çok, 

üniversiteler karşı çıkacaktır.
Liseden gelen öğrencilerden zaten fazlasıyla 

şikâyetçilerdi. Şimdi daha da veryansın ederler. 
Haksız da sayılmazlar.

Türkiye ortalamaları o kadar düşük ki, barajı aşmak 
için yüzde 15’lik başarı yetiyor

Kontenjanlar da boş kaldığı için barajı aşan herkes 
zaten isterse üniversiteye girebiliyor.

Şimdi bu yüzde 15’lik başan barajı da kaldırdığınız
da teneke" diye tabir edilen öğrenciler de üniversiteli 
olabilecek.

Peki ya sonra? Ya 6O’lı yıllarda olduğu gibi .
Denize nazır, diploma hazır mantığı geri gelecek ya 

da üniversiteye girmek kolay, mezun olmak zor ola
cağı için, gençler tam bir maceranın içine itilecek.

Bazıları, “Zaten liseyi bitirmişler, bu yetmez mi?” 
diyor. Bence yetmez.

Yetmediği de ortada. Bunun aksini de kimse iddia 
edemez.

Eskiden olduğu gibi,bakalorya tarzı merkezi bir 
bitirme sınavı getirilmeden, sınavsız üniversite mac
era olur...

Lise mezunları iş bulamıyor da, üniversite mezun
ları çok mu kolay iş buluyor?

Kesinlikle hayır. İşsizlerin ilk sırasında üniversite 
mezunları geliyor. Bu gidişle açık ara önde gitmeye 
daha uzun yıllar devam edecekler.

Üniversiteye olan talebin altında yatan üç önemli 
gerekçe vardı. İş, askerlik ve sosyal statü. Şimdi 
üçünün de yerinde yeller esiyor. İş ararken avantaj 
sağlamıyor, askerlik herkes için eşit süreye getirili 
yor, sosyal statü de ayaklar altında.

Peki gençler şimdi önca eziyeti ve masrafı ne için 
yapsın?..

I

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gelir Wernisi 
rekortmenleri 1 Mams İçin mwce «erildi

belli oldu
Dünden devam...

ADI SOYADI HES. VERGİ
51-Eşref Yanar 34.010
52- Semih Aşkın 31.905
53- Cavit Mirasyedi 31.896
54- Koray Güneş 31.837
55- H. Ayşem Anafarta 30.641
56- Kemal Yiğit 29.350
57- Mustafa Gündoğdu 29.045
58- Semra Aktepe 28.597
59- Mehmet Erdemir 27.992
60- Mahmut Küçük 27.628
61- Özlem Çevirme 27.584
62- Yadigar Akın 27.280
63- İslam Kurtiş 26.999
64- Rıdvan İkikardeş 26.708
65- Zehra Gülşeni 26.235
66- Türkmen Tuğba Özdemir 23.564
67- Galip Gür 23.319
68- İsmail İlarslan 22.899
69-Fatih Öğüt 22.287
70- Refik Yılmaz 22.204
71- Ömer Okuş 22.132
72- Emin Gemici 21.872
73- Gülçin Gülmez 21.725
74- Hatice Öğüt 21.359
75- Yiğit Ülker Paro 20.289
76- Mahmut Solaksubaşı 20.089
77- Hasan Yıldırım 19.348
78- Del Rey Escrıva Jose 19.234
79- Erdoğan Barutçuoğlu 19.136
80- Açıklanmasını istemiyor 18.674
81- Emir Şahin 18.382
82- Erol Özkayan 18.046
83- Tuğran Selçuk 17.819
84- Bülent Kurt 17.253
85- Ülkü Paro 17.218
86- Suzan Yılmaz 16.959
87-Ali Ardıç 16.828
88- Halil Bilgiç 16.457
89- Albert Franko 16.257
90- Ali Yörük 15.532
91- Gamze Karataş 15.476
92- Fehmi Yanık 15.417
93- Sertaç Alagöz 15.046
94- Gökhan Taylan 14.674
95- Nuri Şahap Acı 14.325
96- Ahmet Coşkun 13.573
97- Serkan Ramiz Aktaş 13.362
98- Nusret Mutman 13.307
99- Şükran Resmi 13.236
100- Akın Duman 13.217

Türk-lş Genel 
Başkanı Mustafa 
Kumlu, endişeye 
mahal olmadığını 
vurgulayarak, 
"Türkiye 1 Mayıs 
2010’da, Taksim'de 
en görkemli kutla
maya şahit olacak" 
dedi. Kumlu, yaptığı 
açıklamada, 1 
Mayıs'ta İstanbul’da 
altı konfederasyona 
üye binlerce çalışa 
nın Taksim'de büyük 
bir disiplin içinde ve 
coşkuyla yerlerini 
alacaklarını söyledi. 
1 Mayıs kutlamaları 
için oluşturulan 
"Kutlama Komite 
si"nin, düzenlenecek 
mitingin görevli 
sayısı ve taşınacak 
pankartlar, atılacak 
sloganlar dahil her 
türlü ayrıntıyı belir 
leyeceğini anlatan 
Kumlu, tüm örgüt
lerin komitenin ala
cağı kararları hayata 
geçirmek için azami 
gayreti göstereceği-

11111», "Mliııiı ulaşılabilir lir Birsi"

KRŞfDf 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

Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin, özel
likle kentin yüksek 
kesinlerine ulaşımın 
daha sağlıklı bir 
şekilde sağlanması 
amacıyla Karınca 
Dere yanına açtığı 
yeni yolda çalış
malar hızla sürüyor. 
Çalışmaları 
yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, yeni arter açma 
çalışmalarıyla bu dö 
neme damga vura
caklarını söyledi. 
Ulaşım sorunun 
çözümü için hazır
lanan projeleri 
peş peşe hayata 
geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, telefe 
riğe ulaşımda yeni 
bir güzergah oluştu
ruyor. Işıklar İtfaiye 
Merkezi’nin bulun
duğu noktadan 
başlayıp, Namaz 
gah'ı Eşref iler 
Caddesi’ne bağlaya
cak olan 500 metre 
uzunluğunda ve 7 
metre genişliğindeki 
yolda BUSKİ tarafın
dan yağmur suyu 
hatları döşenirken, 
betonarme istinat

ni ifâde etti. 
Mustafa Kumlu, 
"Endişeye mahal 
yok, Türkiye 1 Mayıs 
2010'da, Taksim'de 
en görkemli kutla
maya şahit olacak" 
diye konuştu. 
Taksim'in, gelmiş 
geçmiş onlarca 
hükümete rağmen, 
katliamın yaşandığı 
1977'den bu yana 32 
yıldır kutlamalara 
açılmamasının 
yasakçı ve baskıcı 
bir yaklaşımdan 

duvarı yapım çalış
maları da hızma 
sürüyor. Bu çalış
malar tamamlandı 
ğında yolun bitiş 
noktası olan Devren 
geç bölgesine park 
yapılacak, bordür, 
tretuvar, asfalt ve 
aydınlatma çalış
malarına hız verile
cek. Çalışmalar hızla 
sürürken, yolun 
yaz aylarında 
trafiğe açılması 
hedefleniyor.

“Hedefimiz ulaşıla
bilir bir Bursa” 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, Büyükşehir 
Belediyesi Genel

kaynaklandığını dile 
getiren Kumlu, 
şunları kaydetti: 
"Gelinen noktada 
meydanın 2010'da 
kutlamalara açılmış 
olmasıyla bir demok 
rasi ayıbı geride 
bırakılmış olacaktır. 
1 Mayıs kutlamaları 
nın yasaklandığı 
dönemlerden geçen 
Türkiye 'nin, geçen 
yıl 1 Mayıs'ı 'Emek 
ve Dayanışma Günü ’ 
olarak tatil ilan etme 
si ve ardından yil-

Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın, Fen 
İşleri Daire Başkanı 
Fehmi ökten ve 
BUSKİ Genel Müdü 
rü İsmail Hakkı Çe 
tinavcı ile birlikte 
Karınca Dere yanın
da yeni açılan yolda
ki çalışmaları incele
di. Çalışmalar 
hakkında bilgi alan 
Başkan Altepe, bu 
yolun bölgedeki 
trafik yükünü büyük 
ölçüde azaltacağını 
vurguladı. Sağlıklı 
bir kent olmanın 
temelinde sorunsuz 
bir ulaşımın yattığını 
belirten Başkan 
Altepe, ‘‘Hedefimiz 
her noktasına

lardır tartışma konu 
su olan Taksim'in 
kutlamalara açması 
ülkemiz demokrasisi 
adına son derece 
olumlu bir gelişme 
dir. Bunun gururu 
da yıllardır 
Taksim'in kutla
malara açılması 
için mücadele veren 
emek örgütlerinin 
yanı sıra bu hükü 
metin hanesine 
yazılmıştır.
'Niye geçen yıl 
değil de bu yıl kutla
malara açılmıştır. 
Bunda bir seçim 
hesabı vesaire var 
mıdır?’ Bu soruların 
yanıtının geldiğimiz 
günün anlamına bir 
katkısı yok. Biz 
önümüze bakıyoruz. 
Bizim için önemli 
olan Taksim'in 
kutlamalara açılmış 
olmaşı ve bunun 
yapılmasıyla 12 
Eylül hukukundan 
bir adım daha uzak
laşılmış olmasığır." 

kolay ulaşılabilir 
bir Bursa 
oluşturmak. Yeni 
arter açma çalış
malarımız bu 
döneme damga 
vuracak çalışmaların 
başında geliyor. 
Özellikle ulaşım 
konusunda sıkıntı 
yaşanan yüksek 
bölgelerde çalış
malarımızı yoğun
laştırdık. Teleferik 
semtine çıkışta 
ve inişte yaşanan 
sıkıntıları en aza 
indirmek için bu 
bölgede alternatif 
bir güzergah oluştu
ruyoruz. Askeri lise 
binaları arasından 
geçen dar ve 
virajlı yol, ihtiyacı 
karşılamakta zaman 
zaman yetersiz 
kalıyordu. Yolun 
tamamlanmasıyla 
bölge daha rahat 
ulaşılabilir hale 
gelecek. Bölge 
sakinleri ile 
Uludağ'a çıkarken 
teleferiği kullanacak 
turistlerin bölgeye 
daha raha t bir 
şekilde ulaşmaları 
sağlanacak” 
diye konuştu.

&
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ORGANİZASYONLARIMIZ

Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri 
Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ
Catering ve Garson Temini 

Nikah Masası Süsleme 
Sandalye Süslemeleri 

Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf Ve Video Çekimi

Tel: (0.224) 5120050 Volkan, 
ÎKonfeti
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Yeni deprem tarihimiz: 2029
İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) 
Maden Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Naci Görür, yap
tıkları araştırmalar 
sonucunda, özellikle 
Marmaraereğlisi 
açıklarıyla adalar 
arasında kalan fayın, 
birinci derecede risk 
oluşturduğunu 
belirterek, "Bu fayın 
kırılması durumunda 
Marmara bölgesinde 
büyük bir deprem 
olmasını bekliyoruz" 
dedi. Görür, Tekir 
dağ ve civarı nın 
depreme açık bir 
bölge olduğunu 
söyledi.
Tekirdağ’ın güneyin 
de, Marmara Deni 
zi’nin derin çukurlu 
ğunda bulunan Ku 
zey Anadolu fayının 
deniz altındaki kıs
mını incelediklerini 
anlatan Görür, ayrı
ca 1999 yılından bu 
yana çeşitli gemiler
le Marmara Denizi’n 
de araştırmalar yap
tıklarını hatırlattı. 
Marmara Bölgesi’n

de olabilecek bir 
depremden Tekir 
dağ’ın da etkilene 
ceğini belirten Gö 
rür^öyle konuştu. 
"Yaptığımız araştır
malar sonucunda, 
özelikle Marmara 
ereğlisi açıklarıyla 
adalar arasında 
kalan fay, birinci 
derecede risk oluş
turuyor. Bu fayın 
kırılması durumunda 
Marmara bölgesinde 
büyük bir deprem 
olmasını bekliyoruz. 
Bu fay hattında 
gerçekleşecek 
depremden en fazla 
Marmara Denizi’nin 
güney sahillerinde 
yer alan yerleşim 
alanjprı, İstanbul ve 
Tekirdağ etkilene 
cek.bolaytsıyla bu 
bölgelerde alt yapı 
nın ve yapı stoku

nun bu şiddetteki 
bir etkilenmeye 
karşı deprem güven
li olması gerekir. 
Değilse de güvenli 
hale getirmek 
gerekir"

"DEPREM
7.2’DEN KÜÇÜK 
OLMAYACAK" 
1999 yılında yaşa 
nan depremin 
Marmara’yı risk altı
na soktuğunu 
bildiren Prof. Dr. 
Naci Görür, bu 
depremin 55 saniye 
de yoğun bir enerjiyi 
Marmara Denizi’nin 
altındaki kabuğa 
yüklediğini anlattı. 
Kuzey Anadolu fay 
tattı üzerinde yaşa 
nan depremlerin 
batıya doğru sürük
lendiğine dikkati çe 
ken Görür, konuşma 

sınt şöyle tamam
ladı.
"En son deprem 
nerede olmuşsa 
oranın batısı 
tehlikeli duruma 
geliyor. Yani Gölcük 
Depremi Marmara 
Bölgesi’ni risk altına 
sokmuştur. Marmara 
Denizi’nde bulunan 
faylarda kırılma ola^ 
cak ve bölge sakin
leşecek. Bu bölgede 
olacak bir depremin 
büyüklüğü 7.2’den 
küçük olmayacak. 
Yani deprem 
kaçınılmaz. Marmara 
Denizi’nin altından 
geçen fay hattının 
uzandığı hat boyun
ca inceledik.
Çeşitli bölgelerde 
gaz ve su çıkışı 
tespit ettik.
Marmara’nın altında 
biriken enerji er 
veya geç açığa 
çıkacak. İstanbul 
ve Tekirdağ’ı tehdit 
eden bu fay hattın- 
daki kırılma yapılan 
araştırmalara 
göre 2029’a 
gerçekleşecek."

Türkiye'nin kuzey, 
iç ve doğu böl
gelerinde sağanak 
ve gökgürültülü 
sağanak yağış 
geçişleri görülecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan değer
lendirmelere 
göre, hava sıcaklığı 
kuzey ve iç 
kesimlerde 4 ila 
6 derece azalacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacak. 
MARMARA Parçalı 
bulutlu, sabah 
saatlerinde böl
genin doğusu 
(İstanbul, Kocaeli, 
Sakarya, Yalova, 
Bursa ve Bilecik) 
kısa süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak yağışlı 
geçecek. Rüzgar; 
kuzey ve kuzey
doğu yönlerden 
kuvvetti (30-40 
km/s) olarak

esecek.
Rüzgar genellikle 
kuzey yönlerden, 
Güney Ege ile 
Batı Akdeniz'de 
güney ve güney 
batı yönlerden 
hafif arasıra orta 
kuvvette, Marmara 
ve Kuzey Ege 
Kıyıları ile yağış 
alan yerlerde 
yağış anında 
kuvvetli (30-40 
km/s)olarak esecek.

-ÜYARILAR- 
TOZ TAŞINIMI 
UYARISI: 
Öğle saatlerinde 
Güney Ege ve 
Batı Akdeniz'de 
toz taşımmr 
beklendiğinden, 
oluşabilecek 
olumsuz 
şartlara karşı 
(görüş mesafesinde 
azalma, hava 
kalitesinde 
düşme vb.) 
ilgililerin ve 
vatandaşların 
dikkatli olmaları 
gerekmektedir.

«sekeri
KREŞLERİ

info@elmasekerikres.con| veya www.elmasekerikres.com
51719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

nAonTG'nG’C nnoKcn'i
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa t Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire_____ Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit 2. Kat3+1, 3 cephe, İbalkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1, kat 140 m23+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık ■ Satılık Arsa-Villâ -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.KumlaMarsas Sitesi2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.elmasekerikres.com
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M Partililer pilav dağıttı EUEMflHLftR HMNIYOR
AK Parti ilçe teşki
latı Kutlu Doğum 
Haftası etkinlikleri 
kapsamında 
Çarşı camiinin 
önünde vatan
daşlara pilav ve 
ayran ikram etti. 
Merkez Sol aksu bayı 
caminde öğlen 
namazından sonra 
kurdukları stantta 
tüm Müslümanların 
ve İslam dünyasının, 
peygamberimizin 
doğumunu bir rah
met ve kurtuluş 
vesilesi olduğu 
için adeta bayram 
mutluluğu şeklinde 
algıladıklarını 
söyleyen AK Parti 
Gemlik ilçe Başkanı 
Oktay kahveci; 
Diyanet işleri 
Başkanlığının 2010 
yılını kur'ah yılı 
olarak ilan ettiğini 
belirtti.
Oktay Kahveci, 
kendilerinin bu 
manada yapmış 
oldukları etkinlikle 
tüm Gemlikli 
vatandaşlarımızın 
bir kez daha 
bunu anımsayarak, 
efendimizin engin 
hoşgörüsü ve

Mili iuMaıın yıldızı partallı
Gemlik Belediyesi 
Spor Kulübü 
Judo Takımı Yıldız 
lar Türkiye Judo 
Şampiyonasında 2 
birincilik 1 beşincilik 
alarak Gemlik'in 
gururu oldular.
Çorlu'da 16-18 Nisan 
2010 tarihinde 
yapılan ve 45 ilden 
530 sporcunun 
katıldığı Yıldızlar 
Türkiye Judo 
Şampiyonasına 
Antrenörler İsmail 
Yıldız ve Yalçın Selvi 
eşliğinde 4 sporcu 
ile katılan Gemlik 
Belediyesi Spor 
Kulübü Judo Takı 
mından bayanlarda 
44 kiloda Nazlı 
Karakaya, 52 kiloda 
Yasemin Tuylu, 
+63 kiloda Sebile 
Akbulut ve erkekler 
55 kiloda Süleyman 
Çakar Gemlik'i 
temsil ederek 
madalya içim 
mücadele ettiler. 
Oldukça çekişmeli 
geçen müsabakalar 
sonucunda

insan .sevgisinin 
tüm dünyaya 
örnek olması 
gerektiğini söyledi.

Daha sonra
Ak Parti İlçe 
Teşkilatı ve Gençlik 
Kollarının katılımıyla

yoldan geçenlere 
ve camiden 
çıkanlara
pilav İkram edildi.

44 kiloda Nazlı 
Karakaya ile +63 
kiloda Sebile Akbu 
tut kilolarında Türki 
ye Şampiyonu 
olarak büyük bir 
başarıya imza atarak 
Gemlik'in gururu , 
olurken 52 kiloda 
Yasemin Tuylu ise 
3'lük müsabakasın
da rakibine 
yenilerek 
Türkiye 5'si oldu.

Gemlik Belediyesi 
Spor Kulübü Judo 
Takımı antrenörleri 
İsmail Yıldız ve 
Yalçın Selvi yaptık
ları açıklamada; 
haftanın 7 günü 
yaptıkları özverili 
çalışmalar sonucun
da bu başarıları 
hak ederek aidık^ 
larını ve başarıların 
Milli Takım 
kampına katılarak

Balkan 
Şampiyonasında 
alacakları altın 
madalyalarla 
artarak devam 
edeceğini ve 
uzun vadeli hedef 
terinin Gemlik'ten 
Olimpiyatlara 
sporcu göndermek 
ve Türk bayrağını 
gururla dalgalandır
mak olduğunu, 
söylediler.

Bünyemizde çalışacak 
Bay veya Bayan 

Mimari
Maden Mühendisi, 
Jeoloji Mühendisi, 
Harita Teknikeri

aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir

AYDINLAR fl.S,
Hisar Mah. Yalova Cad. No: 10/A 

GEMLİK/BURSA

514 03 01 -514 03 02

ilİtM
Şırnak'ın Balveren 
Beldesi yakınlarında 
5 gün önce düzenle
nen saldırıda ağır 
yaralanan, tedavi 
gördüğü Ankara 
GATA Hastanesi'nde 
kurtarılamayarak 
şehit olan 34 yaşın
daki Jandarma 
Kıdemli Yüzbaşı 
Levent Çetinkaya, 
Kayseri'de yaklaşık 
15 bin kişinin 
katıldığı, törenle 
toprağa verildi. 
Cenazeye katılanlar 
ve şehit yakınları 
‘Demokratik 
açılım' çalışmaları 
nedeniyle hükümete 
tepki gösterdi. 
Şehidin eşi Şelale 
Çetinkaya, eşinin 
cenazesinin konul
duğu top arabasını 
tutarak, uzun süre 
yürüdü. Törene İçiş
leri Bakanı Beşir 
Atalay ile Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner 
Yıldız da katıldı. 
Cenaze töreni 
sırasında bir kişi 
Bakan Taner Yıl 
dız'a yumruklu 
saldırıda bulundu. 
Saldırıda yaralanan

Gemlik Vergi Dairesinden almış 
olduğum 20070604400030002420 
nolu ve 04/06/2007 tarihli Alındı 
Belgesi kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. İSMAİL KAYA

Yıldız ambulansla 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Cev 
her Nesibe Hastane 
Si'nde kaldırıldı. Ta 
ner Yıldız'ın "burun
da nazır kemiğinde 
hafif bir kırık, burun 
içi yumuşak doku
larda ezilmeler 
olduğu" tespit 
edildi. Bu arada, 
Yıldız'ın aldığı darbe 
sonucu gözlüğünün 
yüzünü çizdiği ve 
sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtildi. 
Cenaze töreninin 
ardından saldırga 
nın “Şehitler ölmez, 
vatan bölünmez. 
Bu yumruk Türk 
milletinin yumruğu 
dur. Gördünüz işte” 
diye bağırdıktan 
sonra Bakan Yıldız'a 
yumruk vurduğu 
belirtildi. Bakan 
Yıldız'a yumruklu 
aldırıyı yapan 
kişinin Kay seri 
Merkez Endüst ri 
Meslek Lisesi beden 
eğitimi öğretmeni 
Şahin Şimşek (37) 
olduğu ve olayla 
ilgili dört kişinin 
gözaltına alındığı 
öğrenildi.
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Ctcuklanla Bilgisayar Tuikısu flmy or
Çocukların artık 
dışarda top peşinde 
koşturduğu ya da 
oyun bahçelerinde 
vakit geçirdiği 
devir geçti.
Yapılan bir araştır
maya göre, her 
beş çocuktan biri 
günde bir saatten 
fazla bilgisayar 
başında geçiriyor. 
Teknolojinin baş 
döndürücü bir hızla 
ilerlemesi ve inter
netin her gün yeni 
imkanlar sunması, 
bilgisayarları çocuk
lar için daha da 
cazip hale getiriyor. 
Çocuklar artık ev 
ödevlerini internet
ten aldığı yardımlar
la bilgisayar başında 
yapıyor, arkadaşları 
ile sohbet ediyor ve 
boş zamanlarını da . 
bilgisayar oyunları 
ile geçiriyor.
Forsa araştırma 
şirketinin Alman 
sağlık sigortası 
şirketi Techniker 
Krankenkasse için 
yaptığı bir araştır
maya göre, ilkokul 
çağındaki çocukların

yüzde 4O'ı her gün 
yarım saate kadar 
bilgisayar kullanıyor. 
6-18 yaş arasındaki 
her çocuktan biri ise 
günde bir saatten 
fazla bilgisayar 
başında oturuyor. 
Erkek çocuklarının 
kız çocuklarına 
oranla bilgisayar 
başında zaman 
geçirme oranları 
daha yüksek. 
Her beş çocuktan 
sadece biri, 
boş zamanlarını 
bilgisayar başında 
geçirmemeyi tercih 
ediyor. Erkekler 
arasında bu oran 
ise yüzde 17. 
Olumlu 

etkileri de var 
Uzmanlar ise 
çocuklar arasında 
internetin kul
lanımının artması 
farklı açılardan 
değerlendiriyor. 
Bir yandan çocuk
ların araştırma 
yeteneğini artırması 
üzerinde olumlu 
etkileri bulunurken, 
diğer yandan 
kontrol altına 
alınmadığında, 
sakıncalı sonuçlar 
doğurabileceğine 
dikkat çekiliyor. 
Ancak bilgisayarın 
bir düşman gibi de 
lanse edilmemesi 
gerektiğini belirten 
psikologlar, 

ebeveyn deneti
minde interneti 
kullanan çocukların 
bundan yarar 
sağlayabileceğini 
belirtiyor. Özellikle 
bilgisayar oyun
larının denetimli 
bir şekilde kullanıl
ması, çocukların 
stratejik düşün
melerine de katkı 
sağlayabiliyor. 
Bilgisayar başında 
orturmanın çocuklar 
açısından bir diğer 
olumsuz etkisi de 
çocukların spordan . 
uzaklaştırması. 
Forbes'in araştır
ması, her on 
çocuktan birinin 
hiç spor yap
madığını ortaya 
çıkardı. Kilo fazlası 
olan çocuklarda 
bu oran daha da 
artıyor. Normal 
kilolu çocuklarda 
her 12 çocuktan 
biri bilgisayarda 
günde iki saatten 
fazla zaman 
geçirirken, kilolu 
çocuklar arasında 
bu her 6 çocuktan 
biri için geçerli.

Vergiye yeni 
düzenleme geliyor
Kamuoyunda sık 
sık tartışma konusu 
olan vergi inceleme 
ve denetimlerine 
'standart' geliyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Maliye Bakan 
lığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı, bütün 
inceleme birimleri 
ne dönük "vergi 
inceleme ve deneti
mi standardı" için 
çalışma başlattı. 
Maliye Bakanlığının 
merkezi denetim 
birimleri olan Hesap 
Uzmanları Kurulu 
ve Teftiş Kurulunu 
da kapsaması plan
lanan standart için 
bu birimlerle de bir 
araya gelinecek. 
İnceleme ve dene
tim standardıyla 
sadece vergi 
incelemelerine 
ilişkin ilke ve kural
lar değil, inceleme 
öncesi ve rapor 
yazımına dönük 
standartlar da 
ortaya konulacak. 
Gelir İdaresi Baş 
kanlığının standart 

çalışması devam 
ederken, Maliye 
Bakanlığı Hesap 
Uzmanları Kurulu, 
"inceleme ve 
denetim standart
larım belirledi. 
Hesap Uzmanları 
Kurulu Başkanı 
Hadi Ekici, 1945'de 
kurulan Kurulun, 
denetimde belirli 
ilke ve kurallara 
bağlı olarak 
çalıştığını, bunların 
da 1995 yılında 
toplu bir metin 
haline getirildiğini 
söyledi.
Son dönemde vergi 
incelemeleriyle ilgili 
uluslararası stan: 
dartları da dikkate 
alan "Vergide 
İnceleme ve Dene 
tim Standardı" 
çalışması yaptık
larını kaydeden 
Ekici, bu çalışmada 
ABD ve AB uygula
malarının yanı 
sıra uluslararası 
kuruluşların stan
dartlarının da 
tarandığını anlattı.
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S1TIUK DUBLEN
Balıkpazarı Esin Sitesi’nde 

depreme dayanıklı, 
kaloriferli, 4+1 lüks daire 

sahibinden satılıktır
Tel: O 533 3791101

ELEMAN ARANIYOR SATILIK NÖBETÇİ ECZANE
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

20 Nisan 2010 Salı 
DEMİRİZ ECZANESİ 
Şehit Cemal Sk. No: 14 

Tel: 513 29 74 GEMLİK
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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.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

HASTANELER

TEK Arıza 5^3 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

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 5*4 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 513 1Q 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 2s
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 40

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
Otobüs işlet. 513 45 21-122
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 KHrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3640 
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-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENDS SİNEMASI 
EYVAH EYVAH

I1.45-IM0-I6.30-
I9.00-21.I5

ÇOK FİLM 
HAREKETLER BUNLAR 

11.30-I4.00-16.30- 
19.00-21.15 

Rezervasyon 
(id: 513 33 21)
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Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

TEL: 51310 71-GSM: 0.533 56018 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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MllllMllilillllillilllillWl
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nın 
90. yıldönümü törenlerinin 
kutlanması nedeniyle 
bu yıl ki törenlere katılacak 
olan Romanya’nın Köstence 
ili Meçi diye Kasabası 
Lucı on Gergoroseu Okulu 
öğretmen ve öğrencileri, 
Gürcistan, Bulgaristan, 
Kıbrıs ilköğretim okulları 
halk dansları folklor ekipleri 
dün ilçemize gelerek ilgililer 
ce karşılandı. Sayfa 8’de

Kızlarımız. Türkiye yan 
İmallerine Bitliyor

Gemlik Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi genç 
kızlar futbol takımı Bursa 2. oldu. Sayfa 6’da

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Adına ister global kriz de 
yin, ister ekonomik kriz.

Sohuçta bu krizden etkile
nen çok oldu.

Sanayici, tüccar, esnaf gibi 
işveren kesim yanında işsiz 
kalan emekçi kesim de etki 
lendi krizden.

Her ne kadar Başbakan 
“Kriz bizi teğet geçti” dese 
de bu sözün yanlış olduğunu 
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlü 
ğü’nden yapılan 2009 yılı 
Gemlik Vergi rekortmenler lis
tesi ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz yıllarda, vergi re 

kortmenleri 700-800 bin lira 
ile birinci olurlarken, bu yıl 
açıklamadaki rekortmen 
Kemal Mataracı (Bursa’da 
oturuyor, göz doktoru aynı

Kriz vergiye 
nasıl 

yansıdı

zamanda zeytin ticaretiyle 
uğraşıyor) 256 bin 920 lira 
vergi ödeyecek.

En çok vergi ödeyen 100 ki 
şi içinden 8 kişi 100 bin lira 
ve üzeri, 68 kişi 20 bin ile 99 
bin lira arası, kalan 24 kişi 
ise 20 bin liranın altında vergi 
ödeyecek.

Şu kadarını açıklayayım.
13 bin 217 lira vergi ödeyen 

kişi ilk 100 arasına giriyor.
Varın kalanını siz düşünün.
13 bin lira vergi verene nere 

deyse madalya verilecek.
Türkiye bu hale geldi.
Kimisi kazanmadığı için ver

miyor, kimi de kazandığı hal 
de vermiyor.
Kriz bahane, vergi kaçırmak 

şahane.

Mili llillli İMİ lıw
Zeytin Üreticileri Birliği’nin gazete 
mizde çıkan genel kurul ilanında 
Gemlik Ticaret Borsası’nın Gemlik 
Zeytini Coğrafi İşaretini uygulama 
görevini yapmaması nedeniyle gö 
revi suistimal suçlamasıyla genel ku 
ruldan Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusu yapılması hakkında 
karar alınmasını belirten bir mad
denin konulması, Gemlik Ticaret 
Borsası’nraçıklama yapmaya zorun
lu kıldı. Gemlik Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ilhan Acar, 
konu ile ilgili olarak kamu oyuna 
yaptığı duyuruda, Gemlik Zeytini 
coğrafi işaretinin 2003 yılında tescil 
edildiğini, işaretin hayata geçirilme-, 
si için çalışmalara 2009 yılında baş
landığını belirterek, “Gemlik zeytini
ni piyasada hakettiği değeri bula

bilmesi ve haksız rekabetin önlene 
bilmesi için çeşitli önlemler alına 
çaktır" dedi. Gemlik zeytininin 
coğrafi işaretinin aktif hale getiril 
mesi için yapılan çalışmaları anlatan 
Acar, çalışmaların Uludağ Üniver
sitesi ve sektörün ilgili birimleri ile 
birlikte yürütüldüğünü söyledi. 
Acar, açıklamasında, “Gemlik zey
tininin ününü koruyacak yapı 
kazandırılması ve sistemin sağlıklı 
bir şekilde kurulması amacıyla 
çalışmalar zamana yayılmıştır" şek
linde konuştu. Acar, açıklamasında 
sistemin işle mesi için gerekli olan 
veri tabanının oluşturulduğunu 
zeytine ait coğrafi işaret logosunu 
geliştirdiklerini, bunun kriterlerini 
ve kullanma koşullarını belirledik
lerini belirtti.

■
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Cemal İlköğretim Qku]|ü öğrencisi Seray Bayrak başkanlık koltuğuna oturdu

Başkan Güler, koltuğunu devretti
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, ziya 
retine gelen İlköğre
tim Okulu öğrenci
sine makam koltu 
gunu teslim etti. 
Öğretmenleri Serpil 
Yıldızlı Yirmibeş ile 
birlikte Gemlik 
Belediyesi'ni ziyaret 
eden Gemlik Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Seray Bayrâk, Cemal 
Akkan ve Basri Fil 
yos, Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler'e çiçek vere 
rek öğrencilerin 
isteklerini bildirdiler. 
Çocuklar oy verme 
dikleri için çalışma 
yapılmadığını, istek
lerin tespit edilerek 
giderilmesini ve oku
luna geri dönüşüm 
desteğinin yapıl
masını isteyen öğ 
renci Seray Bayrak'a 
"Şu anda sen 
Belediye Başkanısın, 
çocuklar ile ilgili ne

yapabilirsen 
buradan talimat ver" 
diyen Başkan Güler 
makam koltuğunu 
kendisine devretti.
YENİ BAŞKAN 
TALİMATLAR VERDİ 
Belediye Başkanlığı 
makamına geçici 
olarak oturan öğren
ci Seray Bayrak, 
öncelikli olarak Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okuluna geri 
dönüşüm projesin

den 5 bin lira para 
desteği istedi. 
Belediye birim amir
lerine talimat veren 
Seray Bayrak, okul 
bahçelerindeki 
sosyal alanların 
genişletilmesini, 
Belediyelerin oy 
kullanmadıkları 
nedeniyle çocuklar 
için çalışma yap
madıkları, kent için
deki eski ve terk 
edilmiş binaların 

yıkılması gibi istek
lerinin yapılması 
talimatını verdi.
Öğrenci başkanın 
isteklerini dinleyen 
Başkan Güler, 
"Kadınlar ve 
çocuklar sizin 
yanınızdaysa seçim 
kazanılır" ama 
hizmet yapılırken 
sadece çocuklara 
diye yapılmaz, 
topluma yapılır ve 
bunun içinde çocuk

larda vardır" 
şeklinde konuştu. 
Başkanlık sisteminin 
ekip çalışması / 
olduğunu da 
hatırlatan Başkan 
Güler, bu organi 
zasyonun içinde 
daire balkanlarıyla 
birlikte bir sistem 
oluşturulduğunu 
ve yapılacak 
hizmetlerin program
landığını söyledi. 
KURALLARI 
KOYARKEN 
(Yİ DÜŞÜNMELİYİZ 
Geri dönüşüm 
konusunda da 
öğrencileri bil
gilendiren Başkan 
Güler, fabrikalardan 
gelecek atıklarla 
birlikte yıl içindeki 
geri dönüşüm 
gelirinin 1 milyon 
liraya yaklaşacağını 
bildirdi.
Hizmet verirken 
düşüncelerini 
oy kaygısıyla 
değil, düşünerek 
programladıklarını 
da söyleyen 
Başkan Güler, 
"İlköğretim 

okullarının ödenek
leri olmadığı için 
geri dönüşüme 
büyük Önem 
veriyoruz ve 
gelirinin tamamını 
okullara veriyoruz. 
Eski evler için İl 
Özel İdaresinden 
200 bin lira Ödenek 
çıktı çalışmalar 
yakında başlayacak. 
Bunun yanında 
3 bin yıllı tarihi olan 
Gemlik'in ne yazık ki 
gösterilecek bir tari
hi yok, bunun içinde 
Kent Müzesini kur
mak istiyoruz.
Gemlik her konuda 
sorunu olan kent, 
dışarıdan algı
landığında iyi 
görüntü vermiyor. 
Kuralları sadece 
burada yaşayanlar 
için değil, dışarıdan 
gelenler için de 
vermeliyiz" dedi. 
Başkan Güler, 
23 Nisan nedeniyle 
ziyarete gelen 
öğrencilere yapılan 
hizmetlerden bilgiler 
vererek onlara 
ikramda bulundu.

Kerim bir devlet ve adil bir dünyanın inşası için 
Resul-u Ekrem ’i örnek alınalı, 

Kur'an-ı Kerim’i rehber edinmeliyiz» 
Kutlu Doğumun 1439. yılının 

huzur ve barış dolu bir dünyaya 
vesile olmasını diliyorum.

SEDAT ÖZMEN 
SAADET PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE BAŞKANI
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itoMiaalaiMrtıııM
Bursa’da, 20 gün 
önce, şoför olarak 
çalıştığı kargo 
şirketinden çıkarılan 
Seyfettin Çeliksu, 
askerdeki oğluna 
para göndereme 
yince bunalıma 
girdi. Sinirlenerek 
cama*yumruk atan 
Çeliksu^aşırı kan 
kaybından can verdi 
BursaAğ^işten 
çıkarılflîğı için 
askerdeki oğluna 
para gönderemeyen 
babanın öfkeyle 
cama attığı yumruk, 
ölümüne neden 
oldu. -Bursa’da 
merkez Osmangazi 
İlçesi’ne bağlı

Fatih Sultan Mehmet 
Mahallesi’nde 
yaşayan Seyfettin 
Çeliksu (46), 
20 gün önce, 
şoför olarak 
çalıştığı kargo şir
ketinden çıkarıldı. 
‘İŞSİZİM’ DİYEMEDİ 
Aylar önce vatani 
görevini yapmak 
üzere Ağrı 
Doğubayazıt’a 
gönderdiği tek 
evladı Fatih Çeliksu 
(21), işsiz kaldığını 
bilmediği babasını 
telefonla aradı ve 
“Baba paraya 
ihtiyacım var.
Bana biraz para 
gönderebilir misin?”

diye sordu. 
Seyfettin Çeliksu, 
telefonda konuş 
tuğu oğluna işten 
çıkarıldığını bir 
türlü söyleyemedi. 
İşsiz kalmanın 
bunalımını; askerde
ki oğluna para 
gönderememenin 
çaresizliği ve üzün
tüsünü yaşayan 
Seyfettin Çeliksu, 
önceki gece saat 
23.00 sıralarında 
öfkeyle evdeki 
pencerelerden 
birine yumruk attı.

ATARDAMARI 
KESİLDİ
Cama attığı yumruk

nedeniyle aşırı 
kan kaybeden ve 
yakınları tarafından 
hemen hastaneye 
kaldırılan Seyfettin 
Çeliksu’nun, 
dirsek altından 
atardamarının 
kesildiği belirtildi. 
Seyfettin Çeliksu, 
saat 03.00 
sıralarında, 
kaldırıldığı has
tanedeki tüm 
müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti. Ölüm 
haberini alan 
Çeliksu’nun yakın
ları hastanede 
gözyaşlarına 
boğuldu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YaaYORUM

Yabancı dil sorunu!

Otomobilin altında kaldı
Bursa'da yolun 
karşısına geçmek 
isterken otomobilin 
altında kalan 
yaya hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye

göre kaza, Bursa- 
Yalova karayolunun 
13'üncü kilometre 
sinde meydana 
geldi. Özel otomobili 
ile Bursa yönüne 
giden H.L.İ., karşı-

dan karşıya geçen 
S.T. isimli şahsa 
çarptı. Yaralı olarak 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan S.T., 
yapılan tüm müda-

hâlelede rağmen 
kurtarılamadı.
Sürücü, sevk 
edildiği adli makam
larca tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Su yerine kolonya içince zehirlendi
Bursa'da yaşlı 
bir kadın, su 
diye kolonya 
içince zehirlendi. 
Merkez
Yıldırım

ilçesi 
Değirmenlikızık 
Mahallesi’nde 
meydana gelen 
olayda, 85 
yaşındaki

Huriye U., su 
yerine yanlışlıkla 
kolonya içince 
zehirlendi.
Hemen yakınlan 
tarafından hasta

neye kaldırılan 
kadının midesi 
yıkandı. Polis 
olayla alakalı 
soruşturma 
başlattı.

T

nsaaı isçilerinin Calili kavgası kanlı bitti
Bursa'da bir Nilüfer ilçesi (46) ile tartışmaya nun iyi olduğu
inşaat işçisi, İhsaniye Mahallesi başladı. Öfkesine bildirildi. Polis,
malzeme toplama Tuna Caddesi hakim olamayan şüpheliyi gözaltına
meselesi yüzünden üzerindeki bir Ali B., Bedri A.'yı alırken, suçta
tartıştığı arkadaşı inşaatta meydana bıçakladı. kullanılan bıçağa
tarafından bıçak geldi. Malzeme Arkadaşları el koydu,
landı. toplama işi tarafından hasta Olayla
Edinilen bilgiye yapan Ali B. (33), neye kaldırılan alakalı tahkikat
göre olay, merkez arkadaşı Bedri A. yaralının durumu- devam ediyor.

Düğündemaganda kursunu
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde bir kişi, 
düğünde maganda 
kurşunuyla bacağın
dan vurularak yara
landı. Edinilen bil
giye göre olay, Çele

bi köyünde mey
dana geldi. İddiaya 
göre N.C. isimli 
şahıs, düğünde ken
disine ait ruhsatsız 
tabancayla havaya 
ateş etmeye başladı.

Bu sırada silahtan 
çıkan kurşunlardan 
biri düğünü 
izleyen Ş.C.'yi 
bacağından 
yaraladı. Ağır 
yaralanan şahıs has-

tanede tedavi altına 
alınırken, jandarma 
olaya karışan 
şahsı suç aletiyle 
birlikte yakaladı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Eğitimde çok büyük çelişkiler yaşanıyor. 
Bu konuda yüzlerce örnek sayılabilir 

ama iki örnek var ki bunların en çarpıcı 
olanı. İlki dershaneler, İkincisi ise yabancı 
dil.

İktidarın bu konuda kafası karma, karışık.
Dershaneleri “garabet" olarak nite

lendiriyor, Milli Eğitim bakanları ise der
shanelere olan bağımlılığı azaltacağına 
daha da artırıyor.

Benzer bir çelişki, yabancı dil konusun
da da yaşanıyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan ve pek çok 
bakanın
Avrupa Birliği konusundaki duyarlılığını 

ve yabancı dil konusundaki kararlılığını 
biliyoruz.
Ama tıpkı dershaneler konusunda 

olduğu gibi bu konuda da ters köşe man
tığı işliyor.

Yabancı dil yaygınlaştırılıp geliştirile
ceğine, var olan da adeta yok edilmeye 
çalışılıyor.

Giderek küreselleşen dünyaya kolay 
entegre olacak dil bilen insan sayımız 
artacağına giderek azaltılıyor.

Yabancı dile olan ilgi bilinçli bir şekilde 
köreltiliyor.
Anadolu liselerinde yabancı dille 

eğitimin kaldırıldı, klasik liselerde yabancı 
dil derslerinin yok denecek kadar 
azaltıldı...

En önemlisi de bu konudaki samimiyetin 
sorgulanır hale gelmesi, önümüzdeki yıl
larda Türkiye’nin önüne çok acı bir fatura 
getirebilir.

İlle de İngilizce diyenlerden değilim..
Önce sağlam bir Türkçe ve temel bilimler 

eğitimi, ardından da iyi bir yabancı dil 
diyenlerdenim.

Dünü de bugünü de çok iyi biliyorum...
Dünyadaki örneklerin de fazlasıyla 

farkındayım..
Bu yüzden, söylediklerime çok ama çok 

dikkat edilmesi gerekiyor.
ÖSYM verilerine göre 2003-2009 yılları 

arasında
Yabancı Dil Sınavı’na girenlerin sayısın

da yüzde 3Ö’a varan dramatik bir düşüş 
varmış.

Bir başka deyişle Yabancı Dil Sınavı YDS 
ile öğrenci kabul eden lisans bölümleri, 
giderek daha az liseli tarafından tercih 
ediliyormuş.,

Yazıyorum, okudunuz ; *
Klasik liselerde, alanlara ayrıldıktan 

sonra, 10’uncu sınıfta okutulan 3 saatlik 
dersin dışında yabancı dil öğretilmemek- 
tedir. Bu da çok yetersizdir.

Yabancı Dil ve Kültür Eğitimi alan öğren
ciler, yabancı dili iyi öğrenmekle birlikte, 
çok yönlü bir temel lise eğitiminden yok
sun bırakılıyorlar..

Sonra da kamu ya da iş hayatında kendi
lerini öne çıkarabilecek bir uzmanlık 
sahibi olmadan üniversiteden mezun 
olmaktadırlar.

Bu gençlere, asıl uzmanı oldukları ve çok 
iyi bildikleri konuyu, yani yıllarca eğitimini 
gördükleri yabancı dili öğretme olanağı da 
verilmemektedir.

Çünkü öğretmenlik sertifikası programı 
onların lisans eğitimi programları kap
samında sunulmamaktadır...

Anlayacağınız, yabancı dilcilerin sıkın
tıları büyük ve birileri onlara kulak verme
lidir!..
Araştım, öğrendiklerimi size aktarmaya 

çalıştım.

mailto:1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Ozmen; “Deulel vergi alması
gerekenden hare alıyor

Demokrat parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
görev dağılımı yaptı. 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt başkanlığında 
toplanan ilçe yöneti
mi görev dağılımı 
yaparak çalişma 
larına başladı. 
Ferhat Kurt yaptığı 
konuşmada, 
Gemlik’e hizmet 
edecek en kaliteli 
kadroyu oluşturarak 
yola çıktıklarını 
yeni yapılan görev 
dağılımıyla bereber 
ilçe siyasetine 
yeni soluk katacak
larını ilçe teşkilatı 
olarak üzerlerine 
düşen sorumluluk

ları en iyi şekilde 
yerine getirerek 
hizmet edeceklerini 
sözlerine ekleyerek 
Demokrat parti 
kodroları Türkiye 
genelinde ve ilçe 
mizde halkın talep
leri doğrultusunda 
siyaset yaparak 
Demokrat partinin 
yükselen değerine 
değer katacaklarını 
söyledi.
Daha sonra yapılan 
görev dağılımında 
ilçe başkanvekilli 
gine İsmail Kemah 
Gençlik ve Kadın 
Kollarından Sorum 
lu İlçe Başkan 
Yardımcılığına

Aysun Erenoğlu, 
Siyasi İşlerden 
Sorumlu İlçe 
Başkan Yardımcılığı 
na Gökhan 
Tuncel Basın ve 
Provagandadan 
Sorumlu İlçe 
Başkan Yardımcılı 
gına Sırrı Malgil, 
Seçim İşlerinden 
Sorumlu İlçe 
Başkan Yardımcılı 
ğına İbrahim 
Aşan Teşkilat 
Başkanlığına 
Nevzat Elikesik İlçe 
Sekreterliğine 
Ahmet Aydın 
Muhasiplik 
Görevine Türker 
Göral getirildiler.

Kadın kolları ve 
Yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte 
Balıkpazarı 1 Nolu 
caddedeki esnafı 
ziyaret eden 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen yaptığı 
açıklamada; 
“Gemlikimizin en 
işlek caddelerinden 
1 nolu caddemizde
ki esnafın hali ve 
dükkanların boş 
olması ekonomide 
gelmiş olduğumuz 
durumu gözler 
önüne sermektedir” 
dedi. Ülkemizin 
önde gelen ilçele 
rinden biri sanayi- 
tarım şehri Gemliki 
mizin durumunun 
bu halde olması 
Anadolu’daki ilçe ve 
şehirlerin ekonomik 
anlamda çok daha 
kötü olduğunun 
göstergesidir. 
Cumhuriyet tari
hinin en büyük 
İşsizlik oranının ou 
dönemde yaşanıyor 
olmasını uygulanan 
Derviş-Fisher poli
tikalarına bağlayan 
Özmen, “Kimse 
dünya'da kriz var 
bahanesine sarıl
masın” dedi. Kriz 
Amerika ve Batının 
krizidir. Eğer doğru 
politikalar uygu
lanıp üretim-istih- 
dam ağırlıklı poli
tikalar uygulanıp 
ihracaat politikamız 
sadece batı endek
sli olmasaydı krizin 
ülkemize bu derece 
zarar vermeyeceğini 
söyledi. 2000 yılın
dan bu yana uygu

lanan ekonomik ter
cihlerin zengini 
daha zengin fakiri 
daha fakir ettiğini 
söyleyen özmen, 
“Gemlik'te Esnaf 
ziyaretlerimizde 
gördüklerimiz biz- 
leri doğrulamak
tadır. Ülkemizin 
ekonomide nereye 
gittiğinin en çarpıcı 
göstergelerinden 
birinin de 2002-2009 
arası Bankalarda 10 
hin liraya kadar 
tasarrufu olan orta 
direğin toplam mev
duat içinde oranı 
2002 yılında %16,7 
iken,2009 yılında 
bunun %6,8 'e 
gerilediğini, Aynı 
dönemde 1 milyon 
lira ve üzeri mevdu
atların oranının 
2002'de toplam 
mevduatlara oranı 
%27.2'den, 2009 
yılında % 42,5 e 
çıktı” dedi.
Özmen, “Devletin 
vergi alması gere 
kenlerden borç ala 
rak iç borcun pat
ladığını bildirdi. Bu 
ne de mek Zengin 
zenginliğine zengin

lik katarken, fakir 
daha da fakirleşmiş 
bir torba kömüre, 
bir paket gıdaya 
muhtaç hale geldiği
ni gösteriyor. Kimse 
borsanın bu dönem 
de rekor kırdığından 
bahsetmesin halkın 
yüzde kaçı acaba 
borsada. %70 mer
tebesinde sıcak 
paralan ile gelen 
yabancı sermayenin 
elinde olan Menkul 
Kıvmetler Borsası 
Türkiye'nin ekonomi 
si için ölçü olamaz” 
dedi.
Ziyaret esnasında 
isteyen Esnaflara 
Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş'un 
"Farklı çözüm 
Ekonomi" konferan
sının CD'lerini 
verdiklerini ve Esna 
fında çözüm konu 
sunda Saadet Parti 
sinin yapacaklarına 
güvendiklerini 
dile getirdi.
Özmen; Anayasa 
konusundada 
çözüm önerilerini 
Sivil toplum örgüt
leri ile paylaşacak
larını bildirdi.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
geçtiğimiz günlerde 
Çorum da düzenle
nen Judo turnuvasın
da, yıldız bayanlarda 
Türkiye şampiyonu 
olan Gemlik Belediye 
sporlu Nazlı Karaka 
ya ve Sebile Akbulut 
u kutlayarak küçük 
altınla ödüllendirdi. 
Kendilerine Gemlik 
Belediyespor bünye . 
sinde spor yapma 
olanağı sağlayan tüm 
siyasi kadrolara 
teşekkür eden judo 
hocaları İsmail Yıldız 
ve Yalçın Selvi, 
bundan önceki 
dönemde de Gemlik* 
Belediyesi'ne 
başvurarak Gemlik 
'teki yetenekli 
judocular için 

destek istediklerini 
ama olumlu yanıt 
atama dıklarım ve 
yetenekli Gemlikli 
judocuların 
Osmangazi Belediye 
spor bünyesinde 
spor yapmak zorun
da kaldığını belirtir
lerken, 29 Mart ile 
birlikte başlayan yeni 
dönemle birlikte Gem 
lik Belediyespor bün 
yesinde Gemlikli 
sporcuların spor yap 
ma fırsatını yakaladık 
larını söylediler. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ise, Gemlik Beledi 
yespor'un kuruluş 
amacına uygun ola 
rak hem sporcu 
sayısının hem de 
başlılarının her 
geçen gün arttığını 

belirterek, amaçla 
rının Gemlik'te sporu 
kitleselleştirerek 
yaygınlaştırmak ve 
sporun bir yâşam 
biçimi haline gelme
sine katkıda bulun
mak olduğunu söyle
di. Ülkemizde lisanslı 
sporcu sayısının 
Avrupa ortala
malarının çok altında 
olduğunu hatırlatan 
Cem Güler, Avrupa 
'da % 50 'ye yaklaşan 
aktif lisanslı sporcu 
oranına karşılık 
Türkiye 'de bu oranın 
% 7 'ler dolayında 
olduğunu, Türkiye 
'nin olimpiyat oyun
larını alamamasının 
en büyük neden
lerinden birinin de 
bu olduğunu düşün 
düğünü söyledi.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YMKLIK-REKUKIJK

İsfklalCaddesiBoraSokakNo:3ffiGEMLİK

Gemlik KBftez
ceilK'Id lıı comoı sluıl ctıneıl ‘ '

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kızlarımız, Türkiye yarı finallerine gidiyor

Milli Eğitim 
Bakanlığı Okul içi 
Beden Eğitimi Spor 
ve İzcilik Dairesi 
Başkanlığının 2009- 
2010 eğitim ve öğre
tim yılında ilk ve 
orta öğretim kuram
larındaki yerel spor 
faaliyetleri kapsamın 
da Gemlik Kız 
Teknik ve Kız Meslek 
Lisesi genç kızlar 
futbol il birinciliği 
karşılaşmalarından 
sonra, Türkiye yarı 
finallerine gitmeye

hak kazandılar. 
RAKİBİNİ YENDİLER 
Önceki gün, 
Osmangazi CPL ile 
karşılaşan Gemlik 
kız Teknik ve Kız 
Meslek Lisesi futbol 
takımı, rakibini 
yenerek Bursa 2. 
oldu. Bursa’dan ikin
cilik kupası ile okul 
larına dönen takımı 
okullarında sevinçle 
karşılandı. Türkiye 
yarı finallerine git
meyi hak kazanan 
Kız Teknik ve Kız

Meslek Lisesi 
takımı 7*11 Mayıs 
2010 tarihlerinde 
Balıkesir’de yapıla
cak olan genç kızlar 
Türkiye yarı finalle 
rine katılacaklar. 
Final karşılaşmaları 
için yarı finallerde 
Denizli, Edirne, 
Eskişehir, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Yalo 
va illerinin birincileri 
yapacakları karşılaş
malar ile Türkiye’ye 
şampiyonunu 
belirleyecekler.

«sekeri
KREŞLERİ ■

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

EĞİTİMDE 10. YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş - 3 yaş
4 yaş - 5 yaş - ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri 

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

n/ıortTORGc onoKcn'i
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
Bursa Nilüfer Ihsaniye 3+1 site içinde Yıldırım Alışveriş Merkezine yakın satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.OOO-TL
Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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COĞRAFİ İŞARETİMİZ HAYATA GEÇECEK
Gemlik Ticaret Borsası, 2003 yılında tescil edilen, ancak günümüze 

kadar aktif olarak kullanılamayan “Gemlik Zeytini” coğrafi işaretinin ha 
yata geçmesi için gerekli çalışmaları Temmuz 2009 tarihinde başlatmış 
bulunmaktadır. Gemlik Zeytini’nin piyasalarda hak ettiği değeri bulabilme
si ve haksız rekabetin önlenebilmesi için çeşitli tedbirler alınacaktır.

Gemlik Zeytini coğrafi işaretinin aktif hale getirilmesi için yapılan 
çalışmalar, Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri ve sektörün ilgili birim
lerinin işbirliği ile yürütülmektedir. Coğrafi işaretin gereği gibi kullanıla
bilmesi, Gemlik Zeytini’nin ününü koruyacak bir yapı kazandırılması ve sis
temin sağlıklı bir şekilde kurulması amacıyla yapılan çalışmalar belirli bir 
zaman aralığına yayılmıştır.

Çalışmanın büyük bir kısmı tamamlanmış olup, sistemin işlemesi için 
gerekli olan veri tabanının oluşturulmasına Ziraat Odalarının da desteği ile 
başlanmıştır. Gemlik Zeytini’ne ait coğrafi işaret logosu geliştirilmiş, logo 
kullandırılacak zeytinin kalite kriterleri ve logo kullandırma koşulları belir
lenmiştir. Ayırt edici özelliğe ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir.

Gerekli veri tabanının oluşturulması ve ayırt edici özellik çalışmasının 
tamamlanmasını takiben, sektörün tüm ilgililerinin davet edileceği bir 
toplantı ile logonun kullanım şekli ve koşulları detaylı bir şekilde ilgililere 
ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Gemlik zeytini ile ilgili tüm üretici, üretici örgütü, kurum ve kuru
luşların söz konusu çalışmalara verecekleri destek, yöremize, zeytinimize 
ve yaptığımız işe gösterdiğimiz saygının bir göstergesi olacaktır. Coğrafi 
işaret tescilinin aktif olarak kullanılmaya başlanmasının sektöre önemli 
katkılar yapması beklenmektedir. İlgili tarafların samimiyetiyle çalış
malara katılması, söz konusu katkının ortaya çıkmasını hızlandıracaktır.

GEMLİK TİCARET BORSASI 
...................... YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNÜN SÖZÜ İLHAN ACAR
“Kör cehalet çirkefleştirir insanları!
Suskunluğum asaletimdendir....
Her lafa verecek bir cevabım var....
Lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, 
Bir de söyleyene bakarım adam mı diye... ” 
Mevtana Celaleddin-i Rumi '
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IltellllHliiliillililltllMl
23 Nisan Ulusal Ege 
menlik ve Çocuk 
Bayrami’nın 90. 
yıldönümü tören
lerinin kutlanması 
nedeniyle bu yıl ki 
törenlere katılacak 
olan Romanya’nın 
Köstence ili Meçi 
diye Kasabası 
Lucıon Gergoroseu 
Okulu öğretmen 
ve öğrencileri, 
Gürcistan, Bulgaris 
tan, Kıbrıs ilköğre
tim okulları halk 
dansları folklor ekip
leri dün ilçemize 
gelerek ilgililerce 
karşılandı.
Mecidiye Lucıon 
Gergoreseu İlkokulu 
ekibi, dün saat 
19.oo sıralarında 
ilçemize geldi.
Ekibi, İlçe Milli Eği 
tim Müdürü Mehmet 
Ercümen, Milli Eği 
tim Şube Müdürü 
Akif Alanlar, 
ilköğretim okulu 
müdürleri ve öğret
menler karşıladı. 
Gemlik Halk Dans 
lan Derneği Başkanı 
Çağrı Selçuk, folklor 
ekiplerinden Rus eki 
binin Yanardağ pat

laması nedeniyle 
hava alanlarının 
kapalı olması nede 
niyle, etkinliklere 
katılamadıklarını, 
Makedonya ekibinin 
ise Yunanistan da 
vize sorunu ile 
karşılaştığı için 
geciktiğini söyledi.' 
Selçuk, Makedonya 
ekibinin vize soru
nunu çözmeye 
çalıştığını bildirdi. 
Gelen ekipleri, 
Şükrü Şenol, 11 
Eylül ve Lale Kemal 
İlköğretim okulları 
misafir edecek.

iaıdas’ın miıiM MmııM itli

ziyaret ettiler. 
Kreş sahibi ve 
öğretmenleri ile 
birlikte 7 Cüceler, 
polis, asker, efe ve

Türk bayraklı 
kıyafetleri ile 
Kaymakamlık 
makamına gelen 
minikler,

Kaymakam 
Baygül’ün 
kendilerine armağan 
ettiği hediyeleri 
görünce sevindiler

ElEMANUR ARANIYOR
Bünyemizde çalışacak 

Bay veya Bayan 
Mimar, 

Maden Mühendisi, 
Jeoloji Mühendisi, 
Harita Teknikeri 

aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir 

flYDINlflR fi.S, 
Hisar Mah. Yalova Cad. No: 10/A 

GEMLİK/BURSA

5140301-5140302

— Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

53cE Hükümsüzdür. CİHAN AKCAN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

-Dernek Başkanı Ahmet Dalaklı bayanlardan destek istedi

Dağ-Der Gemlik 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği üyeleri 
nin eşleri, dernek 
Lokalinde biraraya 
gelerek tanışma 
çayı düzenlediler. 
Evlerinde yaptıktan 
kurabiye, börek, 
çörek ve pöhaçalar- 
la Dağ-Der ûe bulu 
şan bayanlar, hem 
birbirileriyle tanıştı 
lar, hem de güzel bir

gün geçirdiler. 
Dağ-Der Yönetim 
Kürulu Başkanı 
Ahmet Dalaklı 
bayanlara yaptığı 
konuşmada, haziran 
ayında Gemlik 
Belediyesi’nin Orga
nizasyonuyla bu yıl. 
İkincisi düzenlenen 
Yerel Dernekler 
Dayanışma Günü 
için şimdiden 
destek istedi.

Dalaklı, “Geçtiğimiz 
yıl çok güzel bir 
dayanışma ve 
kaynaşma yaşadık. 
Dağ-Der olarak 
kadınlarımızın des 
teği ile bölgemizi 
en iyi şekilde 
temsil ettik.
Bu yıl daha güzelini 
yapmak için sizi er
den destek ve yar 
dim bekliyoruz.” 
şeklinde konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sosyal Yaşam Merkezi Düğün Salonu’nda yapılan gecede biraraya geldiler

CHP'liler lalam sma gecesinde buluştu
Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe 
Yönetimince düzen
lenen Dayanışma 
gecesinde konuşan 
İlçe Başkanı Cem 
Güler, Türkiye'nin ' 
çok kritik bir yol 
ayrımında olduğunu, 
Cumhuriyetin temel 
değerlerinin tartışma 
ya açıldığım söyledi. 
Gemlik Sosyal Ya 
şam Merkezi Düğün 
Salonu’nda yapılan 
Dayanışma Gecesi’ 
ne, CHP Bursa İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan, CHP Bur 
sa milletvekili Kemal 
Demirel, CHP Parti 
Meclisi üyesi Ali Ni 
hat Irkörücü, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Sena 
Kale li, CHP İlçe 
başkan ve yönetici
leri, kadın ve gençlik 
kolu üye (eriyle çok 
sayıda konuk katıldı. 
Gecede konuşan 
Cem Güler, 8 yıldır 
AKP iktidarı tarafın
dan yönetilen Türki 
ye'nin bugün gelinen 
noktada gündeminin 
temel siyasi tartış
masının sosyal de 
mokrasi mi, yoksa 
liberalizm mi olsu
nun çok ötesinde, 
Türkiye, okyanus 
ötesinden planlanan 
senaryoların bir 
parçası mı olacak, 
yoksa kuruluş felse
fesine uygun olarak 
laik, demokratik, tam 
bağımsız, sosyal bir 
hukük devleti olarak 
varlığını sürdürecek 
midir olduğunu 
söyledi.
Türkiye'nin tam 32 
ayrı yerde "Ben Bü 
yük Ortadoğu Proje 
si 'nin (BOP 'un) eş

başkanıyım" diyen 
bir başbakan tarafın
dan yönetildiğini 
hatırlatan Cem 
Güler, Büyük Orta 
doğu Projesi'nİn ise 
Ortadoğu'yu ABD 
'nin çıkarlarına göre 
yeniden dizayn etme 
projesi olduğunu 
Söyledi.
Bu projenin hedefi 
nin Türkiye'nin bir 
bölgesinde Kürdis 
tan, bir bölgesinde 
Ermenistan, güne 
yinde de büyük İsrail 
devletinin kurulması 
olduğunu, BOP kap
samında Türkiye'ye 
de ılımlı din devleti 
kimliğinin giydiril 
mek istendiğini 
söyledi.
Türkiye'yi geçmiş* 
ten bugüne yönet
miş Atatürk hariç 
her devlet başkanı 
mn ABD'ye bir ya da 
birkaç kez gittiğini 
belirten Cem Güler, 
Tayyip Erdoğan'ın 
ise 8 yıl içinde tam 
18 kez ABD'ye git
tiğini söyledi. Tayyip 
Erdoğan'ın ABD'de 
iki akıl hocası oldu 
ğunu söyleyen Cem 
Güler, bunlardan 
birinin Washington 
'da, diğerinin ise 
Pensil Ivanya'da 
olduğunu belirtti.
8 yıllık AKP iktidarı 
döneminde elde ne 

var ne yok satılması
na karşın, Türkiye 
'nin borç yükünün 
iki kat arttığını anım
satan Cem Güler, 
savaş yıllarında bile 
görülmeyen işsizlik 
ve ekonomik küçül 
me oranların AKP ik 
tidarı döneminde ya 
şandığını söyledi. 
Esnafın, çiftçinin, 
işçinin, memurun ve 
dar gelirlinin halinin 
perişan olduğunu 
söyleyen Cem Güler, 
AKP iktidarının yan
daş sermaye ve yan
daş basın yaratması 
nin ardından şimdi 
de yandaş yargı ya 
ratma çabası içinde 
olduğunu belirtti. 
Başbakanın ekono
mideki bu olumsuz 
tabloyu örtbas 
etmek için sürekli 
gündemi saptırma 
çabası içinde oldu 
ğunu ve sahte darbe 
senaryolarıyla TSK 
'yı darbeci gibi gös 
tererek kendi dinci 
faşizan parti devleti 
yapılanmasının 
temellerini attıklarını 
söyledi. AKP iktidarı 
döneminde TSK'nın 
darbeci, teröristlerin 
kahraman ilan edildi 
ğini, yapılan yapay 
ve içi boş açılımlarla 
toplumdaki kutuplaş 
mayı artırdıklarını, 
Silivri'de faşist hu

CHP Bursa II Başkam Gürhan Akdoğan, PM üyesi Nihat Irkörücü, Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler ve eşleri gecede aynı masayı paylaştı

kuk, Silopi'de liboş 
hukuk, Deniz Fene 
ri'nde işlemeyen 
hukuğu yaratan AKP 
'nin şimdi de iktidar
dan düştükten sonra 
yüce divandan kur
tulmak ve partisinin 
kapatılmasını engel 
lemek için yargıyı 
siyasallaştırmayı 
amaçladığını 
söyledi.
CHP'nin ye sosyal 
demokratların geç 
mişte darbelerden 
en çok çeken kesim 
olduğunu, 12 Eylül 
1980 darbesiyle 5 
komutanın emriyle 
CHP'nin kapatıldı 
ğını, Deniz Baykal'ın 
da hapiste yattığını 
hatırlatan Cem 
Güler, Tayyip Erdo 
ğan'ın ise post

modern bir darbenin 
ürünü olduğunu 
söyledi.
CHP'nin darbelerle 
yan yana anılması 
kadar saçma birşey 
olamayacağını 
belirten Cem Güler, 
anayasa değişikliği 
için dokunulmazlığın 
kaldırılmasını şart 
koştuklarını ancak 
hakkında, kalpazanlık 
dahil 13 ayrı suç 
isnatı bulunan Baş 
bakan Tayyip Erdo 
ğan'ın buna yanaş
madığını söyledi. 
AKP'yi Gemlik'te 
nasıl sandıkla devir 
dilerse yapılacak ilk 
genel seçimde Tür 
kiye genelinde de 
sandıkla iktidardan 
uzaklaştıracaklarını 
söyledi.

Gecede Ahmet 
Gültekin halk müzi 
ği, Fikri Danış ve 
saz ekibi de Tüı^k 
Sanat Müziği dalında 
konuklara müzik 
ziyafeti çektiler.
İlerleyen 
dakikalarda 
çekilişle İsmet 
İnönü, Erdal İnönü 
ve Deniz Baykal'ın 
Gemlik'i ziyaret
lerinde çekilmiş 
fotoğrafların 
büyütülerek yapılmış 
tablolar çekilişle 
sahiplerinCbuldu. 
Coşkunun doruğa 
çıktığı gece, 
CHP'lilerin iktidar 
sözü vermeleriyle 
ve halaylarla 
son buldu. Geceye 
700 kişinin 
katıldığı açıklandı.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 
fotoğrafı açık arttırma ile satıldı
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Vergi horcu olanlara müjde Şiir Otoma Yarışması nda dereceye giren öğrenciler
ÖLÜMSÜZ ESERİN; 23 NİSAN

Ekonomideki topar
lanmanın ardından 
vergi gelirlerini kat
layan Maliye tahsi
latı artırmak için 
yeni çalışma başlat
tı. Kriz sebebiyle 
vergi borcunu öde 
yemeyen işletmeler 
rahatlatılacak.Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
tahsilat birimi 
tarafından üzerinde 
çalışılan projede 
vergi borcuna taksit 
ve matrah artışı gibi 
farklı alternatifler 
üzerinde duruluyor. 
Taksit uygulaması 
nın yanı sıra firmaya 
göre borcun yeni 
den yapılandırılması 
ve matrah artışı 
masada yer alıyor. 
Matrah artışı uygu
lamasına geçilmesi 
halinde mükellefler
den beyanlarını 
artırmaları istene 
cek. Örneğin, daha 
önce verginin hesa
plandığı matrah 100 
lira iken, işletmeden 
bu miktarı 150 liraya 
çıkarması istenecek. 
Borcu yeniden yapı- 
landırılanlar gecik 
me faizinden kurtu
lurken, matrahlarını 

artıranlar da vergi 
incelemesine tabi 
tutulmayacak. 
Proje aşamasında 
bulunan çalışmaya 
ilişkin alternatiflerin 
değerlendirildiğini 
ifade eden Maliye 
yetkilileri, konuyu 
Ekonomi Koordinas 
yon Kurulu'na da 
(EKK) taşımayı 
düşünüyor. Düzenle 
menin yılın ortasına 
kadar yetiştirilmesi 
planlanıyor. 
Herhangi bir vergi 
affı düşünmeyen 
Maliye'nin bu kap
samdaki hedefinin 
esnaf ve reel sektör 
temsilcilerini rahat
latmanın yanı sıra 
tahsilatı artırmak 
olduğu belirtiliyor. 
Yetkililer, Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek'in genel affa 
karşı olması sebe
biyle işletmeleri ra 
hatlatacak formüller 
arayışında olduk
larını, vergide uyu 
mu bozmayacak bir 
yapı üzerinde dur
duklarını kaydetti. 
Maliye bürokratları, 
ekonominin iyi oldu 
ğu dönemlerde ver 

gi borcu takmayan 
mali yapısı güçlü fir
maları zorda bırak
mayacak bir formül 
üzerinde çalışıyor. 
Vergi borcu sebe
biyle işletmenin tüm 
hesaplarına haciz 
konulması yerine 
borçlarına taksit 
yapılarak firmanın 
ayakta kalmasına 
destek olunması 
gündemde.
Vergi borçlarına 
taksit uygula
masının, kriz sebe
biyle başa riya 
ulaşamadığına 
dikkat çeken Maliye 
kaynakları, ekono
minin çıkışa geçtiği 
dönemlerde yapıla
cak düzenlemelerin 
daha verimli olacağı 
görüşünde.
Türkiye'de 637 bin 
vergi mükellefi 
bulunuyor. Bunun 
ancak yüzde 1-2'si 
denetleniyor.
Maliye'nin vergi bor
cunu ödememeyi 
alışkanlık haline 
getiren bu kişi ve 
kurumlardan 
toplam alacak mik
tarı 25 milyar 913 
milyon lira.

Nasıl bir sevinç bu, nasıl bir heyecan 
Dört yanı sarmış, coşku dolu insan. 
Atatürk'ten çocuklara en büyük armağan, 
Yaşasın Ulusum, yaşasın 23 Nisan!

Kurulan Ülkemin emanetçileri çocuklar, 
23 Nisan Kabul edileli oldu uzun yıllar. 
Kutlar Bugünü sevinçle insanlar, 
Dalgalanır bugün de ay yıldızlı Bayraklar.

Bir başkaydı bu sabah gökyüzünün rengi, 
Var mı bu dünyada Bayrağımın dengi? 
Hiçbir tarifi olamaz bir başkadır bu sevgi, 
Emanettir bugünün çocuklarına yarının 
geleceği.

Şiirler okunur, gösteriler yapılır.
Tüm Ülke tek yürek, herkes coşkuyla katılır. 
Bugün önemli bir gün, anlatılmaz yaşanır, 
Çocuk Bayramı bugün, her zaman hatırlanır.

Atatürk'ten hediye çocuklara bu bayram, 
Bütün çocuklar kutlar, bütün çocuklar hayran. 
0 gün bir başka kalpler, o gün bir başka 
dünya.
Kutlu olsun Yurduma Şanlı 23 NİSAN.

Aleyna KEVEN
Namık Kemal ilköğretim Okulu 6/B 

(İkinci)

Bu ne duru sabah, ne temiz hava, 
Geliyor her yandan Nisan kokusu 
Sevinçten deliye dönmüş her yuva, 
Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar 
Evlerden sarkıyor, gökler de dolu. 
Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler, 
Sanki arlan bugün Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı, 
Yerlerinde bile duramıyorlar. 
Hepsinin elleri çifte bayraklı, 
Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden, 
Yanıyor Atatürk içimizde bak! 
Atatürk, bu kara günü ak eden, 
Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar. 
Coşsun gönlünüzde Türklük 
duygusu.
Havanın bile bir coşkun hali var, 
Her yönden geliyor nisan kokusu.

Dilruba ÖZBAY
Şehit Etem Yaşar İlköğretim Okulu 

(Üçüncü)



21 Nisan 2010 Çarşamba

İIİUUİIIIllMjIlll
Okulumuza Ofis programları 
ve interneti iyi kullanabilen 
sınıf öğretmeni alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii No 12 GEMLİK

Tel: 513 50 84

BalıkpazarıEsin Sitesi’nde 
depreme dayanıklı, 

kaloriferli, 4+1 lüks daire 
sahibinden satılıktır

Tel i O 533 3791107

ELEMAN ARANIYOR SATILIK NÖBETÇİ ECZANE
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

II Nisan 2011 Çarşamba
SERİM ECZANESİ

Demirsubaşı Mİ. Çeşme Sk. No: 1 
Tel: 513 917 GEMLİKGemlik Karfez
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1 J

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1TO
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
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 51447 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 553 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 -|-| 74
Halk Kütüphane 513 *13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergâz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 5*13 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL < 37 SAYI : 3641 
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)

VENUS SİNEMASI 
EYVAH EYVAH 

11.45-14.00-16.30- 
19.00-2l.l5 

ÇOK FİLM 
HAREKETLER BUNLAR 

lh30-14.0046.30-
19.00- 21.15

Rezervasyon 
>Wl)
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GEMLİK KÖRFEZİ NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HARA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500- TL’ den 
BAŞLAYANFİYATLARLA

GEMLİKTEKİDÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 

Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar ,
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen '<

TEL: 51310 71-GSM: 0.533 56018 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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GemlikKSrfez
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|Kunıluş:1973| ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Halı yıkamak 6/rstfnaftrr”

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.
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Dr.Ziya Kaya Mh. AlpSk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

Bulgaristan Türk Demokrat Partisi Milletvekili Emine Beçiç TP’yi ziyaret etti

Beclç, ‘Miwa İti İHİ w
23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları 
için ilçemize gelen Bulgaristan heye 
tinde bulunan Türk asıllı Bulgaristan 
Türk Demokrat Partisi Milletvekili Prof.
Dr. Emine Beçiç, Türkiye Partisi Gem 
lik İlçe yöneticilerinin daveti üzerine
yaptığı ziyarette, gençlerin ve kadınla 
rın önünün açılmasını isterken, bir so 
ru üzerine Türkiye’nin 1964 yılında Av 
rupa’ya işçi göndererek, Avrupa Birli 
ği’ne girdiğini belirttikten sonra, Türki 
ye'nin ABD’ye fazla bel bağlamamasını 
önerdi. Kadri Güler’in haberi syf4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Kurşunlu 
Manastırı ve 

Milletvekilinin 
sözleri...

Kurşunlu Mahallemizde bulunan 9. masına bir neden olabilir.
yüzyılda yapılmış Aya Averkios Kili 23 Nisan kutlamaları için ilçemize 
sesi’ni yeniden eski haline getirmek gelen Bulgaristan ekibi için de 
için "Yunanistan Bizans Dönemi ve Dünya Kadınlar Konfederasyonu 
Sonrası Kültür Varlıklarını Koruma Başkanı, Bulgaristan Türk asıllı mil- 
Kurulu Başkanı Prof. Ikos Zias, kurul letvekili Emine Beçiç, Türkiye Partisi 
üyeleri ve Türk tercümlanları Dr. İlçe Başkanlığı’nın daveti üzerine 
Ayşegül Stamatopulos ile dün Bele kısa bir ziyaret gerçekleştirdi.
diye Başkanı Fatih Mehmet Güler’i 
ziyaret ederek Manastırın resterasyo 
nunu yapmak için düğmeye bastılar. 

Hıristiyan dünyası için önemli bir 
manastır olduğu belirtilen ilçemiz 
sınırlarındaki bu eski yapının, plan 
ve projeleri Yunanlı Kurul tarafından 
hazırlanmış.

Bizim Tabiat Varlıkları Kurulu, bu 
vrojeleri uygun bulursa işin finans 
man sorununu yine Yunanlılar çö 
tecek. Gemlik’e ve dünya kültürüne 
bir eser kazandırılacak.
Bu ilçemizin yabancı turizme açıl-

11 dil bildiğini söyleyen Beçiç 
anladığım kadarıyla önemli bir siya 
setçi..

Bir soru üzerine, Türkiye’nin AB’ 
ye girmesinin çok önemli olmadığı 
nı, AB’deki birçok ülkenin bugünkü 
ekonomik durumunu göstererek 
cevapladı ve ABD’ye de fazla güven
mememizi önerdi.

AB’ye ve ABD’ye çok fazla güve
nen ve bir dediklerini iki etmeyen bir 
hükümetimiz var.

Beçiç hanımın sözlerine kulak 
versinler.

Yabancı lonaHar, Kaymakaııı 
veBaskanuiyaret eni

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları için ilçemize 
gelen yabana konuklar, dün Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, ilçe 
Emniyet Müdürü AH Kemal Kurt’u ziyaret ettiler.

Yunanistan'dan gelen teknik heyet, Kurşunlu haşinin restorasyon ve finansman iyini karşılayacak

isMus Miııiaiıı
Kurşunlu 
beldesi sınırları 
içinde bulunan 
yapımı O.yüzyıla 
dayanan tarihi 
Manastır binası 

i? nın restorasyo 
nu için protokol 
imzalandı, 
ilçemize 
gelen Bizans 
Dönemi ve 
Sonrası Kültür 
Varlıklarını 
Koruma Kurulu 
Başkanı Prof. 
Ikos Zias, 
kurul üyesi 
Athina 
Christofidon ile 
Bizans Kültür

Müzesi Müdürü 
D. Anastasia.
Tourta dün 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

Güler’i ziyaret 
ederek, birlikte 
protokol 
imzaladılar.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gumusayak.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


22 Nisan 2010 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 2

JYRWT/
Erhan İZGİ

Yunanistan’dan gelen teknik heyet, Kı 
■ ■ ■ ■

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

1.Dünya Savaşı insanlığa kan ve gözyaşı ver 
di. Çöküş dönemini yaşayan Osmanh da bun
dan payını aldı. 1914-1918 yılları insanlık için bir 
yıkım oldu.Osmanlı bu savaşa fiilen katılmadığı 
halde yenik sayılarak Mondros ateşkes antlaş- 
masını imzaladı. İtilaf devletlerinin asıl amacı 
yeni bir antlâşmaylâ OsmanlI topraklarım pay
laşmak ve Türkleri Anadolu'dan söküp atmaktı. 
Bunun için de Sevr Antlaşmasını İstanbul Hükü 
metine dayatarak imzalattılar. (10 Ağustos 
1920.)

İstanbul'da bunlar olurken Mustafa Kemal 19 
Mayıs 1919 da Samsun’a çıkar ve oradan da 
Anadolu'ya geçer. Amasya Genelgesi, Erzurum 
ve Sivas Kongreleri gerçekleşir, Öncelikle ve 
ivedilikte afinan ve uygulamaya konan karar:

"Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı 
tehlikededir." : V i

"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve 
[kararı kurtaracaktır."Anadolu'da halkla yapılan 
görüşmeler olumlu sonuçlar verir.Kurulacak 
meclisin temsilcileri İstanbul'dan ve 
Anadolu'dan Ankara’ya gelmeye başlar.

23 Nisan 1920 çalışmalar tamamlanıp 
Dünya'ya Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurul
duğu duyurulur. Artık Ankara Hükümeti Türk 
Ulusunun yasal temsilcisidir. İstanbul Hükümeti 
ve İtilaf devletleri şaşkınlık içinde, gelişmeleri 
izler. Geçen zaman Mustafa Kemal'in gücünü 
artırır. İstanbul Hükümeti ve Padişah sonlarının 
geldiğinin farkındadır, Ankara Hükümetiyle 
ortak hareket etmek istediklerini dile getirirler; 
fakat artık çok geçtir.

Anadolu'da savaş sürüp giderken TBMM de 
çalışmalarına devam eder.

Büyük önder, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı 
sürdürürken ulus egemenliğine dayanan yeni 
bir devletin de planlarını yapar. Yıllardan beri 
değer görmeyen halkı bir güç konumuna 
getirmeye çalışır onun yönetimde de egemen 
olmasını ister.

Ona göre: "Milli egemenlik öyle bir ışıktır ki 
onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar ya 
nar, yok olur. Milletin tutsaklığı üzerine kurul
muş kurumlar, her tarafta yıkılmaya mahkum
durlar ."

Bir konuşmasında: "Arkadaşlar! Türkiye devle 
ti'nde ve Türkiye Devleti'ni kuran Türkiye halkın
da hükümdar yoktur, diktatör yoktur! Yalnız bir 
kuvvet vardır o da milli egemenliktir. Yalnız bir 
makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve 
varlığıdır."

"Yeni Türkiye Devleti'nde saltanat, milletindir.” 
Mustafa Kemal, içinden çıktığı halkını yücelt

mek onu onurlandırmak sevdasındadır.Biliyordu 
ki Türk halkı cefakardı, vefakardı, yurtseverdi. 
Kurulacak cumhuriyet yönetiminde bu halk söz 
sahibi olmalıydı. Bu nedenle "Egemenlik kayıt
sız, koşulsuz milletindir, "sözünü beyinlere bir 
oya gibi işledi. Büyük önder: "Egemenlik kesin
likle milletin elinde olmalıdır! Egemenliğe sahip 
olma yan bir insan veya bir toplum, hiçbir 
zaman iradesini kullanamaz." diyerek egemen
liğin önemini en çarpıcı biçimde vürgular.

23 Nisan 1920 Türk tarihinde Çılgın Türklerin 
Dünya'ya karşı şanlı direnişlerinin başlangıcıdır, 

• Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı gündür. 
Ordumuzun ve halkımızın birlikte kazanacağı 

: zaferlerin habercisidir.
İşte böylesi önemli bir günü Atatürk, çocuk

lara bayram olarak armağan eder. Hangi 
devletin, hangi ulusun böyle bir bayramı var? 
Bayramlar bir sevincin paylaşımı değil midir?

Bu günleri özüne uygun, çocuklarımıza sıkıntı 
[ vermeden,onları bunaltmadan kutlayalım.

Birtakım kuralları yerine getirmeye çalışırken 
s küçükleri saatlerce ayakta, aç susuz beklet

meyelim.
[ Unutmayalım ki bayram çocukların, biz büyük
lerin değil! Kutlu olsun! 

Gemlik'in kapatılan [ 
Kurşunlu beldesi 
sınırları içinde 
bulunan eski 
Manastır binasının 
restorasyonu için 
protokol imzalandı. 
Yapımı 9. yüzyıla 
dayanan tarihi 
Manastır binası için 
Yunanistan'da 
faaliyet göstermekte 
olan EKBMM kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Kurşunlu'daki 
Aya Averkios 
Manastın’nın 
restorasyonuna 
dair araştırma, 
projelendirme ve 
restorasyon^jygula- 
masına proje, 
mimari danışmanlık 
ve uzman desteği 
sağlayacak, 
finansman desteği 
de bulacak. 
Gemlik Belediyesi' 
nin girişimleriyle 
ilçeye gelen Bizans 
Dönemi ve Sonrası 
Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu 
(NEKBMM) Başkanı 
Prof. İkos Zias, kurul 
üyesi Athina Christo 
fidon ile Bizans 
Kültür Müzesi 
Müdürü D. Anasta 
sia Tourta Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile restore edilecek 
bina konusunda 
görüştüler.
Umurbey'de sivil 
mimari yapılar 
konusunda danış
manlık yapan Mimar 
Dr. Ayşegül Özer 
Stamatopulos'un da 
Yunanistan heyeti 
ile birlikte gelerek 
projeye destek 
veriyor. Konuklarını 
Gemlik'te misafir 
etmekten mutluluk 
duyduğunu ifade 
eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
restorasyon konu 
sunda bilgi verirken, 
protokol gereği, 
projenin telif hakları 
ve müellifliği Gemlik 
Belediyesi'ne devre 
dilirken, restorasyon 
projesinin finans
manı noktasında bir
likte hareket edile
ceğini söyledi. 
EKNMM tarafından 
hazırlanan rölöve, 
restitisyon projeleri 
ve teknik raporları 
imzalanan protokol 
ile Gemlik Beledi 
yesi'ne teslim ettiler. 
Manastır Restores

'm restorasyon ve finansman işini karşılayacak

yon projesi Bursa 
Kültür ve Tabiat Var 
lıkları Koruma Kuru 
lu'na gönderilecek. 
"Bu projenin, tarihi 
kültürel mirasımıza 
sahip çıkarak, gele
cek kuşaklara aktar
mak ve her iki ülke 
halkı arasında kültür 
alışverişine katkı 
sağlayarak, dostluk 
bağlarını kuvvetlen 
d irmek için bir ve 
sile olacağına inan 
cimiz sonsuzdur” 
diyen Başkan Güler, 
3 bin yıllık bir tarihi 
olan Gemlik'in 15-20 
kez istila edilip el 
değiştiren bir özel
liğe sahip kent oldu 
ğuna dikkat çekerek 
"Gemlik'te ortaya 
çıkmayan bir çok 
kültür var. Bizim 
onlara sahip çık
mamız lazım.
Eski Manastır binası 
yalnız Gemlik'in ve 
Bursa'nın değil, dün 
ya mirasıdır" 
şeklin de konuştu. 
Çalışmaların uzun 
bir araştırma aşa
masından sonra 
bu duruma geldiğine 
işaret eden EKBMM 
başkanı Prof.
Nikos Zias, çok 
mutlu olduğunu 
belirterek, Gemlik 
Belediyesi' nin yak- 

■aşımlarından dolayı 
da teşekkür etti, 
Gemlik'te bulunmak
tan son derece 
mutlu olduklarını ifa 
de eden Prof. Zias, 
Gemlik'e daha sık 
gelebilmek için her 
fırsatı değerlendire
ceklerini söyledi. 
Daha sonra, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile Kurul Başkanı

Prof. Nikos Zias 
hazırlanan protokolü 
imzalayarak tarihi 
manastır binasının 
restorasyonu içim 
ilk adımı attılar.
YunanistanlI heyet, 
daha sonra Başkan 
Güler ile birlikte 
Kurşunlu'ya giderek 
Agios Averkios 
Manastırında 
incelemelerde 
bulundular.
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Bursa'da "pompalı tüfek"
Bursa'da 3 yıldır 
birlikte olduğu 
sevgilisinin 
kendisinden ayrıl
mak istemesi üze 
rine çılgına dönen 
şahıs, genç kızın 
evine pompalı 
tüfekle 7 el ateş etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün 3 yıldır 
birlikte olduğu 18 
yaşındaki sevgilisi 
E.K. ile buluşan 
Ramazan Y. (28),

Zayıflamak isterken canımla oldu
Bursa'da, sırt ve 
kasık ağrıları şika 
yetiyle gittiği has
tanede iğne yapılan 
genç kız, arkadaşı 
nın nişan töreninde 
fenalaşması üzerine 
tekrar götürüldüğü 
hastanede yaşamını 
yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 
İstanbul Üniversitesi 
İşletme Yüksek

Bir haftada İki kişiyi ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı 
bir kişiyi döverek 
komaya sokan, bir 
kişiyi bıçakla ağır 
yaralayan ve 44 ayrı 
suçtan kaydı bulu
nan şüpheli, polis 
tarafından parkta 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre ilk olay, 4 
Nisan'da merkez 
Osmangazi ilçesi 
Şehreküstü

Mtol alıp hırsızlık yapınca gözaltına alımlılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de, birlikte alkol 
aldıktan sonra evler
ine dönerken bir iş 
yerindeki demir ve 
malzemeleri çaldık- 
arı iddia edilen 2 
'şi gözaltına ahndu 
'm işyerinde çalı 
i K.A. ve arkadaşı 

kız arkadaşının 
ayrılmak istediğini 
söylemesi üzerine 
şoke oldu. Ramazan 
Y., evlenme hayalleri 
kurduğu sevgilisini 
son kez dedesinin 
oturduğu merkez 
Yıldırım ilçesi 
Beyazıt Mahallesi 
Bayraklı Sokak'taki 
evine bıraktı.
Hiçbir şey 
söylemeden ayrılan 
Ramazan Y.,

Lisans Öğrencisi 
Ebru Atabeyoğlu 
(24) bir süre önce 
merkez Osmangazi 
ilçesi Altıparmak 
Mahallesi'ndeki 
evinde rahatsızlandı. 
Fazla kilolarından 
kurtulmak için zayıf 
lama ilacı içtiği ve 
son 6 ayda 11 kilo 
verdiği öğrenilen 
Atabeyoğlu, ailesi

Mahallesi Cemal 
Nadir Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Tartıştığı 53 yaşın
daki L.Y.'yi döverek 
komaya soktuğu 
iddia edilen H.Ç., 
olayın ardından sırra 
kadem bastı. Polis 
şüphelinin yakalan
ması için soruştur
ma başlattı. Fakat 
zanlı, 2 hafta sonra 
yine aynı yerde

S.O., Demiryolu 
Caddesi'nde resto 
rantta alkol aldıktan 
sonra evlerine doğru 
yola çıktı. Yol üzerin 
deki tadilattaki bir 
işyerine giren iki 
arkadaş, işyerindeki 
demir ve ustalara ait 
malzemeleri çaldı, 
işyeri sahibinin 

alkol aldıktan 
sonra eve gidip 
pompalı tüfeğini 
aldı. Ardından 
sevgilisini bıraktığı 
adrese dönen 
Ramazan Y., eve 
ateş açtı. Şahıs 
7 el ateş ederken, 
kimsenin yaralan
maması sevindirdi. 
Olaydan sonra 
firar eden şüpheli, 
çiftçilik yaptığı 
Kestel, Turan 

tarafından Bursa 
Devlet Hastanesine 
götürüldü. Sırt ve 
kasık ağrıları bulu
nan genç kıza, has
tanede iğne yapıldı 
ve ilaç verildi. 
Taburcu edildikten 
sonra bir arkadaşı 
nın nişan törenine 
giden Atabeyoğlu, 
eğlendiği sırada bir 
anda yere yığıldı.

tartıştığı E.G.'yi 
bıçakla ağır yaraladı. 
Polis, her iki olayın 
da faili olduğu iddia 
edilen 30 yaşındaki 
şüpheli H.Ç.'nin 
yakalanması için 
alarma geçti. 2 kişiyi 
ağır yaralayan ve 44 
ayrı suçtan kaldı 
bulunan zanlı, Ivaz- 
paşa Parkı'nda ağır 
suçlar bürosu ekip
leri tarafından 

müracaatı üzerine 
olayla ilgili soruştur
ma başlatan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
hırsızlık olayına 
karışan K.A. ve 
S.O.'yu gözaltına 
aldı. İfadelerinde 
işyerinden aldıkları

dehşeti
Köy'de polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
Şüpheli, "silahla 
tehdit ve ikamet 
kurşunlama" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi. Sakin 
tavırlarıyla dikkat 
çeken zanlının, 
ifadesinde sevgisini 
göstermek için 
böyle bir yola 
başvurduğunu 
söylediği öğrenildi

. Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
wvvw.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Biraz insan olun!

Genç kız, tekrar 
götürüldüğü has
tanede müdahaleye 
rağmen kurtarıla
madı. Ebru 
Atabeyoğ lu'nun 
cesedi, kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için Bursa Adli 
Tıp Kurumuna 
morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

gözaltına alındı.
Biri bıçakla 2 kişiyi 
ağır yaralamak 
suçundan adliyeye 
sevk edilen H.Ç., 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Devlet Hastane 
si'nde tedavileri 
süren müştekiler 
L.Y. ile E.G.'nin 
durumlarının ise 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi.

demir ve malzeme 
leri sattıklarını 
doğrulayan 2 zanlı 
adliyeye sevk edildi. 
Tutuklanmaları 
istemiyle nöbetçi 
mahkemeye sevk 
edilen 2 zanlı tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

Sayın okurlarım, aklı başında insanlar...
“Kendinizi bir an için Silivri’de yatanların 

yerine koyun.”
Üç gün arayla salınıp, yeniden içeri alı

nanların yerine koyun.
Gazeteci Mustafa Balbay -Dr. Mehmet 

Haberal yerine koyun.
Onların ailelerinin yerine koyun, çünkü 

sizin başınıza da gelebilir.
Daha neden yattığınızı bile tam olarak 

bilmiyorsunuz ve bir savcı gelip size 6-7 
yıl önce bir gün nerede olduğunuzu 
soruyor ve ispat etmenizi istiyor.,

Bunlar aklıma gelen isimler olduğu için 
sadece onların adlarını veriyorum.

İçerde başka gazeteciler de var.
Sıradan insanlar, askerler, sanatçılar, 

işadamları var.
Bu insanların Karısının, çocuğunun yal

nızlığını, tek başlarına verdiği mücadeleyi 
düşünün.

Bir vatandaş olarak soruyorum;
Bir devletin vatandaşlarına böylesine 

ağır muamele yapmaya hakkı var mı?
Şu iddianamelere, içeri alınanlara soru

lanlara bakın.
Bunlarla ülkede herhangi bir insan 

rahatlıkla içeri alınıp aylarca tutulabilir.
Ergenekon davası, bence; Türkiye’de 

hukuk sisteminin kuyusunu kazmaya 
başladı.

Emin olun, gözü dönmüş intikamcı bir 
çevre dışında İnanın insanların çoğunun 
bu davaya bakışı değişti.
Artık vatandaş bunun ciddiyetine inan

mıyor.
Söyler misiniz hangi ülkede böyle hukuk 

rezaletleri yaşanır?
Hangi ülkede bir hâkim önüne geleni 

tutuklar, öteki serbest bırakır, öteki tekrar 
içeri ahr?

Bir ülkede kamuoyunun yakından takip 
ettiği iki davadan birinde, daha insanlar 
gözaltına alınmadan, tutuklandı diye 
yayınlar yapılır, evde ne bulunduysa 
hemen suç unsuru gibi sunulur, o insan 
daha tutuklanmadan ağır bir suçlu gibi 
takdim edilir.

Buna karşılık, vatandaşı dini amaçlarla 
sömürüp (Deniz feneri) başka bir ülkede 
ceza yiyerek kesinleşmiş insanların cezası 
dışarıda hükme bağlanmasına rağmen, 
kendi ülkesinde üstü örtülmeye çalışılır?

Adamlar müstehzi gülüşle, devletten 
yüksek maaşlarını alıp gezerler..

Ey benim dürüst vatandaşım, sen söyle, 
bu doğru mu?

Henüz sanık bile olmamış insanlara 
suçlu; cezası kesinleşmiş insanlara ise 
masum muamelesi yapılan bir ülkede, 
yani ülkemiz de adaletten söz edilebilir 
mi?

Eğer geçmişte yaşanan haksızlıklar, 
şimdi kan davaları için hafifletici neden 
sayılacaksa, nerede evrensel adalet, 
nerede herkes için hukuk?

rsa'da trafik kazası: 1 yaralı
n merkez göre, Mustafa Ürünlü Kavşağı'nda ekibi tarafından
ıçesinde Yılmaz'ın (60) devrildi. kaldırıldığı
a gelen kullandığı Kazada ağır Çekirge Devlet
zasında, 35 AK 7332 yaralanan Hastanesinde
ralandı. plakalı otomobil, Yılmaz, 112 Acil tedavi altına
ilgiye İzmir yolu Servis alındı.
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Bulgaristan Türk Demokrat Partisi milletvekili Emine Beçiç TP’yi ziyaret etti

Becic,Wye^azlaliellıailaıııayın,, Yabancı konuklar. Belediye
Başkanı ziyaret etti

23 Nisan Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
Bulgaristan ekibiyle 
ilçemize gelen Türk 
asıllı Bulgaristan 
Türk Demokrat 
Partisi Milletvekili ve 
Dünya Kadınlar Kon 
federasyonu Başkanı 
Prof. Dr. Emine 
Beçiç, Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe Başkanlı 
gına yaptığı ziyaret 
te, “Türkler, 1964 
yılında Avrupa’ya işçi 
olarak gittiler. O gün
den beri bütün Avru 
padalar. Türkiye’nin 
KS'ye girmesi o 
kadar önemli değil. 
Türkler, zaten AB 
girmiş dürümdalar." 
dedi.
Türkiye’nin ABD’ye 
de fazla bel bağlama
masını öneren Beçiç, 
“Türkiye özgün bir 
ülke, kendi kararlarını 
kendisi versin 
daha iyi" dedi.. 
Türkiye Partisi İl Baş 
kanı Ilyas Kara, İl 
Başkan Yardımcısı 

Erten Kayan, İl Disip 
lin Kurulu Başkanı 
Osman Bostan’ın da 
katıldığı ziyarette, 
kendini tanıtan 
Bulgaristan Türk 
Demokrat Partisi 
Milletvekili Emine 
Beçiç, 11 dil bildiğini, 
babasının Dış İşleri 
Bakanlığı yaptığını 
belirterek, “1986 
yılından beri siyaset 
le uğraşıyorum. 
Bulgaristan parle 
mentosunda par
timizden 4 kişiyiz. 
Türkiye benim 
Atam, anam ise 
Bulgaristan. İki 
ülkeninde vatan
daşıyım. 1993 yılın
dan beri Dünya 
Kadınlar Konfederas 
yonu genel başkanı 
yım. 2011 yılında 5. 
Dünya Kadınlar 
Zirvesi Türkiye de 
yapılacak. Bu benim 
için onur olacak" 
dedi.
Peyami Çağlar’ın 
“Türkiye AB’ye girme 

ye çalışıyor. Türki ye 
dışarıdan nasıl 
değerlendiriliyor" 
şeklindeki sorusuna 
yanıtlayan Beçiç 
şunları söyledi: 
“Türkiye zaten AB’ye 
girdi. 1964 yılında 
Avrupa’nın her yerine 
işçi olarak giden 
Türkler-bunu gerçek
leştirdi. AB’de herkes 
birbirine bakıyor. İşte 
Yunanistan’ın hali 
ortada, ekonomisi 
sıfır, Bulgaristan’ın 
ekonomisi sıfır.
Bir yanardağ patla
ması sonucu 5 bin 
İŞÇİ işten çıkarıldı. 
Daha hürriyetiniz yar. 
Kimse size karışa
maz. Bir yanlışınız 
olmu mu düzeltir 
siniz. Yalnız ABD’ye 
fazla bağlama-

. malısınız. Kendi 
kararlarınızı kendiniz 
vermelisiniz.”- 
Beçiç, kadınların 
siyasetteki önemli 
olduğuna dikkat 
çekti.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 1 
Çocuk Bayramı'nın 
90. yıldönümü 
törenlerine katılmak 
üzere ilçemize 
gelen yabancı 
konuklar, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'i ziyaret 
ettiler.
Gürcistan, KKTC, 
Bulgaristan ve 
Romanya 
Mecidiye'den gelen 
konuklar, Belediye 
Başkam Güler'e 
ülkelerinin özelliği 
ni taşıyan armağan
lar sundular.
Özellikle yabancı 
okulların yönetici 
ve folklor ekip
lerinin yer aldığı 
ekipler kendi 
yöresel giysileriyle 
geldikleri belediye 
de ilgi gördüler.
Konukları 

ağırlayan Başkan 
Güler, değişik 
ülkelerden gelen 
çocukların ortak 
bir kültür 
anlayışının bulun
duğuna dikkat 
çekerek, "Önce 
insan olduğunuz 
için buradayız” 
dedi. Başkan Güler, 
misafirlerine

Gemlik'i tanıtan 
zeytin ve zeytinyağı 
hediye etti.
Yabancı folklor 
ekipleri Umurbey, 
Kurşunlu ve 
Kumla'da yapacak
ları gösterilerden 
sonra ilçe stadyu
munda düzenlenen 
etkinliklere 
katılacaklar.

Demokrat Partililer ziyaretlere haşladı
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Teşkilat 
13 Nisan’da yapılan 
ilçe kongresi ardın
dan ziyaretlerine 
başladı. İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt ve 
beraberindeki heyet 
ilk olarak sırasıyla 
eski ilçe başkanları- 
dan Yüksel Yıldırım 
Mehmet Avcı ve 
Mahmut Solaksuba 
şı’yı ziyaret ederek, 
Demokrat Partiye 
vermiş oldukları hiz 
metler ve katkılardan 
dolayı teşektür ettiler. 
Fikir alışverişinde 
bulunulan 
ziyaretlerde konuşan 
DP İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, 
demokratik bir ilçe

kongresi yaparak 
çalışmalara başla dık- 
larını ve bundan son
rada partiye gönül 
veren hizmet eden 
herkes ile kucaklaşa 
rak ayrım yapmadan 
her kesimi kucaklaya- 
caklannı, kendilerinin 

de bu partinin hizmet 
neferlerinden olduk
larını geleceğimizin 
en iyi şekilde yön- 
lerdirilmesi için ülke 
menfaatleri dorul- 
tusunda siyaset 
yaparak çalışacak
larını söyledi.

Daha sonra, Ticaret 
ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret eden DP’lileri, 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt karşıladı. Ziyaret 
nedeniyle DP’iiiere 
teşekkür eden Akıt, 
yeni göreve seçilen 
ilçe yönetimini kutlu- 

yarak, demokrasinin 
olmazsa olmazı olan 
siyasi partiler içerisin 
de bu zor ve sıkıntılı 
dönemde görev 
alarak ülkeye hizmet 
etmek adına çıkılan 
bu yolda Demokrat 
Partinin ilçe teşki

latını kutladı.
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt yaptığı konuş
mada gerçekten zor 
bir süreçte göreve 
geldiklerini, 
ekibi ile ilçemiz 
ve ülkemize hizmet 
etme adına yola çık
tıklarını siyasetin 
sadece kişi ve kurum 
siyaseti olmadığını 
talepler dorultusunda 
siyaset yapacaklarını, 
taşın altına sadece 
elini değil komple 
gövdelerini koyduk
larını belirtti. Kurt, 
Türkiye’nin haketti 
gibi yönetilmesi 
halkın her kesiminin 
menfatleri doğrul
tusunda siyaset 
yapacaklarını söyledi.
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Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
üyeleri, Bursa’nın 
tarihi ve turistik 
yerlerini gezmek 
için gezi düzenledi. 
Geçtiğimiz günlerde, 
Rehber Öğretmen 
Naci Pehlivan 
eşliğinde günübirlik 
geziye katılan

gezginciler, 
Bursa’da Hünkar 
Köşkü, Tophane 
Bölgesi, Muradiye 
Külliyesi, Pınarbaşı 
Mesire yeri, 
1. Murat Külliyesi, 
Çekirge’yi gezdiler. 
Gezginci ekip, 
Bursa’yı gezdikten 
sonra, Umurbey 
Aytepe’de gün

batımı seyrederek, 
çaylarını yudumladı. 
Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Doğan 
Alkaya, kültürel 
gezilerin devam 
edeceğini, 
15*16 Mayıs 
2010 tarihinde de 
Çanakkale gezisi

düzenleneceğini 
belirtti. Alkaya, 
Çanakkale 
gezisine katılmak 
isteyenlerin 
514 47 82 nolu 
dernek telefonundan 
ve 0 542 593 61 51 
nolu cep 
telefonundan bilgi 
alabileceklerini 
söyledi.

SiirltomaYanşması'nıla 
hirinci gelen öğrenci

23 NİSAN
Bu ne duru sabah, ne temiz hava, 
Geliyor her yandan Nisan kokusu. 
Sevinçten deliye dönmüş her yuva, 
Sarmış gönülleri vatan duygusu. 
Gelincikler gibi al al bayraklar, 
Evlerden sarkıyor, gökler de dolu. 
Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler, 
Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu! 
Şu mini miniler tombul yanaklı, 
Yerlerinde bile duramıyorlar. 
Hepsinin elleri çite bayraklı, 
Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var 
Yeniden oluyor her şey, yeniden, 
Yanıyor Atatürk içimizde bak! 
Atatürk, bu günü ak eden, 
Atatürk; andımız, en kutlu sancak. 
Eğlenin yavrular, gülün çocuklar. 
Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu. 
Havanın bile bir coşkun hali var, 
Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Latif SARIYÜCE 
Sinem BALTAL

Nursel Çağlar ilköğretim Okulu 3/A 
(Birinci)

özel • \ f
elmfc sekeri
—— KREŞLERİ ... .

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

EĞİTİMDE 10. VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş - 3 yaş
4 yaş - 5 yaş -ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA 0ZALP EMLAK'TAM
Her Çeşit Emlak Alım, Satımve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC RROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire_______Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire

_______Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık_______  

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
Bursa Nilüfer Ihsaniye 3+1 site içinde Yıldırım Alışveriş Merkezine yakın satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)______________ •

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -_ _ _ _ _ _ _ _ , 

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1116 m2 SATILIK DAİRE

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

KUMLA'NIN İÇLER 
ACISI HALİ

Bir yer düşünün, Türkiye'nin sayılı yer
lerinden bir tanesi. Hem de tam sayfiyelik bir 
yer. Yıllardır yerli turistin ilgisini çekmiş. Bu 
durum, yerli halka bir yandan kazanç 
sağlamış,bir yandan da yeni kültürler 
aşılamış

Ancak hak ettiği yönetimi bir türlü bula
mamış. Bugün ülkemizin en farklı yer
lerinden olup daha da gelişecekken sığlaş
maya yüz tütmüş.

Biliyorsunuz ki; Kumlamızdan bahsedi 
yorum. Gerek memleketin farklı yerlerin den 
insanların gezip görmeye geldiği, gerekse 
yatırım yeri olarak da kullanılan, güzel turis
tik yerimizden.

Elimizde bir nimet var. Her anlamda zengin 
bir yapıya sahip. Başta denizi en büyük 
etken. Fakat tüm bunlara rağmen doğru 
düzgün konaklama yeri ve turisti bile etk
ileyecek farklı mekanlarda profesyonel ele
manı yok.

Hafta sonu Kumladaydım. Küçük 
Kumla'dan Büyük Kumla’ya yol aldım 
sahilden. Gerçekten içler acısı. Senelerce 
hiçbir şekilde ne alt yapı, ne üst yapı olarak 
bir şey katılmamış bünyesine.
Şimdi ise soKaK Kopeklerinin barınağı 

haline gelmiş. Plaj kısmı ise evlere şenlik. 
Hiçbir şekilde göze hitap etmiyor.

Bir de o çöp konteynerlerinin görüntüsü 
yok mu? Nedir bu diyorsunuz, terkedilmiş 
bir virane mi? Yerler de çöp dolu. Hiç mi bak
mıyor yetkililer buraya. Öksüz kalmış res
men.

Sezonluk bir hareketlilik gösterse de; 
Kumla, artık son 10 yıldır birçok insanın yaz- 
kış daimi meskeni olmuştur.

Hizmet tam anlamıyla çevresel anlamda 
yerine getirilmemektedir.

Yazın tüm bu sıkıntılara ulaşım da eklenir 
olur biter. Hınca hınç dolu otobüsler, her 
durakta bekleyen onlarca insan.

Bu sezondan itibaren Kumla’ya yeni bir 
çehre kazandırmak gerekmektedir diye 
düşünüyorum.

"Temiz bir gelecek, 
Sağlıklı yaşam için 
Bisiklet Kullan" 
düşüncesi ile 
yola çıkan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
bisikletçilerimizden 
Salih Manavoğlu 
ve Aytaç Arda 
Antalya/Alanya'da 
gerçekleşen zorlu 
dağ bisikleti 
yarışında Gemlik'i 
başarı ile temsil 
ettiler.
17 Nisan 2010 
Cumartesi günü 
yapılan ve parkurun 
yağan yağmurların 
da etkisi ile geçen 
senelere nazaran 
oldukça zorlu 
bir hal alan yarışta 
3 tur yarışan 
yarışmacılarımızdan 
Salih Manavoğlu 
ilk turda teknik 
iniş esnasında 
düşmesine rağmen 
yarışı 4.ncü sırada 
tamamladı. Takım 
arkadaşı Aytaç 
Arda ise yarışı 
kırılan jantı ile 
15.nci sırada 
tamamlayabildi.
Birçok yarışmacının

patlayan lastikleri 
ve yamulan jantları 
ile sonuçlanan 
yarış uzun seneler 
unutulmayacak 
anlara ev 
sahipliği yaptı. 
Sezonun en zor 
yarışlarından . 
biri olarak kabul 
edilen Alanya 
Dağ Kupası 
yarışlarına katılan 
bisikletçilerimizin 
bir sonraki yarışı 
09 Mayıs 2010 
tarihinde İstanbul 
Polonezköy'de 
gerçekleşecek.

Bursa Şehir Tiyatrosu'ndan 
23 Nisan’a özel oyun

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 'Don Kişot 
Diye Biri' adlı oyunu 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla 
yarın ilk kez sah

neleyecek. 
Büyükşehir 
Belediye sinden 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
Cervantes'in dünya 
klasikleri arasında 
yer alan başyapıtı 
Don Kişot’un, Şehir

DEVREN SATILIK

KÜÇÜK KUMLA’DA İSKELE MEVKİİNDE
ÇALIŞIR DURUMDA 

DENİZDEN BALIK RESTAURANT 
SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR

Tiyatrosu sanatçıla 
rından Altuğ Görgü 
tarafından çocuklar 
için uyarlanan 
hikayesi, ilk kez 
bugün saat 11.00'de 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde (TKM) 
izlenime sunulacak. 
Altuğ Görgü'nün 
yönettiği oyunda 
Nilgün Türksever 
Görgü, Müge 
Açıkdüşünenler, 
Fatih Ateş ve Bülent 
Uçar rol alıyor. 
Müziklerini Can 
Demirci'nin yaptığı 
oyun, mayıs ayının 
sonuna kadar her

Tel: 8 532 235 38 58
hafta çarşamba gün
leri saat 11.00 ve 
14.00'te TKM'de 
seyirciyle buluşacak.

ELEMAN LAR A Wil YOR
Bünyemizde çalışacak 

Bay veya Bayan 
Mimar, 

Maden Mühendisi, 
Jeoloji Mühendisi, 
Harita Teknikeri 

aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir 

AYDINLAR fl.Ş, 
Hisar Mah. Yalova Cad. No: 10/A 

GEMLİK/BURSA

514 03 01 - 5U 03 02

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Gelirler kontrolörleri 4.5 milyar Tl ceza kesti fıiıUnıHM
Gelirler Kontrolör 
terinin 2009 yılında 
yaptığı 811 vergi 
incelemesinde, 
mükelleflerin toplam 
9 milyar 885.2 mil 
yon TL'lik vergi 
matrahı beyan ettiği, 
buna karşın 74 mil
yar 692.3 milyon 
TL'lik matrahı beyan 
etmediği ortaya 
çıktı. Geçen yıl 
yapılan incelemeler 
sırasında bin 382 
rapor düzenleyen 
Gelirler Kontrolör 
leri, 3 milyar 983 
milyon 297 bin 
TL'lik vergi tarh 
edilmesini, 4 milyar 
585 milyon 13 bin 
TL tutarında Ceza 
kesilmesini 
öngördü. 2009'da 
aktif inceleme yapan 
311 gelir kon
trolöründen her biri 
için bulunan matrah 
farkı 240.2 milyon 
TL olurken, her bir 
gelir kontrolörünün 
devlet hâzinesine 
önerdiği artı değerin 
27 milyon 550 bin 
TL olduğu belirlen
di. Yapılan her bir 
incelemede 90 mily
on TL'lik vergi

matrahının 
gizlendiği ortaya 
çıktı. 70 yılı aşkın bir 
süredir Maliye 
Bakanlığı 
bünyesinde büyük 
mükellefler 
nezdiçde üst düzey 
vergi incelemesi, 
Gelir İdaresinin her 
türlü iş ve işlem
lerinin teftişi, Gelir 
İdaresi personelinin 
soruşturması, eği
tilmesi, suç gelirleri
ni aklamanın önlen
mesi ve yolsuzlukla 
mücadele gibi asli 
görev ve fonksiyon
ları yürüten 
Gelir İdaresi 
Kontrolörleri'nin 
2009 yılı faaliyet 
sonuçları açıklandı. 
Devlet gelirlerini 
toplamakla görevli 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın tek 
merkez denetim biri
mi olan Gelirler 
Kontrolörleri tarafın
dan, 2009 yılında 
yapılan 811 vergi 
incelemesinde, bin 
382 raporun düzen
lenmesi; 3 milyar 
983 milyon 297 bin 
TL'lik verginin tarh 
edilmesi ve 4 milyar

585 milyon 13 bin 
TL tutarında cezanın 
kesilmesi istendi.
Bu rakamlar 
toplamının, aktif 
inceleme yapan 
Gelirler Kontrolörü 
sayısı olan 311e 
bölündüğünde, her 
bir Gelirler Kontro 
lörünün 27 milyon 
550 bin TL devlet 
hâzinesine artı 
değer önerdiği 
görüldü.

-HER BİR 
İNCELEMEDE 90 
MİLYON TL'LİK 
VERGİ MATRAHI 
GİZLENDİ-
Gelirler Kontrolör 
terinin yaptığı her 
bir incelemede yak
laşık 90 milyon 
TL'lik vergi 
matrahfhın devletten 
gizlendiği tespit 
edildi. Gelirler 
Kontrolörleri 
önümüzdeki 
dönemde, vergi 
kayıp ve kaçağının 
yoğun olduğu ve 
belge düzeninin 
henüz tam anlamıyla 
yerleşmediği sektör
lerdeki denetimler
ine devam etmekle 

birlikte özel 
ihtisas gerektiren 
alanlardaki vergi 
incelemelerine ise 
yoğunlaşacak.

-HER BİR GELİRLER 
KONTROLÖRÜ İÇİN 
BULUNAN MATRAH 
FARKI TUTARI 240.2 
MİLYON TL- 
Vergi incelemesine 
alınan mükelleflerin 
toplam 9 milyar 885 
milyon 232 bin 381 
TL vergi matrahı 
beyan ederken 74 
milyar 692 milyon 
282 bin TL'lik 
matrahı ise beyan 
etmedikleri Gelirler 
Kontrolörleri tarafın
dan tespit edildi.
Böylece her bir aktif 
Gelirler Kontrolörü 
için bulunan matrah 
farkı tutarı 240 mily
on 168 bin TL olarak 
gerçekleşti. Gelirler 
Kontrolörlerinin 
2009 yılı faaliyet 
sonuçlarında en 
fazla vergi kayıp ve 
kaçağının kurumlar 
vergisi, katma değer 
vergisi, damga ver
gisi ve gelir ver
gisinde olduğu 
tespit edildi.

Devlet Personel 
Başkanlığı, bazı art 
niyetli kişiler 
tarafından başkan
lığın adı kul
lanılarak ve sahte 
evrak düzenlemek 
suretiyle, vatan
daşlara kamu 
kurumlan emrine 
memur olarak yer
leştirildiklerini 
bildiren belgeler 
gönderildiği 
konusunda uyarıda 
bulundu.
Kurumun internet 
sitesinde yer alan 
duyuruda, kamuya 
memur atımlarının, 
Devlet Personel 
Başkanlığının 
koordinesinde 
ÖSYM tarafından 
merkezi olarak 
yapılan KPSS 
sonuçları esas alı
narak objektif şek
ilde yapıldığı anım
satıldı. KPSS dışın
da doğrudan 
başkanlık veya her
hangi bir kamu 
kurumu tarafından 
memur kadrolarına 
yerleştirilme yapıl
masının mümkün 
olmadığına dikkat 
çekilen duyuruda, 

şunlar kaydedildi: 
"Bazı art niyetli 
kişiler tarafından 
başkanlığımızın 
adı kullanılmak ve 
sahte evrak 
düzenlenmek 
suretiyle, vatan
daşlarımıza 
kamu kurumlan 
emrine memur 
olarak yerleştir
ildiklerini bildiren 
belgeler gönder
ilmekte ve bu sure
tle mefnur aday
larından menfaat 
temin edildiği 
yönünde belgelerle 
şikayetler bulun
maktadır. Bu tür 
dolandırıcılıklara 
karşı başkanlığımız 
gerekli adli işlem
leri başlatmıştır. 
Vatandaşlarımızın, 
KPSS haricinde 
kamuya memur 
alımı yapılmadığını 
dikkate alarak, 
kendilerini maddi 
menfaat karşılığın
da memur olarak 
yerleştireceğini 
söyleyerek 
dolandırmaya 
çalışan kişilere 
itibar etmemeleri 
gerekmektedir."
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Okulumuza Ofis programları 
ve interneti iyi kullanabilen 
sınıf öğretmeni alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii No 12 GEMLİK

Tel: 513 50 84

Balıkpazarı Esin Sitesi’nde 
depreme dayanıklı, 

kaloriferli, 4+1 lüks daire 
sahibinden satılıktır

Tel: O 533 3791107

ELEMAN ARANIYOR SATILIK NÖBETÇİ ECZANE
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik K"rfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

21 Nisan 2010 Perşembe 
ÖZER ECZANESİ

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 5i «2 GEMLİK

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

L itfaiye T1O
Polis İmdat "155

■ Jandarma İmdat 156
■ Jandarma K. 513 10 55

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

KAYMAKAMLIK
। Kaymakamlık 513 10 51

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

. _________ ULAŞIM_________
1 METRO 513 12 12
[ Aydın Turizm 513 20 77X Süzer Turizm 512 10 72
, Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
î Anıtur 514 47 71

■ Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 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 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

I Devlet Hastanesi 517 34 OO
J S Sahil Dev. Hast. 513 23 29

Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

■1 ____ TAKSİLER_________
J 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
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Sü Arıza Yalnız 185.

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3642 
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-Yayıncilık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENUS SİNEMASI 
EYVAH EYVAH 

ll.45-l4.00-l6.30-
I9.00-2I.15

ÇOK FİLM 
HAREKETLER BUNLAR 

11.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 
Rezervasyon

(Tel: 513 33 21)
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2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI HAŞLADI

İp ACELE EM

DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 
bu müthiş 

MMZMMNL, f'*

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500-TL'den
J BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masasıı ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL: 51310 71-GSM: 0.533 560 18 99 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ÖZTÜRK
I GENEL TEMİZLİK FİRMASI I

“Halı yıkamak bir sanattır ”

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

23 Nisan 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

Mliil fcMİlllllff
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Beyramı’nın 90 yıldönümü 
bugün bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbns 
Türk Cumhunyeti’nde törenlerle kutlanacak. TBMM’nin kuruluş 
gününü bütün dünya çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal 
Atatürk, aynı günü Ulusal Egemenlik Bayramı olarak ta ilan 
etmişti. Bugün saat O9.oo’da Atatürk Anıtrna çelenk konularak, 
saygı duruşunda bulunulduktan sonra, istiklal Marşı ile 23 Nisan 
kutlamaları başlayacak. Tören programı saat lû.oo’da Atatürk 
Stadyumunda devam edecek. Protokolün törene katılanların 
bayramını kutlamasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı ve 
öğrenci andı okunacak. Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmalardan sonra, şiirler okunacak. Düzenlenen yarışmalar
da dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit 
töreni ve gösteriler yapılacak. Gece ise İskele Meydanı’nda 
Fener Alayı ve Halk Oyunları Şenliği yapılacak.

BUSEB rekora koşuyor
Bursa Serbest Bölgesi’nin ticaret hacmi 2010 
yılı ilk iki ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 
47.26 artış ile 217^912.000 dolara yükseldi. -

Dış Ticaret M üste 
şarhğı’nca yapılan 
açıklamadaki rakam
lara göre, Bursa 
Serbest Bölgesi’nin 
ticaret hacmi rekora 
koşuyor. 2010 yılının 
İlk iki ayında gerçek
leşen ticaret hacmi 
geçen yıla göre, 
yüzde 47.26 oranın
da arttı. BUSEB’in 
iki aylık ticaret 
hacmi 217.912.000

dolara yükseldi. \ 
Aynı dönem içinde 
ülkedeki en önemli 
sorunlardan biri olan 
istihdam rakamı da 
BUSEB’de yüzde > 
4.03 artarak 6.089 
kişiye ulaştı.
Türkiye’deki beşinci 
istihdam rakamları
na bakıldığında 
BUSEB, ülkenin ikin
ci sıradaki Serbest 
Bölgesi oldu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bugün 23 Nisan 2010.. .
Tam 90 yıl önce, Birinci Dün 

ya Savaşı’nda yenik sayılan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
anayurdu, imzalanan Sevr Ant 
taşmasıyla, yenenler tarafından 
paylaşılmıştı.

Padişah, Payidahta işgal kuv 
vetlerinin tutuksuz esiriydi.
Millet bitkin ve yorgundu.
Asker dağılmış, silah toplan

mıştı.
Halkın umudu yitirildiği bir an 

da, Mustafa Kemal adlı bir ko 
mutan, İstanbul’dan Samsun’a 
ulusun kara bahtını değiştirme 
ye gidiyordu.

Samsun’dan Amasya’ya geldi 
ğinde hakkında idam kararı 
bile çıkarılmıştı.

Amasya’da yapılan toplantıda 
milli kurtuluş için kararlar alın 
dı ve millete bir duyuru yayın-

Ulusal 
egemenlik ve 

TBMM

landı. Ardından Sivas ve Erzu 
rum kongreleri izledi.

Yurt düşmandan temizlenesi 
ye kadar savaşılacaktı.

Mustafa Kemal, milletin tem
silcilerini Ankara’da topladı.

23 Nisan 1920’de Türkiye Bü 
yük Millet Meclisi açıldı.

Bu, Türkiye Cumhuriyeti Dev 
letine giden yoldu.

Bu yol, aşılması zor, dikenli 
ve zahmetliydi.

TBMM, Mustafa Kemal’i baş 
komutan yaparak Kurtuluş Sa 
vaşı’nı başlattı.

Savaş anında bile meclis ça 
lıştı.

O meclis, laik Türkiye Cumhu 
riyetini kurdu.

Bize emenet edilen bu mirası 
korumalıyız. Bunun için Ata 
türk’ün söylevlerini tekrar 
tekrar dikkatlice okumalıyız.

PİLİÇ KEYFİ-
Kömürde özel sosuyla 
sağlıkla nar gibi 
kızarmış etiyle
piliç yemenin tadı bir başka olacak...

ÇOK YIKINDA HİZMETİNİZDEYİZ

Bayan elemanlar alınacaktır
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 7/C 

Tel : 0 224 513 66 00 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yabancılar tolklore doyurdu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
nedeniyle Kaymakam Baygül’ün makamına oturdu

Romanya, Kıbrıs, Gürcistan, Bulgaristan Halk Dansları Topluluğu, dûn Umurbey,. Küçük 
kumla ve Kurşunlu’da öğrencilere ve belde yaptıkları gösterilerde folklore doyurdular.
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
^Bayramı nedeniyle 
«ilçemize gelen 
Romanya,Kıbrıs, 
Gürcistan;
Bulgaristan Halk 
Dansları Topluluğu, 
Küçükkumla, 
Kurşunlu ve 
Umurbey’de 
gösteri yaptılar. 
Umurbey Çarşı . 
Meydam’nda 
Umurbeylileri 
folklore doyuran 
ekipler, daha sonra 
Küçükkumla ve 
Kurşunlu’ya gittiler. 
Kurşunlu Nursel , 
Çağlar İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
Kurşunluların da 
izlediği gösteriler 
büyük ilgi gördü. 
Ekipler, daha sonra 
Küçükkumla’ya 
geçerek, Küçükkum 
lahlara da folklor 
ziyafeti çektiler.

EVLERDE 
KALIYORLAR 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları 
nedeniyle ilçemize 
gelen yabancı 
ekipler, ilçemizdeki 
ilköğretim okulları 
mn konuğu oluyor
lar. Yabancı öğren
ciler, geceleri 
Gemlikli ailelerin 
yanında konakla
yarak, Türk adet ve 
geleneklerini de 
öğrenmiş oluyorlar. 
İlgililer, Gürcistan 
ekibinde kilerin 
Gürcü ailelerin 
yanına verilerek, 
dil konusunda 
sıkıntı çekilmediğini 
belirttiler.

Bugün kutlanacak 
olan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
nedeniyle, Atatürk 
ilköğretim Okulu 
öğrencisi Fahrettin 
Pancar, Kaymakam 
Mehmet Baygül’ü 
makamında ziyaret 
ederek, geçici 
olarak Kaymakam 
koltuğuna oturdu. 
Okul arkadaşları 
Ece Efe, Yusuf 
Küçük ve öğretmen

leri ile birlikte 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ü ziyaret 
ederek çiçek veren 
öğrenciler, Çocuk 
bayramı nedeniyle 
Kaymakam 
Koltuğuna oturarak, 
ilçeyi geçici olarak 
yönettiler.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, “Madem bu 
makama oturdun. 
Gemlik’i yönet ve 
ilgililere gerekli 
emirleri ver” dedi.

Biiyiikşehir Belediye Meclisi nde görev bölümü yapılılı
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe başkanlığın
da toplanan Büyük 
şehir Belediye Mecli 
si’nde encümen ve 
komisyon üyelikleri 
için seçimler yapıldı. 
Üyesi olduğu 
^Sağlıklı Kentler 
Birliği, Tarihi Kentler 
Bitliği ve Kaleli 
Kentler Birliği gibi 
yapılanmalarla 
Bursa’yı dünya

çapında duyuracak 
çalışmalara imza 
atan Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de 
Jeotermal Kaynaklı 
Belediyeler Birliği’ne 
üye olma kararı aldı. 
Bu birlik ile kentteki 
jeotermal kay
nakların verimli bir 
şekilde kullanılması 
ve dünyaya tanıtıl
ması sağlanacak. 
SEÇİMLER
Dün yapılan toplantı

da, yeni stadyumun 
yapılacağı Veled 
rom’da spor, reak- 
son, yol ve park 
alanlarının da kamu
laştırılması ele ; 
alındı. CHP grubun
dan söz alan Osman 
Arıdilli, bölgenin 
imar planı bulun
madığını, bu nedenr 
le kamulaştırma 
kararı almamaya- 
cağını iddia etti. 
Başkan Altepe ise, 

bölgenin planlarda 
yeşil alan ve spor 
alanı olarak 
görüldüğünü, gerek
li kamulaştırmanın 
yapılabileceğini 
belirtti. Encümen 
üyelikleri için 
yapılan seçimlerde, 
Gemlik AKP Büyük 
şehir Belediye Mec 
lis üyesi Refik Yıl 
maz encümen 
üyeliğine seçilirken, 
Plan ve bütçe

Komisyonu üyelik
lerine CHPli meclis 
üyesi Mahir Gencer, 
Ulaşım Komisyonu 
üyeliğine ise AKP li 
üye Gökay Bilir ve 
CHP li Necdet Ersoy, 
Hukuk Komisyo 
nu’na Refik Yılmaz, 
Sosyal İşler ve 
Turizm Komisyo 
nuna AKP li üye 
Gökay Bilir ve CHP 
li üye Zafer Cemal 
Ülgen seçildiler.

Yeni Dönem 
yawn yaşamına 

başlıyor
Kayhan Kaçmaz’ın 
yönetiminde bugün 
‘Yeni Dönem’ adlı ye 
rel gazete BursalIlar 
ile buluşuyor, ^na 
dolu basının en güç 
lü kentlerinden olan 
Bursa'da yayın yaşa 
mına güç katacak 
olan Yeni Dönem’in 
Gemlik Temsilciliğini 
gazetemiz sahibi 
Kadri Güler yapacak. 
‘Yeni Dönem’e başarı 
lar diliyoruz.
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Tıkanan losseptiği açmalı isıcrten toprak altında hlılı Ya-ıYORUM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, tıkanan 
fosseptiği açmak 
isterken toprak 
altında kalan bir 
kişi itfaiye tarafın* 
dan kurtarıldı. 
Olay, dün sabah 
saat 10.00 sıraların
da Alanyurt Yeni 
Mahalle Zincirlik 
kuyu Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. 59 yaşındaki 
Osman Abbasoğlu, 
evinin kanalizasy
onunun tıkanması 
üzerine iş makinesi 
çağırdı. Kepçenin 
toprağı kazmasının 
ardından 2 komşusu 
ile çukura inerek 
tıkanan fosseptiği 
açmaya çalışan

Bursa'da feci kaza: 2 ölü
Bursa'nın İznik 
ilçesinde TIR'la 
minibüsün çarpış
ması sonucu 
2 kişi hayatını 
kaybetti, 2 kişi 
yaralandı. 
Kaza, dün saat 
14.00 sıralarında 
İznik-Adapazarı

Ecel sıva yaparken yakaladı
Bursa'da evinin 
sıvasını yaparken 
bir anda yere 
düşerek hayatını 
kaybeden şahsın 
şüpheli ölümüyle 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

OtoparK girişinde ölü bulundu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir kişi otopark gi 
rişinde ölü bulundu. 
Reyhan Mahallesi 
Hoşgör Sokak'ta 
saat 06.00 sıraların
da devriye gezen

Mudanya’da traktör devrildi: 1 ölü
Mudanya’da 
traktörün 
devrilmesi sonucu 
bir kişi öldü. 
Alınan bilgiye

Abbasoğlu, kayan 
toprak yığının altın
da kaldı. Kafasına 
kadar toprak altında 
kalan yaşlı adamı 
çıkaramayan 
komşuları hemen 

yolunun 10. 
kilometresinde mey
dana geldi. İznik'ten 
Adapazarı istikame
tine seyreden Vedat 
K. ( 28) idaresindeki 
34 BKD 27 plakalı 
TIR, karşı yönden 
gelen 81 GA 510 
plakalı Ali Atılgan'ın

Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Hamitler Mahallesi 
Hereke Sokak'ta 
meydana geldi, 
iddiaya göre 
dairesinin sıvasını 
yapan Lütfü

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
ekipleri, sokak 
üzerindeki otopark 
girişinde bir kişinin 
yerde yattığını 
gördü. Yapılan 
incelemede isminin 

göre, ilçeye bağlı 
Esence köyünde 
çiftçilik yapan 
Saim Güleç'in (45) 
kullandığı 

itfaiyeye haber 
verdi. Kısa sürede 
olay yerine itfaiye 
arama kurtarma 
ekipleri, iş makinesi 
yardımı ile de yaşlı 
adamı toprak

(45) kullandığı 
minibüsle çarpıştı. 
Minibüs şoförü 
Atılgan ile yanında 
bulunan arkadaşı 
Ömer Cabaoğlu (56) 
hayatını kaybed
erken, yine aynı 
araçta bulunan 
Yaşar Acar (24) ve

Işıkseven'i (47) 
yakınları yüz 
üstü yatar vaziyette 
buldu. Yapılan 
kontrolde şahsın 
hayatını kaybettiği 
tespit edildi. 
Şahsın cenazesi,

Naci Sarıkanat (60) 
olduğu belirlenen 
kişinin hayatını kay
bettiği belirlendi. 
Bekar olduğu öğre
nilen Sarıkanat'ın 
2006 yılında bir 
yaralanma olayının

16 JK 837 
plakalı traktör, 
Esence-Eğerce 
sahil yolunda 
devrildi. 

altından çıkardı. 
Kurtarma çalışmala 
rı sırasında polis 
tedbir alırken, 
sokakta heyecanlı 
dakikalar yaşandı. 
Kocasının toprak, 
altında olduğunu 
görerek fenalık 
geçiren Remziye 
Abbasoğlu'nu 
komşuları teselli 
etti. Yarım saatlik 
çabanın ardından 
5 çocuk babası 
Osman Abbasoğlu 
göçük altından 
çıkarılıp, 112 ambu
lansıyla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaşlı 
adamın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Yargı kutsaldır, elinizi çekin..

Muhammet Dayıoğlu 
(60) ağır yaralandı. 
TIR şoförü jandarma 
tarafından gözaltına 
alınırken, yaralılar 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

otopsi yapılmak 
üzere Bursa 
Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı 

mağduru olduğu 
tespit edildi. 
Olay yerinde 
incelemelerde 
bulunan cumhuriyet 
savcısı olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Traktörün 
altında kalan 
Güleç, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.

12 Eylül öncesini yaşamış olanlar bilir: 
Polis, iki dernekte cepheleşmişti:

POL-DER ve POL-BIR...
İlki solcu polislerin örgütüydü; İkincisi 

ülkücülerin...
İçeri alındığınızda kendi fikriyatınıza 

yakın polislerin eline düştüyseniz şanslı 
sayılırdınız. Ya karşı görüşten polislerin 
eline düştüyseniz?..

İşte o zaman vay halinize!
Bugünkü hâkimlerin durumu bana 12 

Eylül öncesi polislerin halini anımsatıyor.
Bugün de “Çatışmada” yargıç ve savcılar 

hedef; ve onlar da Ergenekon bahsinde 
kamplaşmış durumda...
Aralarında “iyi çocuk” sayılanlar var; “12. 

bizden” dedirtenler var.
Meslektaşları tarafından bürosu basılan

lar var; telefonu dinlemeye alınanlar var; 
kumpas sonucu görevden alınanlar var.

Onların da iki örgütü var.
Bir yanda YARSAV (Yargıçlar ve Savcılar 

Birliği); karşısında ona rakip kurulan 
Demokrat Yargı Derneği...

Mahkemede sizin görüşünüze uygun bir 
hâkime düşerseniz ona göre muamele 
görebileceğiniz fikri vatandaş da oluşuyor.

Aslında perde arkasında hâkimlerin 
“hâkimiyet” mücadelesi var.

Daha doğrusu, “hâkimlere hâkim olma 
mücadelesi...”

Hâkimler arasında kamuoyu önünde 
yaşanan bilek güreşinin en somut 
göstergelerini görüyorsunuz...

Aynı mahkemenin bir hâkimi, nöbetçi 
olduğu gün, tutuklu askerleri “Suç şüphesi 
yok” diye tahliye ediyor.

Aynı mahkemenin diğer hakimleri 3 gün 
önce bırakılanların yeniden tutuklanması
na karar veriyor.

Mahkeme aynı; sanıklar aynı; yargılandık
ları maddeler aynı; koşullar aynı...

Bir hâkime göre “kuvvetli suç şüphesi 
var”; diğerine göre yok.

Yargı, tam ortadan ikiye yarılmış durum
da...

Yargı öyle de diğer kurumlar değil mi?
Bazı sanıklar sağlık gerekçesiyle 

GATA’ya “sığınıyor”.
Ne yazık ki, orada da inandırıcılık sorunu 

var.
Kim gerçekten hasta, kim bu yolla yargı

dan kaçıyor; bilinemiyor.
Şimdi de çuvaldızı kendimize batıralım.
Basında da benzer bir durum var:
Çoğu gazete, haberleri kendi meşrebince 

görüyor.
“İçerdekiler”e karşı olanlar, tahliye 

kararını gol yemiş gibi veriyor.
Ardından tutuklama kararı çıkınca, 

manşetlerden zafer nidaları yükseliyor.
Bu kez de “karşı tarafın başlıklarında 

derin bir mağlubiyet hissi...
Çifte standart, ilkesizlik diz boyu...
Yakalanan bölücüler mahkemeye getiri 

liyor, ama ülke asıl, mahkemede bolünü 
yor. Son salıverme/tutuklama tartışması 
büyük kavganın yargı üzerinden 
döndüğünü kanıtlıyor; tabii böylece 
anayasa değişiklik paketinin hedefi de, 
daha net ortaya çıkıyor.

İdeal formül, “herkes için tutuksuz 
yargılama”dır.

Tarafların üzerinde anlaşması gereken 
ilke budur.

Umutsuz bir çağrıyla bitirelim:
Ey iktidar Yargıdan elinizi çekiniz!
Yarın siz de orada yargılanacaksınız bunu 

bilin..

mailto:1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Serbest Kürsü

23 Nisan 1920’de 
kurulan Büyük Millet 
Meclisi; bu tarihe 
gelinceye kadar çok 
zorlu aşamalardan 
geçmiştir. O gün 
Ankara’da toplana 
bilenlerin büyük bir 
çoğunluğu nice 
tehlikeleri atlatarak 
oraya gelmişlerdi. - 
. 16 Mart 1920 de 
İngilizlerle savaş ortak* 
ları Fransız ve İtalyan- 
lar İstanbul’u işgal 
ederek Şehzadebaşı 
Karakolu’nu basarak 
altı askerimizi şehit 
ettiler, onbeşini yara 
ladılar. Ardından büyük 
çoğunluğu Anadolu’da 
ki Milli Mücadele’yi 
destekleyen “Son 
OsmanlI Mebusan 
Meclisi”ni bastılar.

M. Kemal’in yakın 
arkadaşlarından bir 
bölümü, Rauf Bey 
(Orbay) başta olmak 
üzere pekçok vatan
sever milletvekili Malta

Zorlu yol...
Adası’na sürgün 
edildiler. Bir bölüm mil
letvekili de çok güç 
şartlar altında kaçarak 
Ankara’ya gelip 1. 
Büyük Millet Meclisi’ne 
katıldı.

19 Mart 1920’de M. 
Kemal, seçim çağrısı 
yaptı. Yeni Milletvekil 
leri seçildi. İstanbul’
dan gelebilecek üyele 
rin doğal üye oldukları 
açıklandı.
Oluşturulacak yeni 
meclis bir avuç isyancı 
dan meydana gelmişti. 
Kanun-i Esasiye aykırı 
biçimde toplanmışlar 
dı. Kaçıp gelebilenleri 
doğal üye kabul ederek 
bir “süreklilik” görün
tüsü sağlandı.

Baskının yapıldığı 
sıralarda Mebusan 
Meclisi’nin günde
minde olan hayvan 
başına alınacak veriye 
ilişkin “Ağnam 
Kanunu” görüşülerek 
kabul edildi. (24 Nisan 

1920) Bu yasa 
TBMM’nin çıkarttığı ilk 
yasadır.
, İstanbul Hükümeti ve 
İtilaf Devletleri, 
Ankara’da toplanmaya 
çalışan bu meclisi 
daha kurulmadan 
ortadan kaldırmaya 
çalışıyorlardı. 16 Şubat 
1920’de Anzavur ayak
lanması çıkartıldı. 
Biga’yı basan isyancı 
lar çok sayıda kan dök
tüler. Padişahçı 
hareketler halkı kandır
mak için “dinsel” 
inançlara sarılıyor, 
Damat Ferit hükümeti 
Şeyhülislam Dürrizade 
Abdullah Efendi’den 
fetva alıyordu. Fetvada, 
ulusal hareketin hali- 
fiye (padişaha) karşı 
bir ayaklanma olduğu, 
buna katılanların 
öldürülmeleri gerektiği, 
onlara karşı mücadele 
edenlerin şehit ya da 
gazi olacakları belir
tiliyordu. Bu fetvadan 

binlerce çoğaltılarak, 
İngiliz uçaklarınca 
Anadolu’ya atılıyordu. 
Anzavur isyanı, 16 
Nisan 1920’de Çerkez 
Ethem güçlerince 
bastırıldı.

Bu arada 13 Nisan 
1920’de Düzce’de yeni 
bir isyan çıkartılıyor. 
İsyan Beypazarı, Göy 
nük, Gerede, Hendek, 
Mucur’a yayılıyordu. 
Ankara’nın çevresinde 
bir “ateş çemberi” 
oluşturulmaya ve 
başlamış olan ulusal 
hareket boğulmaya 
çalışılıyordu. Elde bir 
ordu yoktu henüz... 
Üçüncü bir ayaklanma 
Konya’da Delibaş 
Mehmet tarafından 
çıkartılıyordu. Dördün 
cüsü Yozgat’ta Çapan 
oğullarınca çıkartıldı.

Dikkat edilirse bu 
ayaklanmaların 
Ankara’yı üç yandan 
da kuşatacak biçimde 
çıktığı görülür. Bu 
isyanlar Çerkez 
Ethem’e ve Ali Fuat 
Paşa’ya bağlı “Kuva-i 
Milliye” güçlerince 
bastırıldılar. Anadolu 
kasıp kavruldu. Birçok 
kardeş kanı akıtıldı..., 
Bu arada Yunan güç
leri de 8. Temmuz 
1920’de Bursa’yı işgal 

ettiler.
Bü kısa anlatımdan 

da anlaşılacağı gibi 
henüz yeniden kurul
maya çalışılan zayıf 
Türk Ordusu ve Kuva-i 
Milliye güçleri sürekli 
olarak bir cepheden 
diğerine taşınıp dur
muşlardır. Burada 
şunu da unutmadan 
geçmeyelim. 5 Mayıs 
1920’de Ankara 
Müftüsü Rıfatt Börek 
çi’nin önderliğinde 
aydın din adamlarımı 
zın karşı fetvaları 
yayınlandı... Ki bu 
karşı fetvanın imza- 
layıcılarından biri de o 
günkü Gemlik Müftüsü 
Ahmet Vasfı Efendi 
idi...

19 Mart 1920’de 
yayınlanan tebliğ sonu
cu 15 gün içinde yeni 
milletvekilleri seçildi. 
İstanbul’dan kaçıp 
gelenlerle birlikte 23 
Nisan 1920’de saat 
13.45’te en yaşlı üye 
Sinop Milletvekili Şerif 
Bey’in konuşmasıyla 
ilk TBMM’si açıldı.

Türk Ulusu’nun ölüm- 
kalım savaşını yönetti 
ler bu çoğunun ismini 
bile bilmediğimiz ilk 
meclisin, ilk milletvekil
leri...

Gerçi silah yok, 

cephane yok, düzenli 
ordu yoktu. Ama 
Mustafa Kemal 
Paşa’nın önderliğinde 
Türk halkının birleşmiş 
çelik istenci vardı. 
Düşman bir değil, pek 
çok; zayıf değil, çok 
güçlü, ama Türk’ün 
kükreyişi ve bağımsız 
lık azmi daha güçlüy- 
dü.

İşte 90. yılını kut
ladığımız bu gün “mil
letimizin iç ve dış tam 
bağımsızlık içinde 
yazgısının sorumlulu- 
luğunu doğrudan yük
lenip, kendisini yönet
meye başladığını tüm 
dünyaya duyurduğu 
gündür.

Kutlu Olsun!

Kaynaklar:
1- İlk Meclis, Ord. Prof. Dr. 

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 
Cumhuriyet Yay.

2- Birinci Büyük Millet 
Meclisi, Yunus Nadi, 
Cumhuriyet Yay.

3- Yakınçağ Türkiye Tarihi, 
Cilt 1, Sina Akşin, Milliyet 
Yay.

4- Milli Mücadele, Cilt1-2, 
Sabahattin Selek

5- T.C. Tarihi, Cilt 1, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu

6- NTV Tarih, Sayı 15, 
Nisan 2010

»»■■»■■MM «■İM

CHP|| CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLÇE BAŞKANI CEM GÜLER

Küçük hanımlar, küçük beyler». Sîzler hepiniz, geleceğin bir gülü
garkyıldızı

Kemal Atatürk.(Bursa

■İlli!

İzlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar,

, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa 
edecek sîzsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, 

kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız;



---------------------------leflfflH.iMnaa----------------------
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“Türk Milletinin istikbali, bugünkü 
çocuklarının isabetli görüşü ve 
yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile 
büyük ve parlak olacaktır!

Küçük hanımlar, küçük beyler!
Ata’mızın sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.+ ♦ ®
OztVvVcVc

bîr»

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii 
Kumla Bursa yol ayrımı 

Tel: (0224) 513 68 00 
513 32 46 GEMLİK

elmfr -sekeri
——• KREŞLERİ

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

EĞİTİMDE 10. VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır” 

Sınıflarımız: 2 yaş - 3 yaş 
4 yaş - 5 yaş -ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAtJ

Her Çeşit Emlak Alım* Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

A/IORTOAGC RAOKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire

Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
Bursa Nilüfer Ihsaniye 3+1 site içinde Yıldırım Alışveriş Merkezine yakın satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
____________________Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)_________________

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.OOO-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

_ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 _

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 Tl

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR*

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Doğan 
Alkaya, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Ço 
cuk Bayramı nede 
niyle Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'i 
ziyaret eden Sevgi 
Bahçesi Anaokulu 
öğrencilerine müjde 
veren Başkan Güler, 
10 adet çocuk oyun 
parkı ihalesi açıla
cağını söyledi, 
öğretmenleri Leyla 
Işık ve Hilal Tonyah 
Aydın'la birlikte 
ziya retine gelen 
anaokulu öğrenci
lerini karşılayan 
Raskin fîîiler. 
çocukların 

DEVREN SATILIK
KÜÇÜK KUMLA’DA İSKELE MEVKİİNDE

ÇALIŞIR DURUMDA 
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR 
Tel: 0 532 235 38 58

kendisinden istediği 
çocuklar için oyun 
bahçesi taleplerinin 
yakın bir zaman için 
de gerçekleşeceği 
müjdesini verdi. 
Gemlik'te ilk kez bir 
seferde bu kadar 
çok çocuk parkı 
ihalesinin açıla
cağını duyuran 
Başkan Güler, ihale 
nin sonuçlanmasın
dan sonra ilçenin 
çeşitli yerlerine 
çocuk parklarının 
kurulacağını 
söyledi. Anasınıfı 
öğrencileri, kendi
lerini uöurlavan 
Başkan amcalarına 

kurulacak çocuk 
parkları için 
teşekkür etmeyi de 
ihmal etmediler.

MİLLİ EĞİTİCİ 
MÜDÜRLÜĞÜNÜ 
ZİYARET ETTİLER 
öte yandan, 
Sevgi Bahçesi 
Anaokulu öğrenci
leri, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’i 
ziyaret ettiler. 
Mehmet Ercümen, 
kendisine çiçek 
sunan miniklerin 
23 Nisan Çocuk 
Bayramını da 
kutladı.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Doğan Alkaya, 23 
Nisan Ulusal Ege 
menlik ve Çocuk 
Bayrşmı’nın 90. 
yıldönümünü kut
larken, “23 Nisan 
Türk Devletinin 
temellerinin atıldığı 
emperyalist devletle 
re karşı milli müca 
delenin verildiği ve 
modern Türkiye 
Cumhuriyeti 
kuruluşuna giden 
yolun açıldığı 
gündür.” dedi. 
Alkaya, vatanın bü 
tünlüğünü ve dev 
letin bağımsızlığını 
tehlikede gören 
Mustafa Kemal’in 
19 Mayıs’ta 
Samsun’a çıktığını, 
21-22 Mayıs 1919’da 
Amasya’da yayın
ladığı genelge ile 
“Milletin bağımsız 
lığını, milletin azmi 
ve karan kurtara
caktır” dediği

İlcelanmBiiıliiılüaiiîıeTaniîiDanısıııaıııaiaRilı

İLAN
Şirketimiz namına faaliyet hudutları 
içinde Yangın, Nakliyat, Makine, 
Montaj, her türden Kaza ve Tarım 
Sigortaları branşlarında sigorta 
sözleşmeleri düzenlemeye ve imza 
etmeye ve bu sözleşmelerin prim
lerini tahsil etmeye yetkili ve mezun 
olmak üzere olan Bursa, Gemlik Dr. 
Ziya Kaya Mahallesi, İstiklal 
Caddesi, Sağlık Sokak No: 10/A’da 
faaliyet gösteren

ERDOĞAN SAĞLIK’ı 
Şirketimizin “BURSA SÖZLEŞME 
YAPMA VE PRİM TAHSİLİNE 
YETKİLİ ACENTELlĞİ”ne nasp ve 
tayin ettik.
Keyfiyet kamuoyuna ilan olunur.

MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.

Doğan Alkaya

hatırlatarak, işgal 
altındaki Türk top 
raklarını kurtarmak 
için Erzurum’da 
bir kongre düzen- 
lediğihi hatırlattı. 
Erzurum kongresin
deki kararların Türk 
devletinin temelini 
oluşturduğunu 
söyleyen Alkaya, 
Sivas kongresinde 
manda ve himaye 
nin red edilme kara 
rı alındığını belirte 
rek, 23 Nisan 
1920’de Ankara’da 
TBMM nin açıldığını 

söyledi. Kurtuluştan 
sonra bugünü ço 
cuklara armağan 
ettiğini söyleyen 
Alkaya, “Cumhuri 
yet değerlerine laik, 
çağda Cumhuriyetin 
önemini anlıyoruz. 
Geçtiğimiz 90 yılı 
çok iyi değerlendi 
rip, Cumhuriyet 
kazanımlannı gözü 
müz gibi koruma 
lıyız. Türk ulusunun 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
kutlu olsun” 
dedi.

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne, 
Katırlı Köyü ve 
Umurbey Mahalle 
si’ndeki çiftçilere 
hizmet vermek 
üzere, Tarım 
Danışmanı atandı. 
Geçtiğimiz gün
lerde, göreve başla 
yan Ziraat Mühendi 
si Sıla Kubilay, 
zeytin üreticielerine 
gübreleme, 
laçlama, budama 
gibi kotlularda 
sürekli teknik 
destek ve reçete 
yazımında 
yardımcı olacak. 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı tarafın
dan görevlendirilen 
Sıla Kubilay’ın 
ilçemizin Umurbey 
Mahallesi ve 
Katırlı Köyü’ndeki 
zeytin üreticilerinin 
zirai faaliyetlerinin 
gelişmesi için 
onlara yardımcı 
olmak amacıyla 
atandığını söyledi. 
Bölgesel Tarım 
Danışmanlıkları 
ileriki zamanlarda 
arttırılacağı 
belirtildi.
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llllllWiWilililMllilBWill 1 Mayıs a 20 Bin polis
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada, 
“23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramımızın 90. 
yılı kutlu olsun” 
dedi. Güler, açıkla
masına şöyle devam 
etti: “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 
açıldığı 23 Nisan 
1920, Ulusumuzun 
babadan oğla geçen 
saltanat yönetimini 
terk ederek halkın 
kendisini, seçtiği 
temsilcileri aracılığı 
ile yönetmeye 
başladığı günün 
adıdır. Devletimizin 
yönetim sisteminde 
bu tarihle başlayan 
büyük değişim, Türk 
Ulusu’nun binlerce 
yıllık tarihindeki en 
büyük devrimi sim 
geleyen 29 Ekim 
1923’te C um huriye 
tin ilanı ile sonuçlan 
mıştır. Büyük 
Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk ilk 
Meclisin açıldığı 23 
Nisan 1920 gününü

Ulusumuza aynı za 
manda Çocuk Bay 
ramı olarak armağan 
etmiş ve bu yönüyle 
de büyük Önderimiz 
dünya ölçeğindeki 
eşsiz liderliğini bir 
kez daha göster
miştir.
Seksen yedi yıl 
önce kurulan genç 
Cumhuriyetimiz, bu 
geçen süre içerisin 
de pek çok güçlük
lere rağmen tüm 
kurum ve kurallarıy
la yerleşmiş ve Türk 
Ulusu Atatürk İlke 
ve Devrimlerini, 
Cumhuriyetin temel 
niteliklerini özüm
semiştir. Cumhuri 
yetimizin en önemli 
kuruluş felsefesi 
olan “Egemenlik 
Kayıtsız Şartsız 
Milletindir” ilkesi, 
ülkemizi ilgilendiren 
siyasal, ekonomik, 
iç ve dış kararların 
sadece Türk Ulusu 
na ait olduğu, başka 
ca hiçbir ülkenin 
veya yabancı kuru
luşların bu kararlar
da hükümranlık 
hakkı olamayacağı 

ve egemenlik hak
larımızdan kısmen 
veya tamamen 
vazgeçme anlamına 
gelen teslimiyetçi 
siyasal anlayışlara 
kesinlikle izin verile
meyeceğini ifade . 
eder. Ancak ne yazık 
ki son yıllarda 
sözde demokratik 
açılım, insan hak
larının iyileştirilmesi 
ve Avrupa Birliği 'ne 
uyum müzakereleri 
kapsamında dış güç 
terin etkisiyle yapı 
lan bazı düzenleme 
terin etnik ve dinsel 
ayrılıkçı hareketleri 
cesaretlendirdiği ve 
ülkemizin bir kardeş 
kavgasına doğru 
sürüklenme tehlike
si ni yarattığı bir 
gerçektir. Ülkemizin 
bölünmez bütün
lüğü ve Anayasamı 
zın değiştirilemez 
ilkeleri çerçevesinde 
laik, demokratik, 
sosyal bir hukuk 
devleti ve bağımsız 
bir ülke olarak tek 
amacımız büyük 
önder Musta fa 
Kemal Atatürk'ün 

hedef gösterdiği akıl 
ve bilimin önderliğin 
de çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşmak 
ve onu da aşmak 
olmalıdır. Binlerce 
yıllık ortak bir tarih 
ve kültürel birikimin 
yarattığı Türk Ulusu, 
bütün sorunlarına 
çözüm bulacak ve 
uygulayacak güç ve 
yetenektedir. Her 
kuşak kendisinden 
sonraki kuşaklara 
daha iyi bir Türkiye 
bırakmak durumun
da ve sorumluluğun 
dadır. Bu, Ülkemize 
ve yarının büyükleri 
çocuklarımıza olan 
en temel görevimiz 
dir. En yakın 
zamanda tüm 
sorunlarını çözmüş 
bir Türkiye göre
ceğimiz inanç ve 
temennisiyle tüm 
Ulusumuzun ve 
çocuklarımızın 
bayramını kutluyor, 
bu vesileyle bu gün
leri bize armağan 
eden Büyük Önder
imizin önünde bir 
kez daha saygı ile 
eğiliyorum."

İstanbul'da, 33 yıl 
aradan sonra ilk 
yasal 1 Mayıs kutla
masına ev sahipliği 
yapacak Taksim 
Meydam'nda, çevre 
illerden de alınacak 
takviye ile 20 bin 
polisin aktif olarak 
görev yapacağı 
bildirildi.
Bayrampaşa'da 
bulunan Çevik Kuv 
vet Şube Müdürlü 
ğünde, Şube Müdü 
rü Faruk Karadu 
man ve İstanbul 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Kamil 
Karabörk'ün katilı 
mıyla gerçekleştin 
len sabah içti- 
masının ardından, 1 
Mayıs için yapılan 
hazırlıklar basına 
tanıtıldı.
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Kara 
börk, 1 Mayıs'ın 
huzur ve güven 
içinde kutlanabil 
mesi için iki aydır 
hazırlık yaptıklarını 
bildirdi. Karabörk, 
"1 Mayıs'ı, vatan
daşlarımızın en iyi 
şekilde kutlaya
bilmesi için İstan
bul Valiliği ve 
Emniyet Müdürlüğü 

olarak tüm tedbir
leri almaktayız. Bu 
yıl Taksim'de yapı 
lacak kutlama, daha 
önce alınan tedbir
lerin tamamen 
değişmesine neden 
oldu. Daha önce 
alınan önlemler, 
Taksim'e çıkmayı 
engellemek üze 
rineydi. Bu yıl, 
sendika ve siyasi 
partilerin katılımıyla 
Taksim'de gerçek
leştirilecek olan 
kutlama için, tüm 
önlemleri almak
tayız" dedi.
Özel birtakım 
önlemler aldıklarını 
ve çeşitli planla
malar yaptıklarını 
belirten Kamil 
Karabörk, 
"Bu yıl, 1 Mayıs'ta 
Taksim ve civarın
da, çevre illerden 
gelecek takviye 
polislerle yaklaşık 
20 bin çevik 
kuvvet ve polis 
memuru görev 
yapacak. İsten
meyen herhangi 
bir olaya karşı 
Taksim ve çevresi 
güvenlik çemberine 
alınacak" diye 
konuştu.
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Tapu sicil müdür- 
lüklerinde persone 
lin hizmet binası 
içerisinde cep tele
fonu kullanmasının 
"sakıncalı" olduğu 
gerekçesiyle engel
lenmesi karar
laştırıldı. Alınan bil
giye göre, Bayındır 
hk ve İskan Bakanlı 
ğı Tapu ve Kadast 
ro Genel Müdürlü 
ğü 20. Bölge Müdür 
lüğü, tapu sicil 
müdürlüklerine 
"cep telefonu” 
konulu bir yazı 
gönderdi. Yazıda, 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğün 
de 6 Nisan 2010 ta 
rihinde yapılan 
değerlendirme 
toplantısında alınan 
karar uyarınca, 
"tapu sicil müdür
lüklerinde tüm per
sonelin hizmet 
binası içerisinde

cep telefonu kul
lanımının sakıncalı 
olduğu ve engellen
mesi gerektiğinin 
bildirildiği" 
belirtildi.
Tapu sicil müdür
lüklerine gönderilen 
yazıda, "Hizmet 
binası içerisinde 
tüm personelin cep 
telefonu konuş
malarının son- 
landırılması, 
iletişimin şahsi ve 
özel işlere sirayet 
etmeyecek şekilde 
müdürlüğün dahili 
telefonu vasıtasıyla 
sağlanması, yine 
işlem servisi 
içerisinde cep tele
fonu kullanımının 
yasak olduğuna 
dair yazı asılması 
ve buna rağmen 
görüşme yapılmak 
istenmesi halinde 
usulünce uyarıl
ması" istendi.

immilîMili ııııı
Okulumuza Ofis programları 
ve interneti iyi kullanabilen 
sınıf öğretmeni alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii No 12 GEMLİK

Tel: 513 50 84
Erzincan Merkez

Nüfus Müdürlüğünde aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim Hükümsüzdür. 

EMREATICI
Gemlik KHrfez
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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.Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 03
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 31
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 aa 70
Totalgaz 514 17 qo

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
Otobüs işlet. 513 45 21-122
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 
nrr-r 513 10 79MAR-PET 513 3O 33

Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İ1.K GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3643 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
23 Nisan 2010 Cuma

ÇAĞLAR ECZANESİ 
Osmaniye Mh. Pazar Cd.

No: 25 Tel: 513 35 52 GEMLİK

VElfUS SIIHEMASI 
EYVAH EYVAH 

ll.45-l4.00-l6.30-
I9.00-21.15

ÇOK FİLM
HAREKETLER BUNLAR 

ll.50-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

Rezervasyon
(Tel : 51553 21)





GemlikKSrfez I GENEL TEMİZLİK FİRMASI |
“Halı yıkamak bir sanattır"
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 90. yıldönümü törenlerle kutlandı

Coşkuyla kutladık
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 90. yıldönümünü coşkuyla 
kutladık. Dün saat O9.oo'da Atatürk 
Anıtı’nda yapılan ilk törenlerde anıta 
çelenk sunulduktan sonra saygı duru 
şunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 
Atatürk Stadyumu’nda yapılan kutlama 
törenleri saat lO.oo’da başladı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, günün 
anlam ve önemini bildiren konuşma yap 
tı. İlköğretim okulu öğrencilerinin gös
terileri büyük ilgi ile izlendi, final alkış 
topladı. Gece ise folklor gösterileri ve 
fener alayı düzenlendi. Haberi syf2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Törenleri 
ilgi ile 
izledik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 90. yıldönü 
mü dün kutlandı.

Çocukların şansına havada o 
kadar güzeldi ki, bayramın key 
fini çıkardılar.

Günlerdir ilköğretim okulları 
bayram gösterileri için hazırla 
nıyorlar.
. Birkaç gündür yağan yağmur 

provaları engellemişti, ama 
dün havaya diyecek yoktu.

Barış ve Özgür’ü alarak bay 
ram törenlerine katıldım.

Önce Atatürk Anıtı’na, sonra 
da Atatürk Stadyumuna gide 
rek törenleri izledik.

özgür, 6 yaşına bastı.
İlk kez bir bayrak törenine ka, 

tıldı.
Sevinçten deliye döndü. 

■ Barış, TEMA’cı olduğu için 
onun peşine takıldı.__________

Birlikte yürüdüler geçit töre 
ninde.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, vatandaşlardan da 
büyük ilgi görüyor.

Stadyumun kapalı ve açık tri 
bünleri tıka basa dolmuştu.

Törenin gösteriler kısmı, ilgi 
ile izlendi.

Yabancı konuklar da kenar
dan gösterileri hem izlediler 
hem de kameraya aldılar.

Gösterilerin finali görülmeye 
değerdi.

Görevli öğretmenler güzel ka 
rografiler yapmışlar, kendileri
ni kutluyorum.

Finaldeki tablo karşısında tri 
bünler ayakta alkışladılar öğ 
ren çileri.

Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
birlikte olunca coşku da güzel 
oluyor. Nice 90 yıllara..

PİLİÇ KEYFİ...
Kömürde özel sosuyla 
sağlıkla nar gibi 
kızarmış etiyle
piliç yemenin tadı bir başka olacak...

ÇOK YAKINDA HİZMETİNİZDEYİZ

Bayan elemanlar alınacaktır
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 7/C 

Tel : O 224 513 66 00 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 90. yıldönümü törenlerle kutlandı

Coşkuyla kutladık

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 90. 
yıldönümü bütün 
yurtta, törenlerle 
coşkuyla kutlandı. 
İlçemizdeki tören
lerde çoşkulu geçti. 
Saat O9.oo’da ilk 
tören Atatürk 
Anıtı’nın önünde 
gerçekleştirildi. 
Atatürk Anıtı’na 
çelenklerin kon
masından sonra 
saygı duruşunda 
bulunuldu. Ardından 
da İstiklal Marşı 
okundu.
STADDA GÖRKEMLİ 
KUTLAMA

fOMûşa

BM

! î

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları
na saat IO.00 da 
Atatürk Stadında 
devam edildi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Kıd. Albay 
Mehmet Ali Toroslu, 
Belediye Başkanı
Fatih Mehmet Güler, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercûmen, halkın 
ve öğrencilerinin, 
bayramını kutladı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasından 
sonra bir öğrenci 

tarafından “öğrenci 
Andı” okundu.
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Ercü 
men, günün anlamı 
m bildiren bir 
konuşma yaptı. 
Daha sonra,'öğrenci 
ler Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
konularında 

şiirler okudular. 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı konulu şiir 
ve komposizyon 
yarışmalarında dere
ceye giren öğren
cilere Kaymakam, 
Garnizon Komutanı, 
Belediye Başkanı, 
Cumhuriyet

Başsavcısı ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü tarafından 
ödülleri verildi. 
Ödüllerin dağıtıl
masından sonra 
geçit töreni 
düzenlendi. „ 
GÖSTERİLER 
GÖZ DOLDURDU 
Daha sonra, 
ilköğretim okulları 
mn beden eğitimi 
ve müzik öğretmen
lerince hazırlanan 
sportif gösteriler 
yapıldı.
Gösteriler muhte 
şem bir finalle 
sonuçlandı.
Programı izleyenler, 

göstericileri 
ayakta alkışladı. 
Gösterilerin tamam' 
lanmasından sonra, 
Kutlama Komitesi 
Kaymakam, Garni 
zon Komutanı, 
Belediye Başkanı 
ve Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafın
dan kutlandı.
Gece ise Fener 
Alayı düzenlendi, 
Festival Alanında 
bayram nedeniyle 
ilçemize gelen 
Romanya, Kuzey 
Kıbrıs, Gürcistan, 
Bulgaris tan folklor 
ekipleri gösteriler 
yaptılar.
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6. Ulusal Yavru TEMA Şenliği Ankara’da yapıldı. Gemlikli yavru 
TEMA’cılar Barış Can Güler ve Nilsu Nur Öztürk, Bursa’yı tem- 
silen öğretmenleri Eşref Turan ile birlikte şenliklerine katıldı.

Deniz Gezmiş'i keyifle astılar !...

TEMA Vakfı 
tarafından 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
90. yıldönümü nede 
niyle düzenlenen 
6. Ulusal Yavru 
TEMA Şenliği 
Ankara’da yapıldı. 
İki gün süren 
şenliğe Bursa’yı 
temsilen Gemlik 
TEMA Vakfı İlçe 
Sorumlusu İbrahim 
Yıldırım koordi
natörlüğünde 
ilçemiz Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 6. 
sınıf öğrencisi Yavru 
TEMA Başkanı Nilsu 
Nur Öztürk, Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu 4. sınıf öğren
cisi ve Okul Yavru 
TEMA Başkanı 
Barış Can Güler 
temsil etti.
Şükrü Şenol İlköğre 
tim Okulu Yavru 
TEMA Danışman 
Öğretmeni Eşref 
Turan ile birlikte 
Ankara’ya giden 
öğrenciler, 
Ankarah TEMA’cılar 
tarafından 
karşılandılar.
TEMA Onursal 
Başkanı ‘Toprak 
Dede’ Hayrettin 
Karaca ile biraraya 
gelen yavru 
TEMA’cılar, 
61 ilden gelen 220 
yavru TEMA üyesi 
ve öğretmenleriyle 
kaynaşarak, 
dolu dolu iki

gün geçirdiler. 
Anıtkabir’i de ziyaret 
eden TEMA’cılar, 
Atatürk’ün 
mozelesine 
TEMA çelengi

sundular.
Toprak kullanımı 
konularında atölye 
çalışması da yapan 
yavru TEMA’cılar, 
“Toprak ve içindeki

Yaşam, Toprak 
Kirliliği ve insan 
Yaşamına Etkisi, 
bitki ve erezlon 
ilişkisi, bitkilerin 
erezyona etkisinin 
neden sonuç ilişki
leri ile incelenmesi” 
konularında da 
eğitim aldılar.
Yavru TEMA 
Danışman Öğret
meni Eşref Turan, 
“Bitki ve Erezyon 
İlişkisi (Köklerim 
Benim Herşeyim) 
Bitkinin erezyona 
etkisinin nedenleri, 
sonuç ilişkisi ince
lenmesini TEMA 
yetkililerine 
sunarken, Barış Can 
Güler ve Nilsu Nur 
Öztürk de “Toprak 
ve erezyon” konulu 
yazdıkları öyküyü 
ilgililere verdiler. 
Gölbaşı ve 
Anıtkabir, Atatürk 
Müzesi’ni de gezen 
yavru TEMA’cılar, 
çalışmalar sonucu 
çalıştay bir bildiri 
hazırladılar. Tarım 
ve Köyişleri Bakan 
lığı Uluslararası 
Tarımsal Eğitim Mer 
kez Müdürlüğü’nde 
kalan yavru TE 
MA’cılar TEMA Onur 
sal Başkanı Hayret 
tin Karaca, Teşkilat 
landırma Bölüm 
Başkanı Temel Uras, 
Yavru TEMA Koordi 
natörü Burcu Ünal 
ile sohbet etme fır
satı da buldular.

DDeniz Gezmiş’i idama mahkûm eden 
mahkeme heyetinin Subay Başkanı Tug. 
General Ali Elverdi'nin ölümü ile ilgili 
haberler yayınlandı..

Boğazına bir şey takılmış ve nefes 
borusunu tıkadığı için ölmüş..

Arkasından haberlerin verilişi beni irkiltti.
İşin başlangıçını bilmeyen okurlarıma, ve 

bilhassa gençler için yazıyorum..
Bu ölümle neredeyse layığını buldu acı 

içinde öldü deniyor.
Şimdi ben, bilmeyenler adına soruyo

rum?..
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idama kim 

gönderdi?
Sadece mahkeme başkanı Tug.general Ali 

Elverdi mi?
Hayır, o sadece mahkeme kararı veren

lerden biri.
Gençler, okurlarım; Deniz idama “milli 

irade” gönderdi. Meclis gönderdi..
Halkın seçtiği milletvekillerinin kaldırdığı 

parmaklar gönderdi.
Evet, idam kararını Ali Elverdi’nin 

başkanı olduğu heyet vşrdi.
Aslında bu gençler adam öldürmemişler, 

kan akıtmaışlardı.
Yasa gereği suçları olabilirdi ama idam 

ed'ıîecek Dır suçları yökfû..
Yasa gereği idam kararları Türkiye Büyük 

Millet Meclisi verir..
O tarihlerde sağ iktidarda idi..
Zaten çoğunlukla böyle olmuştur.
O gün, tam 276 el kalktı ve “Evet” dedi.
Aralarında üzülerek belirteyim ki 35 dok

tor milletvekili vardı.
Ama bugün “Milli Şef” diye yerden yere 

vurulan, geçmişi bizzat Başbakan tarafın
dan didik didik edilen rahmetli İsmet 
İnönü, “Hayır” dedi. Hayır..

Bülent Ecevit “Hayır” dedi.ALLAHIN 
RAHMETİ ÜZERLERİNE OLSUN..

Evet diyenlerin çoğunluğu sağ iktidarda 
oîan, Aaı Adalet partisi olan sağ kesimdi..

Bugün, “milli irade şehidi” olarak anılan 
ve AK Partililerin de övünerek üstlendiği 
“Yeter Söz Milletin” pankartının arkasında 
saf tutarak savunduğu Adnan Menderes 
çizgisini sürdüren insanlar.

O gün Mecİis’te kapaklar vuruluyordu ve 
“Üçe üç” çığlıkları atılıyordu.

Yani “Üç bizden, üç sizden...”
“Bizden” dedikleriAdnan Menderes,Fatin 

Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan.
“Sizden” dedikleri Deniz Gezmiş, 

Hüseyin İnan, Yusuf Aslan.
Kana kan, dişe diş.,.o koca koca adamlar 

zafer sarhoşu oldular..
Deniz Gezmiş'in sehpada ölümü 25 daki

ka sürmüş.
Kendi ayakları ile sandalyesine tekme 

atmış.
"Cellata yaklaşma ben temiz ölmek istiy

orum " demiş
Cüsseli bir olduğu için, cellat çifte ilmek 

atmış.
Onun yüzünden 25 dakika can çekişmiş.
Gençler şunu iyi bilin ;Deniz Gezmiş ve 

arkadaşları intikam kurbanıydı.
Türkiye geçmişte olan ihtilalim 

intikamını, bu gençleri acımasızca ipe çek
erek ile alıyordu.

Bunu hatırlatmak istedim.
Adnan Menderes ve arkadaşlarını askeri 

bir yargı idama mahkûm etti.
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam 

onayını “milli irade” ,meclis verdi.
Şimdi söyleyin bana, birinin sicili 

ötekinden daha mı temiz?

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Şükrü Şenol Iköâreiim
ttW M »Mı

a a Mini WB
İlçemiz Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu, 
“Beyaz Bayrak” 
ödülü almaya hak 
kazandı.
Okul Müdürü Ali 
Deliak gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
‘Beyaz Bayrak’ 
almak için yaptıkları 
başvuru sonucu 
1 Nisan 2010 günü 
okullarında yapılan 
denetimlerde, 100 
üzerinden 91 puan 
alarak Gemlik’te 
ilköğretim Okulları 
arasında ‘Beyaz 
Bayrak’ alan tek 
okul olduklarını 
söyledi.
İlçemizden 8 okulun 
‘Beyaz Bayrak’ 
almak için yaptığı 
başvuru İl Sağlık 
Müdürlüğü ve 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
oluşturulan ekipçe 
yapılan denetimler 
sonucu belirleniyor. 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu ile 
birlikte Gemlik 
Mesleki Eğitim 
Merkezi Okulu’nun 
da ‘Beyaz Bayrak’ 
almaya hak kazan 
dığı öğrenilirken, 6 
okul yeterli puanı 
alamadığı için 
‘Beyaz Bayrak’ 
almaya hâk kazana-

Müdürü Ali Deliak, 
başarıda katkısı 
olan Sağlık ve 
Temizlik Kulübü 
öğretmen ve öğren
cilerine tüm öğret
menlere, personele 
ve okulu temiz tut
mak için büyük 
özen gösteren 
öğrencilere 
teşekkür etti. 
JANDARMA 
KOMUTALIĞINA 
ZİYARET 
Şükrü Şenol İlköğ

Komutanlığı ziyaret 
etti. Çocuk Bayramı 
nedeniyle Okul 
Müdürü Ali DELİAK, 
Sınıf Öğretmeni 
Mehmet Erik, 
Öğrenciler Atakan 
Çakıroğlu, İrem Ay 
din ve Nurettin Fatih 
Akkın Gemlik 
Jandarma Komutan 
lığını ziyaret etti. 
Öğrenciler Komu 
tanlık makamını 
temsili olarak 
üstlendi.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramanın 
90. yıl kutlamaları 
nedeniyle İlçe 
Kutlama 
Komitesince 
düzenlenen 

resim yarışmasında 
dereceye giren 
resimler Özdilek 
Alışveriş .
mağazası’nda 
sergilenmeye 
başladi.' 
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Hüseyin Zan 
ve okul müdürleri 
sergiyi inceledi. 
Sergi beğeni ile 
izlendi.

Alışveriş merkezi dış mermerleri döşeniyor
Gemlik Belediyesi 
tarafından
Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
yaptırılan Alışveriş 
Merkezi’nin son 
rütuşları çevre 
düzenlemesiyle 
sürüyor. 
Alışveriş 
Merkezi’ne 
giriş ve çıkışı 
sağlayacak 
otopark bölümünün 
tamamlanmasından 
sonra ön cephe 
çevre düzenle 
melerine başlandı, 
ihaleyi alan 
firma tarafından 
Gemlik Diabas

çalışmaların 
tamamlanmasından 
sonra Mayıs 
ayında alt

dükkanların kura 
ile eski çarşı esnafı
na verileceği, 
üst bölümlerin

ise toplu 
kiralama yöntemi 
ile kiralanacağı 
belirtildi.

mermer ile bitirileceği
kaplanan giriş öğrenildi.
bölümünün Havuz fıskiyeleri
bu ay içinde ve yeşillendirme
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InttlMİMlIl Bula Fııarı Bursa'da acildi
Bursa'da Kültür ve 
Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay'ın 
başlattığı Turizm 
Haftası kutlamaları 
Güney Marmara 
Otelciler Birliği'nin 
verdiği kokteylle 
son buldu. 
Botanik Park'ta 
bulunan Bey 
Konağı'nda verilen 
kokteyle resmi 
kurum müdürleri, 
sivil toplum örgüt
leri temsilcileri ve 
çok sayıda iş adamı 
katıldı. Turizm 
Haftasıyla Bursa'da 
turizm mevsiminin 
başladığını belirten 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Ahmet 
Gedik,

hafta boyunca 
vatandaşları turizm 
konusunda bil
gilendirdiklerini 
söyledi. Gedik, 
hıdrellez kutla
maları, Müzeler 
Haftası faaliyetleri,

Keleş Kocayayla, 
Orhaneli Karagöz, 
Büyükorhan yayla 
ve Cumalıkızık 
ahududu şenlik
leriyle bu yılın 
hareketli 
geçeceğini söyledi.

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS

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

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel:(0.224)51396«3 Fax:(0.224)5133595

Tüyap tarafından 
düzenlenen Bursa 
9. Gıda ve İçecek 
Ürünleri, Gıda 
İşleme, Paketleme, 
İçecek Teknolojileri, 
Unlu Mamuller 
Teknolojileri ve 
Mağaza Market 
Ekipmanları Fuarı 
(GIDA-GIDA-TEK 
2010) ile Otel, 
Restoran, Kafe 
Ekipmanları Fuarı 
(HOREKA 2010) 
açıldı.
Tüyap Bursa 
Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merke 
zj'nde çok sayıda 
davetlinin katılımıy
la açılan fuarda, 
yurt içi ve dışından 
yaklaşık 100 firma 
ve temsilcisi, ürün
lerini sergiliyor, t 
Gıda sektöründe 
gerçekleştirdiği üre
tim değerleriyle 
bölge ve ülke 
ekonomisinde 
önemli paya sahih 
olan Bursa'daki fir
maların yoğunlukta 
olduğu fuara, gıda 
sektöründe en 
çıkan Ankara, 
Balıkesir.

Çanakkale, İzmir, 
Kayseri ve Muğla 
gibi çok sayıda ile 
ile Balkanlar ve 
Ortadoğu'dan on 
binlerce ticari 
heyetin gelmesi 
bekleniyor. 
Ekmek, pasta, 
soğuk ve sıcak içe
cek, ambalaj, temiz
lik ürünleri, otel, 
restoran ve kafe 
lerin ihtiyaç duya
cağı her türlü ekip
man ve donanımlar 
ile en son teknoloji

ürünlerin kullanıcı 
ların beğenisine 
sunulduğu fuar, 25 
Nisanda sona ere
cek. Fuarda stant 
açan yufkacı Baht 
iyar Şen, geçen yıl 
yapılan gıda fuarına 
da katıldığını belirte 
rek, "4 gün süren 
fuarda 10 bin 
gözleme yapmıştık. 
Bu fuarda hede
fimiz 10 bini 
geçmek. Ziyaretçi 
yoğun olursa 10 
bini geçeriz" dedi.

elmfc «seKeri
------ - KREŞLERİ

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolıı faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

SAX.lYl.U.gXAFA ÖZALP EMLAK.’.TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Vill* 

MORTGOG 
TAPU TAKİP I 

ACİL SATILIK ve KİRALIK

a, Dükkan, Arsa, Arazi
>< nnoMCR'i
İŞLERİ YAPILIR
■ARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
Bursa Nilüfer ihsaniye 3+1 site içinde Yıldırım Alışveriş Merkezine yakın satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL
Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat İ40 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Gemlik Beledhıespor 
sezon» İlime bitirdi

inM İüi MIB

Bursa yerel genç 
erkekler 2009-2010 
liginde Gemlik 
Belediyespor 
Voleybol Takımı, 
Bursa üçüncüsü 
oldu.
önceki gün, 
Bursa Atatürk Spor 
Salonu’nda yapılan 
kupa ve madalya 
töreninde Gemlik 
Belediyespor 
voleybolcularına 
madalyaları takıldı. 
Karşılaşmaya 
katılan 7 spor 
kulübünün başkan 
ve yöneticileri, 
federasyon yetkilisi 
ve Bursa İl Spor 
Müdürünün de 
katıldığı törende,

DEVREN SATILIK
KÜÇÜK KUMLADA İSKELE MEVKİİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR
Tel: 0 532 235 38 58

Gemlik Belediye 
spor’u Teknik 
Direktörü Mehmet 
Tan temsil etti. 
Karşılaşmalarda, 
birinciliği Tofaş 
alırken, Bosh 
ikinci, Gemlik 
Belediyespor 
üçüncü, Bursa 
Voleybol dördüncü, 
Yenişehir Belediyesi 
beşinci, Havagücü 
altıncı, Gemlik 
zeytinspor ise 
yedinci oldu.
Gemlik 
Belediyespor 
Teknik Direktörü 
Mehmet Tan, bu yıl 
ilk kez katıldıkları 
bu turnuvada 
üçüncü olarak

karşılaşmaları 
bitirmenin 
kendilerine umut 
verdiğini, gelecek 
sezona daha iyi 
hazırlanarak, 
şampiyonluk için 
yarışacaklarını 
söyledi. Tan, 
“Sporcularımızı 
kutluyorum.
Bu yıl beklentimiz 
şampiyonluk 
değildi. Ancak 
güçlü takımlar 
karşısında 
üçüncülüğü 
elde etmek bizim 
için önemli 
bir sonuçttur. 
Sporcularımıza 
teşekkür- 
ediyorum” dedi

Ahmet Dural 
Meydanı’nda bulu
nan tarihi Çarşı 
Çeşmesi ve 
çevresi ilgi 
bekliyor.
Gemlik’te sokak 
çeşmesi olarak 
ender bulunan 
çeşmelerden biri 
olan ve uzun 
yıllardan beri 
Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
Gemliklilerin 
su ihtiyacını 
karşılayan çeş
menin mermer
lerinin kirliliği 
dikkat çekiyor. 
Su yalağının ve

Panzer tören alanına üirıll: 1 ölü
Tunceli'nin Hozat 
İlçesi'nde 23 Nisan 
Bayramı kutlamaları 
sırasında freni boşa 
lan panzerin altında 
kalan polis yara
landı, eşi öldü. Ho 
zat İlçe Belediye 
Başkanı. Cevdet 
Konak, polis memu
ru Mehmet Gök 
türk'ün, Ti kendi 
çocuğu olmak üzere 
5 çocuğu kurtardık
tan sonra, eşini de 
.kurtarmaya çalışır 
ken panzerin altına 
kaldığını söyledi. 
Olay, ilçe stadında 
yapılan 23 Nisan 
kutlamaları sırasın
da meydana geldi. 
Kutlamalar devam 
ederken, ilk belir
lemelere göre freni 
boşalan panzer 
aniden hareket etti. 
Panzer altında kalan 
polis memuru Meh 
met Göktürk ve eşi 
Songül Göktürk ağır 
yaralandı.

mermerlerinin 
ilgi beklediği 
çeşmenin hemen 
önünde bulunan 
asfalt üzerindeki 
yağmur giderinin 
ise çukurda kalması 
araçların Kumla 
yönüne dönüşünde 
ani durmaları

Hastaneye kaldırılan 
yaralılardan Songül 
Göktürk yaşamını 
yitirdi. Yaralı polis 
Mehmet Göktürk'ün 
tedavisi sürüyor. 
Hozat Belediye Baş 
kanı Cevdet Konak, 
polis panzerinin 
tören alanına girme
si sonucu ağır yara 
lanan polis memuru 
Mehmet Göktürk'ün, 
1'i kendi çocuğu 
olmak üzere 5 çocu 
ğu kurtardıktan son 
ra, eşini de kurtar
maya çalışırken 
panzerin altına 
kaldığını söyledi. 
Konak, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kap
samında Cumhu 
riyet Caddesi'nde 
düzenlenen etkinlik
lerin sona erdiği 
sırada, Hozat Öğret 
menevi önünde 
güvenlik amaçlı 
bekletilen panzerin 

sonucu tehlikeye 
neden oluyor. 
Çeşmenin bakımının 
yapılması ve 
yağmur gider 
ızgarasının 
düzeltilmesi 
çevrede bulunan 
esnaf tarafından 
isteniyor 

freninin boşalması 
sonucu tören alanı
na girdiğini belirtti. 
Bu sırada, olayı fark 
eden polis memuru 
Mehmet Göktürk'ün 
panzerin önünde 
bulunan 1'i kendi 
çocuğu olmak üzere 
5 çocuğu son anda 
kurtardığını belirten 
Konak, "Polis 
memurumuz 5 
çocuğu kurtardıktan 
sonra, eşini de 
kurtarmaya 
çalışırken ikisi 
birlikte panzerin 
altında kaldı.
Songül Göktürk, 
olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Helikopterle Elazığ 
Fırat Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan polis 
memurumuz 
Mehmet Göktürk'ün 
de hayati tehlikeyi 
atlattığını öğrendik" 
diye konuştu
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İşle Turkiye nin mal «arlığı
Türkiye'de 
Hâzinenin 3 milyon 
214 bin 531 adet 
taşınmazı, 87 bin 
575 adet taşıtı, 
288 bin 341 adet 
de telefonu 

bulunuyor.
Maliye Bakanlığı'nın 
verilerine göre; 
ülkemizde 181 
milyar 176 milyon 
943 bin 189 
metrekarelik 
bir alan Hazine 
mülkiyetinde 
kalıyor. Hâzineye 
ait alanlar, 

Türkiye'nin yüzde 
23'lük bölümünü 
oluşturuyor.
Hâzineye ait alanlar 
üzerinde 3 milyon 
214 bin 531 adet 
taşınmaz yer 
alıyor. Bunların 
1 milyon 202 bin 
176'sını tarlalar, 
115 bin 19'unu 
binalar, 388 bin 
769'unu arsalar, 
721 bin 148'ini de 
araziler meydana 
getiriyor.
Hâzineye ait taşın
mazlar üzerinde 166 
bin 207 bağ ve

bahçe, 335 bin 813 
orman, 78 bin 453 
mera, otlak gibi orta 
malı bulunuyor.
Su alanlarının 
sayısı 173 bin 376, 
tarih-kültür alan
larının 3.bin 816, 
maden-ocak alan
larının 1.430, deniz- 
dolgu alanlarının da 
620 olarak belir
leniyor.

LOJMAN VE TAŞIT 
SAYILARI 
Ülkemizde devletin 
229 bin 729 adet de 
lojmanı bulunuyor. 
En fazla lojmanı 
olan kuruluş da 48 
bin 85 lojmanla 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü olarak 
görülüyor.
Milli Eğitim Bakanlı 

ğı 44 bin 169; Milli 
Savunma Bakanlığı 
41 bin 701, Sağlık 
Bakanlığı ise 20 bin( 
223 lojmanla Emni 
yeti takip ediyor.
Cumhurbaşkanlığını 
n 367, TBMM'nin 
457, Başbakanlığın 
da 642 lojmanının 
olduğu ülkemizde, 
Adalet Bakanlığı 8 
bin 77, Jandarma 
Genel Komtutanlığı 
16 bin 820, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 5 
bin 423, Maliye 
Bakanlığı 4 bin 399, 
Orman Genel 
Müdürlüğü 9 bin 
658, DSİ de 3 bin 
926 lojmana sahip 
görünüyor.
Resmi verilerde, 
kamunun sahip 
olduğu taşıt miktarı 

da 87 bin 573 olarak 
görülüyor.
Bunların 686'sını üst 
düzey kamu 
görevlileri ile pro
tokol için alınan 
binek otomobiller 
oluşturuyor. 
Kamudaki diğer 
binek otomobil
lerinin sayısı 29 bin 
121, station vagon 
sayısı 4 bin 770, 
arazi tipi binek 
araba sayısı da 2 
bin 70 olarak hesa
planıyor.
Kamunun elindeki 
ambulans miktarı da 
6 bin 338 olarak 
tespit ediliyor.
CEP TELEFONU 
YAYILIYOR 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarında 288 
bin 341 adet de tele
fon bulunuyor. 
Bunların 5 bin 
157’sini cep telefon
ları, 196 bin 223'ünü 
müstakil telefonlar, 
86 bin 961'ini de 
santral telefonları 
meydana getiriyor. 
Kamunun faks tele
fonu sayısı da 38 
bin 59'u buluyor.

SMUnıH
öncesi zorunla eğitim
MEB Okul öncesi 
Eğitimi Genel 
Müdürü Remzi 
İnanlı, yaptığı açık
lamada, bu eğitim- 
öğretim yılında 
32 ilde zorunlu okul 
öncesi eğitime 
geçildiğini anımsa
tarak, bu uygula
manın başarıyla 
yürütüldüğünü 
ifade etti.
Okullaşma oranının 
32 ilde ortalama 
yüzde 93.1 'e yük
seldiğini bildiren 
İnanlı, zorunlu 
eğitim uygula 
masını gelecek 
yıl, şu anda okul 
öncesinde okullaş
ma oranı yüzde 
50'nin üzerinde 
olan 25 ile daha 
yaygınlaştıracak
larını kaydetti. 
Okul öncesi 
eğitimin, çocuğun 
gelişiminde ve 
okul hayatında 
büyük katkıları 
bulunduğunu 

vurgulayan İnanlı, 
velileri bil
inçlendirme çalış
malarının devam 
edeceğini söyledi. 
İnanlı'nın verdiği 
bilgiye göre, 
2010-2011 eğitim- 
öğ retim yılından 
itibaren 
Yozgat, Denizli, 
Ayfonkarahisar, 
Şanlıurfa, Sakarya, 
Kocaeli, Hatay, 
Elazığ, Sivas, 
Erzincan, Mersin, 
Balıkesir, Niğde, 
Tokat, Antalya, 
Bitlis, Aydın, 
Malatya, Muş, 
Aksaray, 
Osmaniye, Manisa, 
Siirt, Bingöl ve 
Çorum'da zorunlu h 
eğitime geçilmesi j 
planlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı | 
Nimet Çubukçu, 
bu illerin valileriyle 1 
27 Nisan
2010'da Ankara'da j 
değerlendirme 
toplantısı yapacakla

İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı No: 3/ B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (O 224) 513 55 95

ajans37 YllUK TECRÜBE ilE h|zhetİnİzdey*z

DOĞUN & NİŞAN & SÜNNET VC AÇILIŞ 
ORGANİZASYONLARI İLE DE HİZMETİNİZDEYİZ

EN KALİTELİ DAVETİYELER UYGUN FİYATLARLA > V
DAVETİYE ÇEŞİTLEBİMİZİ GİRMEDEN KARAR VERMEYİN

özel günlerinizi unutulmaz kum ak için yariz
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

MATBAACILIK - REHAMCIUK - ORGANİZASYON VE TAHITIM
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Tiirlıhe. 59529 milyon dolar 
dış horc ödemesi namı

Türkiye, 1-21 Nisan 
tarihleri arasında 
595,29 milyon dolar 
dış borç ödemesi 
yaptı. Merkez Ban 
kası'nın verilerine 
göre, dış borç öde 
meşinin, 533,91 
milyon doları Hazi 
ne, 54,01 milyon 
doları genel ve kat 
ma bütçeli idarele 
rin dokümantas 
yon, kitap bedeli, 
katılma payı, üyelik 
aidatı gibi ödeme 
leri ile MSB ve 
savunma sanayi 
ödemeleri gibi 
kalemler ve 7,37 
milyon doları da 
Merkez Bankası 
ödemesinden oluş
tu. Ocak ayında 
775,56 milyon

dolar, Şubat ayında 
2 milyar 90,27 mil 
yon dolar, Mart 
ayında 1 milyar 
7,03 milyon dolar 
dış borç ödemesi 
ger çekleştirenx 
Hazine'nin 
21 Nisan ta 
rihine kadar yaptığı 
ödeme tutarı 4 mil
yar 468,15 milyon 
doları buldu. Bunun 
3 milyar 776 milyon 
46 bin dolarını 
Hazine tek başına 
gerçekleştirdi.
Türkiye, 2009 yılın
da 8 milyar 741,95 
milyon doları Hazi 
neye olmak üzere 
toplam 11 milyar 
724,24 milyon dolar 
tutarında ödeme 
gerçekleştirdi.

im mıiî lııliııılı mıı
Okulumuza Ofis programları 
ve interneti iyi kullanabilen 
sınıf öğretmeni alınacaktır.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii No 12 GEMLİK

Tel: 513 50 84

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Kurfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
24 Nisan 2010 Cumartesi 

ONUR ECZANESİ 
İstiklal Caddesi 

Tel: 513 73 94 GEMLİK

G 
E 
M 
L 
i 
K

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 5-13 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 SİCİ. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)D

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

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
Hâbaşgaz 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 qo
Akcan Petrol
MAR-PET ;o 3’
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

I 

1

»

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSkl 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
GEHLİK'İN İLK GONLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3644 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

vmssmsi 
EM EYVAH 

11.45-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ÇOK FİLM 

HAREKETLER BUNLAR 
11.30-14.00-16.30- 
, 19.00-21.15

Rezervasyon 
(Tel 151335 21)
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2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİ'NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

hafta ıçl 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500-TL’den
«S BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

TEL: 51310 71-GSM: 0.533 560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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Gemlik Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme takımı, İnegöl'deki yarışmalardan büyük başanyla döndü Wl M
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı nedeniyle İne 
göl’de yapılan ve 16 kulübün 350 
sporcusunun katıldığı vüzme 
yarışmalarında, Belediye Gençlik 
ve Spor Kulübü sporcularından 
Ahmet Hocaoğlu, çağan Öztürk, 
Secern Tunaboylu başarıya imza 
attılar. İlçemize ödülle dönen spor 
cular, dün Sosyal Yaşam Merke 
zi’nde düzenlenen törende ödül
lendirildiler. K. Güler’in haberi 7’de

23 Nisan günü, 
Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde 
başıboş dolaşan 
bir pitbull köpek, 
evlerinin önünde 
oynayan Berkay 
Keskin (5) saldıra 
rak, göğsünden 
ısırdı. Oğlunun 
feryadı üzerine 
sokağa Çıkan anne 
Saadet Keskin’i de 
kol ve göbeğinden 
yaraladı.
Çığlıkları duyan

baba Mürsel 
Keskin, evin birinci 
kat balkonunda 
atlayarak, köpeği 
taş ile bayılttı. 
Keskin’in bacağı 
kırıldı. Yaralılar, 
hastanede tedavi 
edildi. Polis, 
köpeği gözetim 
altına alarak, 
hayvan bannağına 
götürdü. Aile, 
köpek sahibi belli 
olursa dava aça
cağını açıkladı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Spora destek 

verildikçe 
başarılar 
artıyor

Gemlik sporda sınıf atladı.
Ard arda Türkiye şampiyonlu 

ğu, birincilikler alıyoruz.
Dûn de Sosyal Yaşam Merkez’ 

nde bir tören vardı.
23 Nisan Çocuk Bayramı nede 

niyle İnegöl’de düzenlenen İl 
Yüzme birinciliklerinde üç kü 
çük yüzücümüz üç birincilik, bir 
de ikincilik elde etti. 7 ve 8 
yaşalarındaki o küçümen çocuk
ların sevincini görmeliydiniz.

Hem şaşkındılar, hem mutlu.
Aileleri de bir o kadar sevinçli 

ve mutlu.
Belki de bu ilk birincilikleriydi 

çocuklarının.
Judoda Türkiye şampiyonluğu, 

baskette il üçüncülüğü, il de ya 
pılan okul karşılaşmalarında ilk 
üçe girmeler, yelken de Türkiye 
şampiyonlukları, futbol dışında 
'^redeyse her dalda başarılı so

nuçlar geliyor.
Bunun nedeni ne olabilir?
Bence spora sahip çıkan bir ye 

rel yönetimin olması..
Bu başarıların artaracağına ina 

nıyorum.
Cumartesi günü, Sosyal Yaşam 

Merkezi’nde bir toplantıya tanık 
oldum.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Belediye Gençlik Spor Ku 
lübü Başkanı Mahir Gencer, ikin
ci Başkan Gürhan Çetinkaya, Be 
lediyespor Teknik Direktörü Meh 
met Tan, iki genç bisikletçimiz 
ile bisiklet sporunu görüşüyor. 
Gemlik’te bisiklet sporunu geliş 
tirmek için nelerin yapılabilirliği 
ele alınıyor. Derken bunlara Ya 
şam Atölyesi’nden bir grup ka 
tılıyor. İki grup birlikte bisikleti 
konuşuyor. Gemlik’te spor des 
tek buldukça başarılar artıyor.

PİLİÇ KEYFİ
Kömürde özel sosuyla 
sağlıkla nar gibi 
kızarmış etiyle 
piliç yemenin tadı bir başka olacak.

ÇOK YAKINDA HİZMETİNİZDEYİZ

Bayan elemanlar alınacaktır
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 7/C 

Tel : 0 224 513 66 00 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


26 Nisan 2010 Pazartesi Gemlik KHrfeza Sayfa 2

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İSkele Meydanı’nda şenlik düzenlendi

Yabancı ekipler, folklor doyurdu

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
etkinlikleri için 
Gemlik’e gelen 
yabancı folklor 
ekipleri gösteri
leriyle izleyenleri 
coşturdu.
Gemlik 
Belediyesi'nin 
davetlisi olarak 
Gemlik'e gelen

KKTC, Romanya 
Mecidiye, 
Bulgaristan ve 
Gürcistan ekipleri 
23 Nisan törenlerine 
katıldıktan sonra 
akşam da İskele 
Meydanı 
festival alanında 
yaptıkları folklor 
gösterileriyle 
ülkelerinin oyun
larını sergilediler.

Yabancı ekiplere 23 
Nisan tören 
ve kutlamalarına 
katılmalarından 
dolayı Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
tarafından teşekkür 
plaketi ve çiçek 
verildi.
Öte yandan, 
ilçemize gelen 
Bulgaristan,

Romanya., Kuzey 
Kıbrıs TürkCumhu 
riyeti, Gürcistan 
Halk Dansları 
Topluluğu, 
cumartesi akşamı 
saat 19.oo’da 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi’n 
de alışveriş 
yapmaya gelenlere 
de folklor gösterileri
ni sergilediler.

Gemlik 
Küçük Sanayi 
Şitesi Yapı 
Kooperatifi’nin 
2009 yılı genel 
kurulu yapıldı. 
Genel kurulda, 
eski yönetim 
yeniden seçildi. 
Başkanlığa yine 
Semih Aşkın 
getirildi. Küçük 
Sanayi Sitesi 
Toplantı 
Salonu’nda 
yapılan genel 
kurul toplantısına 
sunulan 
çalışma raporunda 
konuşan Kooperatif 
Başkanı Semih 
Aşkın, kooperatifin 
mali konularda 
kooperatifin gider
lerini azaltarak, 
gelirlerini arttırdık
larını söyledi. 
Aşkın, konuş

; masında “Göreve 
i geldiğimizde, ilk 
işimiz yönetim ve 
denetim kurulu 
üyelerinin almış 
olduğu ücretleri

Semih Aşkın

kaldırmak oldu.
Bu uygulama ile 2 
yılda toplam 40 bin 
440 lira kooperati
fimizin kasasında 
kalmış oldu. Ayrıca, 
yönetim kuruluna 
verilen akaryakıt 
giderini de kaldırdık. 
Buradan da 2 yılda 
9 bin lira tasarruf 
ettik. Bir de avukat
lara verilen ücretleri 
kaldırarak, 2 yılda 
10 bin 800 lira

buradan kasamıza 
\ kalmış oldu.
Ayrıca üst birlikten 
ayrılmak suretiyle 
buraya ödenen 3 
bin lirayı da tasar
ruf ederek toplam 
63 bin 240 lira 
koopera ti fim ize 
gelir sağladık.” 
dedi.
Aşkın, açıklamasın
da eski yönetimler 
zamanında tahsil '< 
edilen KDV nin 
devlete yatırıldığım, 
kendi dönemlerinde 

ise 15 bin 875 lira 
KDV iadesi aldık- . 
larını söyledi. 
Site arazilerini 
kiraya vererek, 
30 bin 500 lira elde 
edildiğini, toplam 
113 bin lira 
tasarruf sağladık
larını belirtti.
Site girişi kapılarının 
yaptırıldığını da 
söyleyen Aşkın, 
kamera sistemi ile 
sitenin tamamının Ji; 
güvenliğini 
sağladıklarını, 

yeşil alanlara 
damlama usulu 
sulama sistemi kur
duklarını belirterek, 
yeniden aday 
olduklarını söyledi. 
Tek liste ile gidilen 
seçimlerde Yönetim 
Kurulu şu isimler
den oluştu:

YÖNETİM KURULU 
Semih Aşkın, 
Bülent Aksu, 
Emir Bayrak, 
Mehmet Maviş, 
Hayrullah Bayrak.

YEDEK
Şevket Meral 
Halil Kılıç 
Hüseyin llhandağ 
Osman Yılmaz 
H.Ferit Bostancı

DENETİM KURULU 
Erhan Oğuz 
Oğuzhan Bülbül 
Vedat Kılıçaslan

YEDEK 
Haiidun Hızal 
İsmail Arı 
Murat Ayyıldız.

Göksal Noca'nm katıldığı
Yemekteyiz programı 

bugün başlıyor

Show TV’de yayın
lanan ‘Yemekteyiz’ 
programının 
yeni bölümü 
bugün başlıyor. 
Bursa’da yapılan 
çekimlerde 
Karacaali Noca 
Et Mangal Tesisi 
sahibi Göksal 
Noca’da katıldı. 
Bursa’da 5 gün 
süren çekimlerde 
bir arkadaşının 
evinde yarışmacıları 
ağırlayan Noca, 

köy tarhanası, x 
yumurta dolması, 
ıspanaklı kol böre 
ği, renk cümbüşü 
salata, salçalı bon
file, fesleğen soslu 
makarna, sütlü don
durmalı Kemalpaşa 
tatlısı hazırladı.
Dün frağmanı 
gösterilen 
‘Yemekteyiz’ 
programı bugün 
saat 15.30’da 
Show TV’de
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Kanlı hesaplaşma: 1 ftlii 2 yaralı
Öfkeli genç adam, 
tartıştığı eski eşini 
bıçaklayarak 
öldürdü. Üç yaşın
daki oğlunun elin
den yaralanmasına 
yol açan baba, 
bıçakla intihar girişi
minde bulundu.
25 yaşındaki Bedih 
K, oğlu Ahmet Kaan 
K’yi (3) görmek için 
bir süre önce boşan 
dığı eski eşi Elif 
B'nin (20) oturduğu 
Kavak Sokak'taki 
evine gitti. Bedih K.

'Belediyeciyim' diyerek 
seyyar simitçiyi dolandırdı
Bursa'da, kimliği 
belirsiz bir kişi, sey
yar simitçiyi, 'Bele 
diyede görevliyim, 
burada simit satabil
men için kayıt yap
tırman gerekiyor' 
diyerek dolandırdı. 
Kimliği belirsiz 
dolandırıcıya 50 TL 
parasını kaptıran 
seyyar simitçi polise 
müracaat ederek,

Binin» talarte» terastaHüstiı
Bursa'da su gideri 
borusunu yerine 
takmak isterken 3. 
kattan düşen kadın 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre

Bursa'da üçüncü 
kattaki evinin 
terasında 
hamakta 
sallanırken 
üzerine baca 
düşen çocuk öldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay dün 
akşam merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli 
Mahallesi'nde 

ile eski eşi Elif B, 
evde oğlu Ahmet 
Kaan ile Elif B'nin 
teyzesi Nurhan 
K'nin (50) olmasına 
rağmen tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine Bedih K. 
eski eşi Elif B'yi 
göğsünden bıçak
ladı. Teyze Nurhan 
K'nin engel olmaya 
çalıştığı sırada 
Bedih K, oğlunun da 
elinden yaralan
masına neden oldu.

zanlıdan şikâyetçi 
oldu.
Merkez Yıldırım ilçe
si Mimarsinan 
Mahallesi Şevket 
Yılmaz Hastanesi 
önünde simit satan 
Ahmet Sarıboğa'nın 
(48) yanına gelen 
kimliği belirsiz bir 
kişi, 'Belediyeden 
geliyorum, burada 
simit satabilmen 

olay, Hürriyet 
Mahallesi 
Gençosman Sokağı 
üzerinde meydana 
geldi. Evinin terasın
daki su gideri 

yaşandı.
Murtaza Çelenk ile 
eşi Gülminnet 
Çelenk üçüncü 
katın terasında 
akşam yemeği için 
hazırlık yaparken, 
3 yaşındaki çocuk
ları Melik ise iki 
soba bacası 
arasına bağlanan 
hamakta sallanmaya 
başladı. Bu

Olay yerinden kaçan 
Bedih K, bir süre 
sonra yol ortasında 
elindeki bıçağı 
karnına saplayarak 
intihar girişiminde 
bulundu. Ağır 
yaralanan Elif B, 
kaldırıldığı İnegöl 
Devlet Hastane 
si'nde yapılan 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. Bedih 
K. ise aynı has
tanede yapılan ilk 
müdahalenin ardın
dan ameliyata alındı.

için belediyeye 
kayıt yaptırman 
gerekiyor' dedi. 
Seyyar simitçi 
Ahmet 
Sarıboğan'dan 
belediyeye kayıt 
parası için 50 TL 
alan şahıs kısa süre 
sonra kayıplara 
karıştı.
Dolandırıldığını 
anlayan simitçi 

borusunu takmaya 
çalışan Zehra 
Sevinçli (43), 
dengisini 
kaybederek düştü. 
Ağır yaralanarak 

esnada hamağın 
bağlandığı 
bacalardan birisi 
çocuğun üzerine 
düştü. Bir otomobil 
fabrikasında 
çalıştığı öğrenilen 
baba Murtaza 
Çelenk oğlunu 
özel araçla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırmak istedi.

Elinden yaralanan 
çocuğun tedavisi 
ise acil serviste 
yapıldı. İşitme ve 
konuşma engelli 
teyze Nurhan 
K. ise yeğeninin 
öldüğü haberini 
alınca sinir krizi 
geçirdi. Olayı 
haber alır almaz 
hastaneye akın eden 
genç kadının yakın
ları da sinir krizleri 
geçirdi. Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi 

Yazı YOR UM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyeVblog/özcan vural

polise başvurdu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri/ kapılarına 
gelen ve kendilerini 
'görevli' olarak 
tanıtan kişilere 
muhakkak suretle 
kimlik sorulmasını 
istedi.

Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan kadın 
kurtarılamadı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Küçük çocuk 
hastaneye 
ulaştırmamadan 
yolda 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet 
savcısı 'taksirle 
adam öldürmek' 
suçundan anne ile 
babanın 
ifadesini aldı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Çocuk bayramı ardından !....

23 Nisan çocuk bayramının anlamı her 
geçen gün unutuluyor, kutlamalar 
yozlaştırılıyor..

Hele bir bölüm kutlamalar komiğinize 
gitmiyor mu?

23 nisan törenlerinde birbirinden zora
ki kutlama törenleriyle karşılaşıyor
sunuz..

Bayramda Ülkenin dört bir yanındaki 
resmi dairelerde, meclis ve hükümet 
kuramlarındaki temsili müsamereler 
yaşanacaktır...

Vali, Meclis Başkanı, Başbakan koltuk
larına oturtulan küçük çocuklar..

Bunlar epey önceden seçilir, hazır
lanırlar.

Kameralar geldiğinde ne sorulacak ve 
çocuk ne yanıt verecek, ezberletilir.

Yaşları da, makama göre seçilir.
Örneğin, Başbakan’a veya meclis 

Başkanına daha büyükler, Valiler ve 
diğer bakanlara küçük yaştakiler gönderi 
lir..

Geçmişte Meclis başkanı Bülent Arınç 
iken 20 yaş civarında, Bıyıkları çıkmış 
biri, çocuk diye kürsüye çıkarıldı ve eline 
veri len kağıtla Muhalefete verdi veriştir
mişti..

Çocuk kameraların karşısında makama 
oturur.

Gazeteciler, resmi yetkilinin sanki çok 
müthiş bir iş yapıyormuş gibi bakışları 
altında hazır soruları sorarlar.

“Sayın Başbakanım vatana ne 
demeciniz olacak “

-“Bu işsizlik sorununu nasıl çöze
ceksiniz?”

O sırada Başbakan veya Bakanlar ağız 
lan kulaklarında çok mutlu kameralara 
bakarlar.

(İş ciddi olsa makamdan kalkmazlar) 
Başbakan; Ülkenin tüm çocuklarına, 

“gelecekte bu ülkeyi sizler yönete
ceksiniz” mesajını verdiğinden son 
derece emindirler..

Büyümüşte küçülmüş çocuklar da, 
ezberledikleri yanıtları verirler.

“Trafik sorunu hemen çözülmeli.”
“ İşsiz kalmamalı.”
Bu çocukların ana babaları da , makam 

sahipleri de Vay vay vay, çocuklarımızın 
kalitesine bakın, diye de övünürler.

Oyun içinde oyun oynandığı bilinme
sine rağmen, kimseler ağzını açamaz.

Bu oyun yıllardır sürer gider.
Atatürk’ün başlattığı ve o dönemlerde 

anlamı ve gerekçesi çok önemliyken, 
artık içi boşalmıştır.

Bu trenleri düzenleyenler, bu komiklik
lerle uğraşacağınıza, 23 nisanlarda 
sokaklarda yaşayan çocukları kurtarmak 
için bir kampanya başlatsanıza...

Çocuklarımızı tarlalarda, kaçak tez
gahlarda çalışmaktan kurtarsanıza...

Ana Baba ve aile içi terörden koruya
cak önlemler alsanıza.

Bırakın bu anlamsız oyunları..
Bıktık artık sizin oyunlarınızdan.
Gelin ciddi biçimde çocuklarımızı 

yetişmesine yoğunlaşalım.
Okullarda aldıkları eğitimin kalitesini 

arttıralım.
Bırakalım bu ilkellikleri, yavrularımıza 

gerçekten sahip çıkalım.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Çocuk Korusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konser verdi

Büyüklere taş çıkarttılar
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
90. yıldönümü 
nedeniyle Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği 
Çocuk Korosu'nun 
verdiği konserde 
büyükler gönüllerin 
ce eğlendi. 
Belediye Kültür 
Merkezinde Şef 
Mehmet Taşpınar'ın 
yönettiği çocuk 
korosu konserine, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül. Belediye 
Başkam Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ta 
katıldı. İki bölümden 
oluşan konserin 
ilk bölümünde 
23 Nisan, Atatürk, 
Atatürk Ölmedi, 
Türk Çocuğunun 
Şarkısı, Cumhuriyet, 
Bayrağım, ABC

aileler tarafından 
ayakta alkışlandı.

solistlerin seslendir 
dikleri solo şarkılar

Konserin ikinci 
bölümünde ise

ABC ve Annemize iki şarkı
Türkü ile İngilizce seslendirildi.

Imui Mmlı ıMı ililinllıM Saadet Partisi 
Hanım Kolları 

çocukları 
eğlendirdi

Gemlik 
Belediyespor 
Judo takımı 
sporcularından 
Nazlı Karakaya ile 
Sebile Akbulut, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler tarafından 
altınla ödüllendirildi. 
Çorlu'da 16-18 
Nisan 2010 tarihinde 
yapılan Yıldızlar 
Türkiye Judo

Şampiyonasında 
bayanlarda 
şampiyon olan 
44 kiloda Nazlı 
Karakaya ile 
+63 kiloda Sebile 
Akbulut, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
Kulüp Başkanı 
Belediye Meclis 
Üyeşi Mahir 
Gençer tarafından 
Cumhuriyet altınıyla 

ödüllendirildiler. 
Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü yönetim 
kurulu üyeleri 
ve takım hocaları 
İsmail Yıldız ile 
Yalçın Selvi'nin 
de katıldığı toplantr 
da şampiyona 
hakkında bilgi 
alan Başkan Güler, 
"Daha önce de 
açıkladığımız

gibi Türkiye 
Şampiyonu 
olacak sporcu
larımızı Cumhuriyet 
altını ile ödüllendire
ceğimizi öylemiştikx 
Bundan sonra 
da Türkiye 
Şampiyonu olacak 
sporcularımızı 
ödüllendirerek 
onları teşvik 
etmek istiyoruz" 
şeklinde konuştu.

Saadet Partisi 
Hanım Kolu üyeleri 
tarafından 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bay ra 
mı’nın 90. yıldönü 
mü nedeniyle 
çocuklara yönelik 
parti lokalinde 
eğlence düzenlen
di. Çeşitli yaş grup 
larından çocukların 
katıldığı kutlama 
programında 
şiir ve şarkılar ses 
lendirildi.
Saadet Partisi 
Hanım Kolu Başka 
m Suat Gül, pro
gram sonunda 
çocuklara seslene 
rek, bu önemli 
günde ilk meclisin 
kurulduğunu, 
halkımızın bağımsız 
lığını ilan ettiği en 
önemli günün

bugün olduğunu 
söyledi.
Gül, “İleri görüşlü 
bir komutan ve 
devlet adamı olan 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 23 
Nisan’ı bayram 
olarak çocuklara 
armağan etmesi 
geleceğimiz olan 
çocuklara verdiği 
önemin gösterge
sidir. Çocuklara 
önem vermeyen 
hiçbir toplumun 
geleceği olamaz. 
Çocuklarımıza 
hat ettikleri ilgili, 
değeri ve sevgiyi 
vermek zorundayız. 
Sevgisiz büyüyen 
çocuklar birbirin 
den nefret eden 
sevgisiz toplumları 
oluşturur" 
dedi.



Barkovizyon

Tel! (0.224) 512 00 $0
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve 
Konfeti Gösterisi
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Hawa sıcaklığı 3 derece artıyor Facebook'ta Alarm
Yapılan son değer
lendirmelere göre, 
doğu kesimlerde 1 
ila 3 derece artacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğü'nün son tah
minlerine göre, 
Doğu Anadolu'nun 
doğusu(Kars, 
Ardahan, Ağrı, İğdır, 
Van ve Hakkari) ile 
öğleden sonra 
Eskişehir, Çankırı, 
Bursa, Bilecik, 
Bolu, Düzce, Kara 
bük, Kastamonu, 
Kütahya, Afyon ve 
İsparta ile Anka 
ra'nın kuzey çevre 
lerinde kısa süreli 
ve yerel olmak üze 
re sağanak yağış 
geçişler görülecek 
Sıcaklıklarda 
önemli bir değişiklik 
olmazken, doğu 
kesimlerinde 1 ila 3 
derecelik artış 

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

AHMET GÜLTEKİN

görülecek. Rüzgar, 
genellikle kuzey ve 
kuzeydoğu (Poyraz) 
yönlerden hafif 
arasıra orta kuvvet 
te, Marmara ile Ku 
zey Ege kıyılarında 
kuvvetli (30-50 
km/s) olarak ese
cek.
-UYARI LAR- 
Rüzgarın Marmara 
ile Kuzey Ege 
kıyılarında kuzey ve 
kuzeydoğu (Poyraz) 
yönlerden kuvvetli 
olarak esmesi bek
lendiğinden yaşan
abilecek olumsu
zluklara karşı 
(Ulaşımda 
aksamalar vb.) 
tedbirli olunması 
gerekmektedir.
-BAZI İLLERDE 
HAVA- 
Son meteorolojik 
verilere göre bazı 
illerin hava dumu 
şöyle: İstanbul: 
Parçalı ve çok 
bulutlu geçecek.

Rüzgar; öğle saat
lerinden itibaren 
kuzey ve kuzey
doğu (Poyraz) yön
lerden kuvvetli (30- 
50 km/s) olarak ese
cekti 8) 
ANKARA: Az bulut
lu zamanla parçalı 
ve çok bulutlu, 
öğleden sonra 
kuzey çevreleri kısa 
süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak yağışh.(22) 
İZMİR: Parçalı 
bulutlu geçecek. 
Rüzgar öğle saat
lerinden itibaren 
kuzey ilçelerinde 
kuzey ve kuzey
doğu (Poyraz) yön
lerden kuvvetlice 
esecek.(26) 
MARMARA: Parçalı 
ve çok bulutlu, 
öğleden sonra 
Bilecik ile Bursa 
çevreleri kısa süreli 
ve yerel olmak 
üzere sağanak 
yağışlı geçecek.

Kendini Kirllos ola 
rak tanımlayan bir 
Rus hacker, popü 
ler sosyal ağ sitesi 
Facebook'ta bulu
nan 1,5 milyon kul
lanıcının hesabını 
kırarak bu hesapları 
satılığa çıkardı. 
1,5 milyondan fazla 
Facebook hesabını 
kıran ve bu 
hesapları 25 ila 45 
Dolar arası fiyatlar
la satışa çıkaran 
Rus hacker, çaldığı

KumnUarVergiBeyannamesInJesAfiBiiB
Kurumlar vergisin 
de 2009 yılı gelirleri 
için beyanname 
verme dönemi 
sona eriyor. 
Kurumlar Vergisi 
Kanunu uyarınca, 
mükellefler, bir 
önceki yılın kurum 
gelirleri için 25 
Nisan'a kadar 
beyanname ver
mekle yükümlü 
bulunuyor. Ancak 
söz konusu tarihin 
hafta sonuna denk 
gelmesi nedeniyle, 

kullanıcı 
hesaplarının 
arkadaş listesinin 
kalabalık olmasıyla 
birlikte satış fiyatını 
da artırmaktan geri 
kalmadı.
Facebook'un 
toplam kayıtlı kul
lanıcı sayısı baz 
alındığında 300 
Facebook kul
lanıcısından 
birinin hesabının 
çalındığı tespit 
edilirken, Kirllos, 

mükellefler, bu yıl 
bu akşama kadar 
kurumlar vergisi 
beyannamesi 
verebilecek.

Tahakkuk eden 
kurumlar vergisi 
ise 30 Nisan Cuma 

akşamı mesai saati 
bitimine kadar 
yatırılacak.
Gelir İdaresi 
Başkanlığı verile 
rine göre, Şubat 
ayı sonu itibariyle 
ülkemizde 642 
bin 207 kurumlar 

çaldığı hesapların 
700 bin kadarını 
şu ana kadar 
sattığını 
öne sürdü.
Dünyanın önde 
gelen güvenlik 
yazılımı şirket
lerinden VeriSign's 
iDefense Labs, 
Rus hacker'ın bir 
Hacker sayfasında 
kullanıcıların 
bilgilerini satılığa 
çıkardığına dikkat 
çekti.

vergisi mükellefi 
bulunuyor. 2008 
yılının Nisan 
ayında 642 bin 
264 olan mükellef 
sayısı, o tarihten 
bu yana dalgalan
ma gösterdi. Bir 
dönem 637 binlere 
inen mükellef 
sayısı, son dönem 
de yeniden 642 bine 
yükseldi. Kurumlar 
vergisi mükelle
flerinin yüzde 37'si 
İstanbul'da faaliyet 
gösteriyor.

elmfc seKeri
—... - KREŞLERİ

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

EĞİTİMDE 10. VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş-3 yaş
4 yaş -5 yaş -ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC ffBROKCR'I
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
Bursa Nilüfer Ihsaniye 3+1 site içinde Yıldırım Alışveriş Merkezine yakın satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik *
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Gemlik Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme takımı, İnegöl’deki yarışmalardan büyük başarıyla döndü

Yüzmede 3 birincilik, mr liiııcililı elde ettik
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor Külü 
bü Yüzme Takımı, 
katıldıkları ilk yarış
mada, 3 birincilik bir 
de ikincilik kazandı. 
23 Nisan Ulusal Ege 
menlik ve Çocuk Bay 
ramı nedeniyle İne
göl’de İl Yüzme Birin 
cilikleri düzenlendi. 
16 kulübün 350 
sporcuyla katıldığı 
yarışmalara, Gemlik 
Belediyespor Yüzme 
Takımı, 4 sporcuyla 
katıldı. Cumartesi 
günü İnegöl Olimpik 
Kulaçlar Tesisleri’nde 
yapılan yarışmalarda 
8 yaş, 25 metre 
serbest erkeklerde 
Ahmet Hocaoğlu 
18.50’lik derecesiyle 
birinci oldu.
7 yaş erkeklerde 25

metre kurbağalamada 
Çağan öztürk 25.oo’- 
lik derecesiyle birinci 
olurken, Çağan

Öztürk 25 metre 
serbestte 20.98 dere- 
cesiyle de birincilik 
elde etti.

7 yaş kızlar kurba 
ğalama kategorisinde 
Secern Tunaboylu 
28.30’luk derecesiyle

2. oldu.
Çağan öztürk’ün iki, 
Ahmet Hocaoğlu’nun 
da bir birincilik elde

ettiği yarışmalarda, 
Gemlik Belediye 
Gençlik Spor Kulübü 
ilk karşılaşmasında 
başarıya imza attı. 
BAŞKANLARDAN 
ARMAĞAN 
İnegöl’deki yüzme 
yarışmalarında 
birincilik ve ikincilik 
kazanan küçük 
yüzücülere dün 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Kapalı Yüzme 
Havuzunda düzenle
nen törenle Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Kulüp 
Başkanı Mahir Gencer 
armağanlar verdi. 
Cem Öğmen gözeti
mindeki yüzme öğret
menlerin çalıştırdığı 
küçük yüzücülerin 
başarısı ailelerini de 
sevindirdi.

Filelerde heyecan bugün Bitiyor
Türkiye Bölgesel 
bayanlar 3. lig terfi 
karşılaşmalarının 
yapıldığı Gemlik 
Atatürk Kapalı spor 
Salonu’nda finaller- 
bugün oynanacak. 
24-25 ve 26 Nisan 
günlerinde üç gün 
süren bayanlar 3. lig 
terfi karşılaşmaların
da seyircinin az 
olmasına karşın 
heyecan doruktaydı. 
A Grubunda 
Tekirdağ Emniyet 
spor, Yalova Beledi 
yespor, Kocaeli 
Derincespor, 
İstanbul Sarıyer 
Belediyespor 
B Grubunda: 
Bolu İ. Baysal 
Üniversitesi

Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi, İstan
bul Samanyoluspor, 
Kocaeli Büyükder 
bentspor takımları 
karşılaştılar.
Cumartesi günkü 
karşılaşmalarda: 
Tekirdağ Çorlu 
Emniyetspor- 
Sarıyer karşılaşması 
İst. Sarıyer’in 2-3’lük 
başarısıyla 
sonuçlandı.
Yalova Belediyespor 
Derince Belediye 
spor 0-3, Bolu Abant 
İ.Baysal Üniversite
si- Kocaeli Büyük 
derbent spor 2-3 
Manisa C.Bayar 
Ünv.- İstanbul 
Sarıyer 0-3, 
Tekirdağ Çorlu

Emniyetspor- 
Kocaeli 
Derincespor 3-2 
İstanbul Sarıyer 
Belediyespor- 
Yalova Beledi

yespor 3-0 
Dün, yapılan 
karşılaşmalarda ise: 
Bolu Abant i. Baysal 
Üniversitesi- İstan
bul Samanyolu

spor 2-3
Kocaeli Derincespor 
- Manisa C. Bayar 
Üniversitesi 0-3 
Tekirdağ Çorlu 
Emniyetspor-Yalova 

Belediyespor 3-0 
Kocaeli Derince 
Belediyespor- 
İstanbul Sarıyer 
Belediyespor 0-3, 
Bolu Abant İ. Baysal 
Üniversitesi 0-3, 
İstanbul 
Samanyoluspor, 
Kocaeli Derincespor 
3-0 sonuçlandı. 
Karşılaşmalara 
Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi spor 
takımı gelmediği için 
3-0 mağlup sayıldı. 
Bugün saat 12.30 da 
A grubu birincisi 
İstanbul Sarıyerspor 
ile B grubu birincisi 
İstanbul Samanyolu 
spor şampiyonluk 
için karşılaşacak.
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Et fiyatlarının düşmesi bekleniyır Asansiirlerıle tehlikeli yolculuk
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının 
et ithalatı konusun
da çalışma yapıldığı 
yolundaki açıkla
maların ardından, 
kesime götürülen 
hayvan sayısının 
arttığı bildirildi.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının et itha
latı konusunda 
çalışma yapıldığı 
yolundaki açıkla
maların ardından, 
kesime götürülen 
hayvan sayısının 
arttığı bildirildi. 
Bursa Kasaplar 
Odası Başkanı ve 
Türkiye Kasaplar 
Federasyonu 
Başkan Yardımcısı 
Muhsin Yıldız, yap
tığı açıklamada, 
son dönemlerde 
et fiyatının ciddi 
oranda yük
selmesinin ardından 
Hükümetten olumlu 
bir adım geldiğini 
söyledi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
açıklamaları, 
ardından
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının

et ithalatı konusun
da çalışma yap
maya başlamasının 
sektöre hareket 
getirdiğini ifade 
eden Yıldız, 
şöyle konuştu: 
"Kesime getirilen 
hayvan sayısı arttı. 
Besilerden hayvan
lar dışarı çıkmaya 
başladı. Hareket 
olsa da fiyatta bir 
gerileme yok. Halen 
kemikli eti, kilosunu 
18 liradan kestiri 
yoruz. İthalatın önü 
açılmazsa et fiyat
larında çok ciddi bir 
gerileme olacağını 
sanmıyorum. 
Kasaplar olarak 
ithalata olumlu 

bakıyoruz ancak 
bunun canlı hayvan 
ithalatı şeklinde 
olmasını bekliyoruz. 
Et ithalatına 
karşıyız. Et ithalatı, 
kamu kurum ve 
kuruluşların ihtiy
acını karşılayacak 
şekilde Et ve Balık 
Kurumu tarafından 
belirli miktarda 
yapılabilir ancak 
genel anlamda 
canlı hayvan ithalatı 
şeklinde olmalı. 
"Yıldız, canlı hay
van ithalatında da 
Avrupa ülkeleri gibi 
hayvanların ucuz 
olduğu yerlerden 
yapılması gerektiği
ni belirtti.

Makina Mühen diş
leri Odasının hazır
ladığı "Asansörler 
de Durum 
Raporu"na göre, 
Türkiye'de denetle
nen ortalama 2 
asansörden 1'i 
"kesinlikle kullanıla
maz" durumda. 
Bu tabloya rağmen 
denetimin sınırlı 
kalmasının eleştiril 
diği raporda, geçen 
yıl ülkedeki yaklaşık 
177 bin asansörden 
sadece yüzde 
5,5'inin oda tarafın
dan kamu dene
timine tabi tutul
duğu bildirildi. 
Çeşitli illerden 
toplam 38 belediye 
de yapılan dene
timlerde toplam 9 
bin 763 asansör 
incelendi. Bunların 4 
bin 645'inin (yüzde 
48) "kesinlikle kul
lanılamaz", 2 bin 
975'inin (yüzde 30) 
"eksikleri giderildik
ten sonra kullanıla
bilir" ve 2 bin 
136'sının (yüzde 22) 
"iyi” durumda 
olduğu belirlendi. 
Söz konusu beledi 

yelerden Çankaya'
da 3 bin 916 asan
sör kontrol edildi ve 
bunların sadece 
315'i uygun bulun
du. 2 bin 671'inde 
bazı eksiklikler 
tespit edildi, 930'u 
nun ise kullanıl
masının sakıncalı 
olduğu belirlendi. 
İzmir Bornova'da 
kontrol edilen 1.569 
asansörün 1.054'ü 
nün tehlikeli olduğu 
anlaşıldı. 415'inin 
durumu iyi bulundu, 
100'ünün de eksik
likleri giderildikten 
sonra kullanılabile
ceğine karar verildi. 
Mersin'in Akdeniz 
ilçesinde de 1.131 
asansörün kontrolü 
yapıldı. Bunların 
908'ini kullanılamaz 
kabul edilen "kırmızı 
etiketli", 28'ini 
eksiklerinin bulun
duğunu gösteren 
"mavi etiketli", 
195'ini de iyi durum 
da olduğunu ifade 
eden "yeşil etiketli" 
asansörler oluştur
du. Rapora göre, 
Oda tarafından 
2004-2009 yılları ara 

sında Makina 
Mühendisleri Odası 
ile protokolü bulu
nan toplam 51 bele 
diye sınırlarındaki 
asansörlere yönelik 
kontrol verileri 
şöyle: 
-Denetimden geçiri 
len asansörlerin 
2004'te yüzde 44,8, 
2005'te yüzde 63,3, 
2006'da yüzde 52,7, 
2007'de yüzde 54,5, 
2008'de yüzde 45,5, 
2009'da ise yüzde 
47,5'inin "kesinlikle 
kullanılamaz" du 
rumda olduğu tespit 
edildi.
- 2004'te asansör
lerin yüzde 37, 
2005'te yüzde 22, 
2006'da yüzde 33,1, 
2007'de yüzde 28,8, 
2008'de yüzde 41,9, 
2009'da ise yüzde 
21,8'inin kullanıl
masında sakınca 
olmadığı saptandı. 
Oda raporunda, 
"Genel olarak bu 
tablo halkımızın can 
güvenliğinin nasıl 
büyük bir tehlike 
içinde olduğunun 
açık kanıtıdır" 
denildi.
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WM'lei te tatil olsııımıı?
Türkiye Perakende 
eller Federasyonu 
Başkanı Şeref Son 
gör, "Biz AVM'lerin 
pazar günü saat 
1$.00'den sonraki 
kapanma meselesi
ni onaylamıyoruz. 
Doğrusu, pazar 
günleri tatil olması" 
dedi. Songör, 
Türkiye'de gelişen 
bir sektör olan per
akendeciliğin mut
laka yasal düzenle
meye ihtiyacı 
olduğunu söyledi. 
Arz ve talep 
dengesine göre 
mağazaların plan
lanmasının birinci 
adımı olduğunu 
ifade eden Songör, 
AVM'lerin çalışma 
saatleriyle ilgili 
olarak da şunları 
kaydetti: "Pazar 
tatilini biz şiddetle 
tavsiye ediyoruz. 
'Doğrudur* diyoruz, 
Niye? Her şeyi tek 
başına tüketim 
tarafında çözmek 
doğru bir yaklaşım, 
değil. Dünyada 
bu bir şekilde 
düzenlenmiş. Biz 
AVM'lerin saat 
18.00'den sonra 
kapatılmasının 
doğru olduğunu 
düşünmüyoruz. 
Doğrusu, pazar

günleri tatil olması. 
Eğer pazar günü 
tatil olmayacaksa 
yarım gün uygula
ması doğru değil. 
Uygulanabilirliği 
zor. Biz saat 
18.00'den sonraki 
kapanma meselesi
ni onaylamıyoruz. 
Ya pazar günü tam 
tatil olur ya da 
tatil olmaz, bu 
kadar net. Bizim 
mağazalarımızın da 
haftada en çok iş 
yaptığı gün pazar 
günü. Bizim 
satışlarımızın yüzde 
27'si pazar günü 
gerçekleşiyor ama 
bunu satış kaybı 
olarak görmüyoruz. 
Tam tersine pazar 
günkü o eksikliğin 
diğer günlerde 
daha verimli bir 
işletmecilik oluştu
rularak o günlere 
'yayılacağını ve 
bir problem olma 
yacağını düşünü 
yoruz. Çalışan
larımız adına, yasa 
koyucu adına 
böyle bir sistem 
oluşursa özveri de 
bulunacağız. 
Sektörün geleceği 
için de bunun 
doğru bir adım 
olacağını düşü 
nüyoruz."
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Okulumuza Ofis programları 
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Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
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SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. 

No:22 Tel :5132i 73 GEMLİK
GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 11°
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. . 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK ~

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

_________ ULAŞIM_________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa$.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomoprafl 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,3 go 40

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51İ 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513,71 66

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 5İ3 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

Gemlik K:rfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

lUiilıııMi
VAPUR -FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3645 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. Nö:3/B 

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENUS SİNEMASI 
EYVAH EYVAH 

ll.45-l4.00-l6.30-
19.00-21.15 

ÇOK M 
HAREKETLER BUNLAR

II.30-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

Rezervasyon
(Tel: 513 33 21)
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2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI HAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE 

2.500-TL’den 
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK'TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne İşık gösterileri 
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterileri

TEL: 51310 71-GSM: 0.533 560 18 99 

e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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Bayanlar 3. lig bölgesel voleybol terfi karşılaşmalarında Sarıyer Belediyespor, Samanyoluspor’u 3*1 yenerek şampiyon oldu

Wmli iıılm lilrnılmııimınlılıı
Türkiye Bölgesel bayanlar 
voleybol 3. liğ terfi karşılaşma 
larında dün yapılan finallerde 
İstanbul Sarıyer Belediyespor 
bayan voleybol takımı şampi 
yon oldu. Karşılaşmaları 
Kaymakam Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı Fatih Meh 
met Güler ve Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç heye
canla izlediler.
Kadri Güler’in haberi syf 7'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Filelerin 
sultanları

EngüTücük Köyü ne modern
HlMmsiMlww

Engürücük Köyü’nde yapımı devam eden PTT bina 
sında çalışmalar son hızla sürüyor. Engürücük Köyü 
Muhtarı Osman Çelik, PTT binasının hizmete açılma 
sının bölgeye hareketlilik getireceğini söyledi. 2’de

Dün, ilçemiz Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda Gemliklilerin 
izlemediği, izlemek istemediği 
Bölgesel Bayanlar 3. Lig Voley 
bol terfi karşılaşmalarının finali 
vardı.

Gemlikliler üç gün süren bu 
karşılaşmaları hiç izlemek iste 
medi.

Belediyece düzenlenen ‘Ede 
biyat Günleri’ni izlemek isteme 
dikleri gibi...

100 bin nüfuslu bir ilçe kentte
ki değişimleri göremiyor veya 
görmek istemiyor.

Şiiri sevmeyebilirsiniz, şaiirler- 
lerden hoşlanmayabilirsiniz, ama 
ilçemizdeki sportif etkinliklere 
karşı bu soğukluk neden?

Gemlikspor’un maçlarına bile 
10 kişiden fazla gelen olmuyor.

Oysa, komşu İlçe Orhangazi’de 
kentin bir spor takımının karşı

taşmasında tribünler doluyor. 
Kent takımlarına sahip çıkıyor. 
Kültür Merkezi’nde ücretsiz bir 

tiyatro oyunu getiriliyor.
Çoluk çocukla geliniyor tiyatro 

ya. Oyun sırasında salonu dü 
ğün evine döndürüyoruz.

Kapatılmayan telefonlar ise ca 
bası..

Dünkü finalde. İstanbul Sarıyer 
Belediyespor ile yine bir İstan
bul takımı olan Samanyoluspor 
bayan voleybolcuları karşı karşı 
ya geldi. Görülmeye değer bir 
karşılaşma oldu.

Her yarışma gibi bir galibi oldu 
karşılaşmanın.

Sarıyer’in CHP’li Belediye Baş 
kanı takımlarını destek için dün 
ilçemize gelmişti.

Gemlik giderek önemli bir kent 
oluyor biz bunu göremiyoruz. 
Üzüntüm buna.

PİLİÇ KEYFİ
Kömürde özel sosuyla 
sağlıkla nar gibi 
kızarmış etiyle
piliç yemenin tadı bir başka olacak...

ÇOK YAKINDA HİZMETİNİZDEYİZ

Bayan elemanlar alınacaktır
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 7/C 

Tel : 0 224 513 66 00 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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fuar mevsimi başladı
Çeşitli konularda 
fuarlar ard 
arda açılmaya 
devam ediyor. 
Havaların düzelme
si nedeniyle fuar- 
cılık sektöründe de 
canlanma başladı. 
28 Nisan -1 Mayıs 
günleri arasında 
Antalya Expo 
Center’de 
1. Yöresel Ürünler 
Fuarı açılıyor. 
Bölgesel fuarda, 
şehirlerin veya böl
gelerin ünlü ürün
lerinin tanıtımının 
yapılacağı fuarın 
ilgi görmesi bek
leniyor.
Fuara Gemlik’ten 
katılımın olmadığı 
Öğrenildi,4 
Öte yandan, 29 
Nisan 2 Mayıs tarih
leri arasında 13. 
Uluslararası Plastik 
& Ambalaj 
Teknolojileri ürün
leri fuarının İzmir 
HİFAF’ta açılacağı 
belirtilirken, 30 
Nisan 9 Mayıs tarih
leri arasında da 
Anne, Bebek, 
Çocuk Ürünleri 
Tanıtı& Alışveriş 
Günleri Fuarı 
açılacak.
Gaziantep’te ise 30 
Nisan 2 Mayıs tarih
leri arasında altın 
ve mücevher fuarı, 
Manisa’da 4 Mayıs 
7 Mayıs tarihleri 
arasında 3. İnsan

Öğrenciler, Başkan Güler i terletti
;,Gemlik Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 4.
sınıf öğrencileri, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'i ziyaret 
ederek özel 
ropörtaj yaptılar, 
öğretmenleri 
Berrin Kuru 
yönetiminde Başkan 
Çüler'in makamına 
gelen öğrenciler, 
Sosyal Bilgiler, 
İnsanlar ve Yönetim 
Ünitesi ile ilgili 
olarak röportaj 
yapıp çeşitli 
sorular yönelttiler. 
Sohbet ve Ropörtaj 
biçiminde geçen 
ziyarette Belediye 
Başkanı olarak 
görev ve yetkilerinin 
ne olduğu sorulan 
Başkan Güler, 
bir kent belediye 
başkanının orada 
yaşayan insanların

1. Yöresel 
ürünler Fuarı

İMMCÎIIHİ'M II Hm 
PTT Binası ııanılnmr

28 ^’san 
A bAay’s 

20^0 
aHtalXa I 10.00-19.00

Sizin oralarm5| 
nesrmeşfi’U^j^
Hem tanıtırı, hem satırı

Kaynakları ve istih
dam Ve Mesleki 
Eğitim Fuarı, 5-9 
Mayıs günleri 
arasında İnegöl’de 
Mobilya Ahşap 
Sanayi ve Yan 
ürünleri fuarı, 
Çorum’da 5-9. 
Mayıs günlerinde 
restaurant tedarik 
çileri fuarı, İstan
bul’da 5-8 Mayıs 
tarihleri arasında 
Enerji, ısı ve hava
landırma (ISK- 
SODEX 2010) 
Çorum’da 5-9 
Mayıs günlerinde 
Bayim Olur mu 
sun? konulu fuar, 
yine İstanbul’da 5-9 
Mayıs günleri 
arasında İstanbul 
33. İstanbul 

ÖZEL İŞKEMBE SALONUdoğumlarından 
ölümleri ve sonrası
na kadar geçen 
sürede görevinin 
devam ettiğini 
açıkladı.
"Neden başkan 
oldunuz?" sorusuna 
ise başkan Güler, 
"Umurbetf 
beldesinde istek 
üzerine aday oldum 
ve başarılı işler yap-

..... .---- X.
Uluslararası Yapı > 
Fuarı, Bursa’da 
TÜYAP’ta 6-9 Mayıs 
tarihleri arasında 
ambalaj plastik 
2010 fuarı, İstan
bul’da 6-9 Mayıs’ta 
eğitim ekipmanları 
ve teknolojileri, 
İzmir Isfaş’ta 6- 9 
Mayıs tarihleri 
arasında organik 
ürünler fuarı, Bursa 
TÜYAP’ta 6-9 Ma 
yıs’ta Kalıp Avras 
ya 2010 (Makine ve 
teknik) fuarı, ayrıca 
aynı günlerde 
Bursa Oto Teknik 
2010 (3. Otomotiv 
Yan Sanayi, Garaj 
ve Servis ekipman
ları, benzin istas 
yon donanımı 
fuarı açılıyor 

tığıma inanıyorum, 
bunun sonucunda 
da Gemlik Belediye 
Başkanlığına aday 
oldum ve halkın 
desteğiyle göreve 
geldim" açıkla
masında bulundu. 
Öğrencilerin, 
belediyelerin nasıl 
yönetildiği ve ne 
gibi hizmetlerin 
verildiği, belediye

Engürücük 
Köyü’nde yapımı 
devam eden PTT 
binası bitmek 
üzere.
Serbest Bölge ve 
civarına da hizmet 
vermesi düşünülen 
modern PTT 
binasının yapımı 
hızla sürerken,

KAYIP
İstanbul Gaziosmanpaşa 
Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
MESUT ATEŞSOY

meclisinin nasıl 
çalıştığı yönündeki 
soruları cevaplayan 
Başkan Güler, 

? onlara Sosyal
Yaşam Merkezi'nde 
Çocuklar için açılan 
sportif faaliyetler 
hakkında da açıkla
ma yaparak nasıl 
faydalanabilecekleri 
hakkında bilgi 
verdi.

Gemlik’teki PTT 
şubelerindeki 
sıkışıklığın da 
hafiflemesi 
bekleniyor. 
Posta Aktarma 
Merkezi ve PTT 
işlemlerinin 
tamamının yapıla
cağı merkezin en 
kısa zamanda

hizmete gireceği 
açıklandı.
Engürücük köyü 
Muhtarı Osman 
Çelik, PTT 
binasının köylerine 
yapılmasının 
hem köylerine, 
hem de bölgeye 
hareketlilik getire
ceğini söyledi,

EMAN

MOBİLYA MONTAJ 
USTASI ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC,
Gazhane Cad. No: 11 

Tel : 514 78 77 GEMLİK

İSTANBUL
• X

Kokoreç imalatı- Toptan & Perakende Satışı
NBCDBÎ AYDIN

İstiklal Cad. (1 No’lu Sağlık Ocağı 
Karşısı) No: 82/B GEMLİK 

Merkez Tel: 513 03 17 Tel : 513 46 01
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Mardin'den 
Bursa'ya kaçak 
sigara getirileceği 
ihbarını alan jandar
ma ekipleri, durdur
dukları minibüste 
yaptıkları 
aramada 2 bin 
24 paket kaçak 
sigara ele geçirdi. 
Mardin'den 
Karacabey'e 
mevsimlik işçi 
getiren Ahmet T. 
idaresindeki 
47 KS 539 plakalı 
minibüste bulunan

Celal B.'nin kaçak 
sigara getirdiği 
bilgisini alan 
Karacabey İlçe

Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, minibüsü 
Bursa-İzmir

yolunun 63. 
kilometresinde 
durdurarak araçta 
arama yaptı.
Yapılan aramalarda, 
Celal B.'ye ait 
olduğu belirtilen, 
arka koltukların 
arkasına gizlenmiş 
2 bin 24 paket 
sigara ele 
geçirildi. 10 bin 
lira değerindeki 
sigaralara el 
konulurken, olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall933@hotmail.com 
www.milliyet/blpg/özcan vural

YazıYORUM

Dershane faciası !....

Eşine kızıp kendini bıçakladı
Bursa'da, ailevi 
nedenlerden 
dolayı tartıştığı 
eşine kızan 
kişi, kendini 
bıçakladı.
Edinilen bilgiye

göre, Teferrüç 
Mahallesi Erkal 
Sokak'ta oturan 
Mustafa A. (46), 
ailevi nedenlerden 
dolayı eşi Nuray A. 
(33) ile tartışmaya

başladı. Mustafa A, 
bir süre sonra 
"Öleyim de kurtu
layım" diyerek, 
kendini bıçakla 
yaraladı.
Bursa Devlet

Hastanesine 
kaldırılan 
Mustafa A'mn 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
bildirildi.

Bar tınısında hvaada i kişi Minıidu
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bar çıkışında iki 
grup arasında 
yaşanan tartışmada 
bir kişi silahla 
vuruldu. Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu öğre

nilirken, 1 kişi 
gözaltına alındı. 
Barış Mahallesi 
Acıbadem 
Hastanesi yakın
larında faaliyet 
gösteren bardan 
çıkan iki grup 
arasında henüz bil
inmeyen sebeple 
tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle Uğur 
U. (34), Hamza Ç. ve 
yanındaki 4- 5 kişilik 
grupla kavga 
sırasında tabancay
la vuruldu. Ağır 
yaralanan Uğur U., 
hastaneye kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş

turma başlatan 
polis, Hamza Ç.'yi 
gözaltına aldı. 
Olaya karışan 
diğer zanlıların 
aranmasına devam 
ediliyor. Yaralı 
Uğur U.'nun sağlık 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
Öğrenildi.

Bursa'da, aynı evde 
kaldığı arkadaşını 
bıçakla yaralayan 
kişi kaçtı. Alınan bil
giye göre, Çırpan 
Mahallesi Fırın

Sokak'ta Şuayip Y. 
(26) ile Fatih K. (33) 
arasında henüz 
belirlenemeyen 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın

kavgaya dönüşmesi 
sonucu Fatih K, 
Şuayip Y'yi bıçakla 
yaraladıktan sonra 
kaçtı.
Bursa Devlet

Hastanesine 
kaldırılan Şuayip 
Y'nin sağlık duru
munun iyi olduğu, 
Fatih K'mn ise 
arandığı bildirildi.

Uç gündür katıp eşini arıyor
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde, 
3 gündür kayıp 
eşini bulamayan 
kişi, polise

başvurdu.
Alınan bilgiye göre, 
Nuri Ş. (35), polis 
merkezine yaptığı 
başvuruda, eşi 
Seçkin Ş'nin (35), 3

gün önce ailesini 
ziyaret için 
İstanbul'a gittiğini 
ve kendisinden 
bir haber ala
madığını

bildirdi.
Nuri Ş'nin başvu 
rusu üzerine, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Sosyal bir devlette üniversiteye girme 
ye hazırlanan bir öğrenci ailesinin imzal
adığı “borç senedi” yüzünden hayatına 
kıymak zorunda kalmaz.

Televizyon ekranlarında, Türkiye’de işler 
iyi gidiyor diye atıp tutanlar, milleti uyut
mak için Anayasa, açılımları getirenler 
söyleyin Soner niye intihar etti.?..

Muğla’nın Fethiye ilçesinden gelen ölüm 
haberi, işsiz ailelerin gerçekte ne tür tra
jediler içerisinde olduğunu gözler önüne 
serdi.

1000 liralık dershane borcu faizleriyle 5 
bin liraya çıkınca, anne iki aylık 
mahkûmiyetle cezaevine gönderilmiş, 
bunalıma giren lise son sınıf da ki oğlu 
da intihar etmiştir.

Türkiye’de hak ve özgürlükler, 
demokrasi üzerindeki lüzumsuz tartış
maların halkın gerçek gündemini oluştu
ran ekmek, aş, iş gibi sorunların denli 
uzağında kaldığının bundan daha iyi 
örneği olamaz.

Üniversiteye girmek için dershaneye 
giden öğrenci sayısı 1 milyonu buluyor
muş.

Ailelerden yüzde 20’si imzaladıkları borç 
senetleri nedeniyle yasal takiptey miş. 
Bütün bunlar, giderek liselerin yerini alan 
dershaneler hem sistemin çarpıklığını 
hem de ticarileşen eğitimin acımasızlığını 
göstermektedir.

Üniversiteye girişte “fırsat eşitliği” ni 
sağlayamayan devlet, borç nedeniyle inti
hara kadar giden bir aile faciasında orta
da yok, ilçe ve ildeki yöneticileri de 
sosyal sorumluluğun gereğini de yerine 
getiremiyor.

Çünkü bunlar dağ başında ki elektriksiz 
köylere buzdolabı dağıtıyor.

Böylece toplumun orta üst sınıflan ile 
en alttakiler arasındaki gelir uçurumunun 
derinleştiği 2010’lar Türkiye’sinde genç . 
bir insanın hayatı 1000 liraya son bula
biliyor.

Yazık oldu Fethiyeli genç Soner’e.... 
Yazık oldu Türkiye’ye..

Haberi okuyunca yüreğimden bir şey 
koptu, âktı gitti..

Yüreğim sızladı.... Bu basit bir intihar 
olayı değildin.

Bunu tek başına borçla, hacizle, işsizlik
le, ekonomik krizle açıklayanlayız..

Sadece dershaneye muhtaç kalmanın 
sonucu da değildir.

Bir milletin uyutulma taktiğinin 
ürünüdür..

Kurtuluşu sadece üniversite okumakta 
gören veya başka alternatif sunulmayan 
genç nüfusun üniversite kapısına yığılma 
hadisesidir..

Talep fazla, imkân kıt olunca karşımıza 
dershane olgusu çıktı..

10 binlerce dershanenin doğuş nedeni 
budur.

Maalesef üniversiteye girebilmenin oto
banıdır!.. Başka yolda yok..

Bu sorunu her ile, her ilçeye üniversite 
açarak da çözemezsiniz..

Göz boyar, sorunu ertelersiniz, ama 
çözemezsiniz!..

Siyasetin hokkabazlığından uzaklaşıp, 
ülkenin insanları için çalışmayı gerek

tirir. Bu da iktidardakilere zor gelir.
Soner’ler işte o zaman ölmez...

mailto:ozcanvurall933@hotmail.com
http://www.milliyet/blpg/%25c3%25b6zcan
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CHP Gemlik Kadın 
Kolu Yönetimi Ayşe 
Nil Avcı başkanlığın
da yeniden oluştu
ruldu. Göreve gelen 
Ayşe Nil Avcı tüm 
Gemlikli kadınları 
ülkemizin yaşadığı 
sıkıntılı durumdan 
kurtaracak tek 
seçenek olan 
CHP'de birleşmeye 
çağırdı. Ayşe Nil 
Avcı'nın açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: 
"Üç yıldır gönüllü 
olarak Cumhuriyet 
Halk Partisi çatısı 
altında aktif siyaset 
yapmaktayım. 31 
Ocak tarihinde yapı 
lan ilçe kongresine 
kadar da CHP Gem 
lik Kadın Kolu sekre 
terliğini sürdürdüm. 
Başarıyla gerçek
leştirdiğimiz ilçe 
kongremizin ardın
dan İlçe Başkanımız 
Cem Güler ile ilçe 
yöneticilerimizin 
güven ve önerisi, 
kadın kolu üyesi 
partili arkadaşlarımı 
zın da desteği ile 24 
Nisan 2010‘da CHP

Gemlik Kadın Kolu 
Başkanlığı görevini 
üstlendim. Cumhuri 
yet Halk Partisi gibi; 
ülkemizin, cumhuri 
yetimizin, Atatürk 
ilke ve devrimlerinin 
vazgeçilmez güven 
cesi olan köklü bir 
partide böyle onurlu 
bir göreve layık 
görüldüğüm için tüm 
parti örgütümüze 
teşekkür ederim.
CHP Gemlik Kadın 
Kolu üyesi arkadaşla 
rım ile birlikte tüm 

görevlerimizi hiçbir 
çıkar ve beklenti 
gözetmeksizin ulu 
önder Mustafa 
Kemal Atatürk ‘ün 
aydınlattığı yolda ve 
parti ilkelerimiz 
doğrultusunda yer
ine getireceğimizden 
kimsenin kuşkusu 
almasın. Ülkemizin 
içinde bulunduğu 
sıkıntılı durumu hep
imiz biliyor ve yaşı 
yoruz. Bu kötü gidişi 
sona erdirip; laik, 
demokratik sosyal 

hukuk devleti kim
liğini koruyarak, 
eşitlikçi, özgürlükçü, 
uygar ve gelişmiş 
bir Türkiye idealine 
ulaşmak için sosyal 
demokrasi ve sosyal 
devlet ilkelerinin 
yaşama geçirileceği 
Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarını kur
mak için parti hede
flerimiz doğrultusun
da gerçekleştireceği' 
miz proje ve etkin
liklerde tüm Gemlikli 
bayanlarımızı birlik 

ve beraberlik içinde 
Cumhuriyet Halk 
Partisi çatısı altında 
bizimle birlikte çalış
maya davet ediyor, 
tüm Gemlikli kadın
ları sevgi ve saygıy
la selamlıyorum." 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ise, yeni oluşan 
Kadun Kolu'nun, 
29 Mart yerel seçim
lerinde olduğu gibi, 
önümüzdeki genel 
seçimde de ev ev 
gezerek partinin

ilke ve hedeflerini 
kadınlarımıza 
mutlaka anlat
malarını isteyerek 
Ayşe Nil Avcı 
başkanlığındaki 
yeni Kadın Kolu 
yönetimine başarılar 
diledi. Gelişmiş 
batı demokrasi
lerinde partilerde 
kadın kolu diye bir 
yapılanma olmadığı 
m çünkü o ülkelerde 
kadın erkek eşitliği 
nin tam anlamıyla 
yaşama geçirildiğini 
belirten Cem Güler, 
ne yazık ki Türki 
ye'de halen kadın 
ikinci sınıf bir varlık 
olarak görülmekte 
ve toplumda hak 
ettiği yeri alamamak
tadır. Bu yüzden 
Türkiye 'de kadınlar 
lehine bir pozitif 
ayrımcılığın mutlaka 
uygulanması gerek
tiğini, ancak bundan 
daha önemli olanın 
kadınların kendi 
haklarına, özgürlük
lerine ve gelecek 
lerine sahip çık
maları olduğunu 
söyledi.

SaitiMiwilwlsMwi nuriı
Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı Gemlik'te 
bir ilki gerçekleştir
di. "Seçim zamanı 
değil, geçim 
zamanı" sloganı ile 
çalışmalarına hız 
veren İlçe başkanı 
Sedat Özmen, 
yapmış oldukları 
ziyaret ile ilgili 
plarak yaptığı açık
lamada; “Sivil 
Toplum Örgütleri, 
esnaf, kahvehane, 
köy, resmi ziyaretler, 
iskele meydanında 
kurduğumuz standı 
mızdan sonra İskele 
Meydanımızda 
meyhanelerimizi 
ziyaret ediyoruz. 
Bu ziyaretimizde 
görmüş olduğumuz 
manzara diğer 
ziyaretlerimiz de 
aldığımız izlenimler
le örtüşmüş ve 
halkın çıkış yolu 
olarak Saadet

I Partisi ve Genel 
Başkanımız Prof. Dr 
Numan Kurtulmuş'u 
gördüklerini hep bir

likte müşahede 
ettik.” dedi.
Meyhane ziyaretleri 
esnasında 
kendilerine 
gösterilen ilgiye 
şaşırmadıklarını 
bildiren Özmen, 
“Meyhanedeki 
arkadaşlar önce 
şaşırdılar sonra 
böyle bir çalışmayı 
yapsa yapsa Saadet 
Partisi yapardı 
diyerek aslında 
Partimize karşı bek
lentilerin ne kadar 

yüksek olduğunu 
ifade ettiler” dedi. 
Refah Partisi’nin 
iktidara gelişinde 
de bu tip ziyaret ve 
çalışmaların etkili 
olduğunu bildiren 
özmen, Saadet 
kervanı yola 
çıkmış yol almaya 
başlamıştır. Bu 
kervanı kaçırmak 
istemeyen herkesi 
Saadet Kervanına 
davet ettiklerini 
kimseye karşı 
ön yargılarının 

olmadığını tek istek
lerinin Yaşanabilir 
Türkiye, Yeniden 
Büyük Türkiye ve 
Yeni Bir Dünya 
olduğunu söyledi. 
Genel Başkanımızın 
"Harun gibi gelip 
Karun gibi gitmeye
ceğiz" ifadesinin 
Saadet Partisinin 
Milletimize bir 
sözü olduğunu ve 
o sözün sonuna 
kadar arkasında 
oldukları bildiren 
Özmen, “Bu ziyaret 
bize bir kez daha 
göstermiştir ki 
millet Harun 
gibi gelip 
Karun '/aşanlardan 
bıkmış ve temiz 
siyaset istemektedir. 
Böyle bir siyasetin 
de Saadet Partililer 
tarafından gerçek
leştireceğine olan 
inancı tamdır. 
Bu beklenti mil
letimize karşı olan 
sorumluluğumuzu 
bir kât daha arttır
maktadır.” dedi.

İlk üç turun 24- 
Nisan C.tesi ikinci 
üç turun 25-Nisan 
Pazar günü oynan 
dığı yaş gurupları 
UKD turnuvası iki 
sevindirici neti 
ceyle bitti.
12 yaş gurubunda 
Süleyman Kınık, 
6 maçta .5 galibiyet 
alarak 32 kişi 
arasında 
3. oldu ve 
madalyasını 
2-Ma yıs Pazar 
günü düzen
lenecek törenle 
almayı hak etti.
10 yaş gurubunda 
Ahmet Mirza 
Duru aynı skorla 
6 maçta 5

galibiyet alarak 
44 kişi arasından 
4. oldu ve
madalya şansını 
az farkla kaçırdı.



ujZMETLERİMİZ

Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler ± Catering ve Garson Temini
V ıı ' Nikah Masası Süsleme

Kurum Yemekten Sandalye Süslemeleri

Mezuniyet Baloları Masa Örtüsü Süslemeleri

Toplantı ve Seminerler v ' Fotoğraf ve Video Çekimi
Barkovizyon

Tel: (0.224) 512 00 50
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BursalI İşçiler 1 Mayıs ı 
Fomara'da Kutlayacak

1 Mayıs İşçi 
Bayramı, Bursa'nın 
Taksim'i olarak 
lanse edilen 
Fomara meydanın
da kutlanacak. 
Türk-lş Disk, 
Memur-Sen, 
Kamu-Sen ve KESK 
öncülüğünde 
Setbaşı Mahvel'de 
bir araya gelen 
sendikaların 
temsilcileri,
1 Mayıs programını 
açıkladı. Sendika 
temsilcileri, burada 
yaptıkları basın 
açıklamasının ardın
dan Atatürk 
Caddesi'ne doğru 
yürüdü.
Grup adına basın 
açıklaması 
yapan KESK 
Şube Başkanı 
Veysel Candan, 
bu yıl 1 Mayıs'ın 
bayram 
havasında geçe
ceğini söyledi. 
Candan, "Fomara 
meydanında işçi

bayramını hep 
beraber bayram 
havasında 
kutlayacağız. 
Saat 12.00'de 
Gökdere meydanın
da toplanıp, 
Fomara'ya kadar 
yürüdükten sonra 
burada şarkılar 
eşliğinde işçi bayra
mımızı gerçek
leştireceğiz. Bu yıl 
İstanbul'da işçiler 
Taksim'e çıkıyor, 
biz de Bursa'nın 
Taksim'i konu
mundaki Fomara'da 
bayramımızı 
yapacağız. Herkesi 

bekliyoruz." dedi. 
Atatürk Caddesi 
PTT önüne kadar 
yürüyen grup, 
megafonla "1 Mayıs 
İşçi Bayramı'nda 
Fomara'da 
toplanıyoruz, 
herkesi Fomara'ya 
davet ediyoruz.' 
şeklinde sloganlar 
atarak yürüyen 
grup, 'Ekmek, barış 
ve özgürlük için 
haydi 1 Mayıs 
meydanına*, 
'Birlik, mücadele ve 
dayanışma' yazılı 
broşürleri de vatan
daşlara dağıttı.

İstanbul Deniz 
Otobüsleri AŞ 
(İDO), Bursa ve 
Yalova bağlantılı 
bazı deniz otobüsü 
seferlerini hava 
muhalefeti 
nedeniyle iptal 
etti.

Wait hamlesi sürüyor
Turizm hamlesi 
başlatılan 
Bursa'da çalışmalar 
sürüyor. Keleş'te 
düzen-lenen pan
elde, 
dağ yöresinde 
yapılabilecek 
turizm faaliyetleri 
ele alındı.
Turizm konusunda 
Keleş'te neler 
yapılabileceğinin 
tartışıldığı panelde, 
yeni açılacak 
Atatürk Kongre 
ve Kültür 
Merkezi'ne gelecek 
yabancılarla 
Arapların günü

İDO'dan alınan 
bilgiye göre, 
Armutlu/Yenikapı- 
Bostancı saat
08.00 ve Bursa- 
Kadıköy-Kabataş 
saat 09.30 seferleri, 
hava muhalefeti 
dolayısıyla yapıla- 

birlik Kocayayla'da 
misafir edilmesi, 
hiç ilaç atılmamış 
topraklarda 
yetiştirilecek sebze 
ve meyvelerin 
bedeli karşılığı 
tarlalardan 
yabancılara ikram 
edilmesi projeleri 
masaya yatırıldı. 
Ayrıca Uludağ'daki 
otellerde en 
fazla Keles'tekilerin 
görev yaptığına 
dikkat çekilerek, 
Bursa'da 1-2 yıl 
zarfında 3 bin 
eleman ihtiyacı 
olacağı 

madı.Bostancı- 
Yenikapı/Armutlu 
saat 18.15 ve 
Kabataş-Kadıköy- 
Bursa saat 18.30 
deniz otobüsü 
seferlerinin de aynı 
nedenlerle yapıla
mayacağı bildirildi.

belirtilerek, 
gençlerden 
kendilerini 
yetiştirmeleri 
istendi.
Keleş Belediye 
Düğün Salonu'nda 
yapılan toplantıda 
konuşan Kültür ve 
Turizm Müdürü 
Ahmet Gedik, 
Bursa'nın 8 bin yıla 
dayanan tarihinde 
dünya 
medeniyetinin iki 
önemli devleti 
Roma ve 
OsmanlI'ya kurucu
luk yaptığını 
hatırlattı.

elmfc sekeri
....... * KREŞLERİ

KAYITLARIMIZ

EĞİTİMDE 10. ¥11
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş - 3 yaş
4 yaş- 5 yaş-ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

DEVAM EDİYOR 
i®----- ir .

İ , - BURS 
AlUSPQgX

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TORLO SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC RROHCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
Bursa Nilüfer Ihsaniye 3+1 site içinde Yıldırım Alışveriş Merkezine yakın satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL
Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK VARILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Bayanlar 3. lig bölgesel voleybol terfi karşılaşmalarında Sarıyer Belediyespor, Samanyoluspor u 3-1 yenerek şampiyon oldu

Sarıyer» kızlar jilenin sultam oldu

SAMANYOLUSPOR 
Esin- Emel- Medine- 
Şehiz- Demet- 
Songül-Olcan-Hatice- 
Kübra-Çağla■fes

■KM

aroma 
vfjımoı tişifsi

Türkiye Bölgesel 
bayanlar voleybol 3. 
liğ terfi karşılaş
malarında dün 
yapılan finallerde 
İstanbul Sarıyer 
Belediyespor bayan 
voleybol takımı 
şampiyon oldu. 
Dün, saat 12.30 da 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
final karşılaşmaların
da A grubu 
birincisi İstanbul 
Samanyoluspor ile 
B grubu birincisi 
İstanbul Sarıyer 
Belediyespor Kulübü 
bayan voleybolcuları 
karşılaştılar.
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile İstanbul Sarıyer 
Belediye Başkanı 
Şükrü Genç’in de 
izlediği şampiyonluk 
karşılaşmasında 
seyirci tirübünleri 
bomboştu. 
Sarıyerli 20 kadar 
taraftarın takımlarını 
karşılaşma sonuna

* BEV

kadar desteklediği 
maç heyecan 
dolu geçti.
İki güçlü takımın 
ilk setini Sarıyer 
Belediyespor takımı 
25-20 alırken, 

ikinci sete Sarıyer 
hızla başladı.
Zaman zaman 
birbirlerini geçen 
çekişmeli karşılaşa- 
manın 2. seti yine 
Sarıyer

Belediyespor 
23-25 aldı. 
Üçüncü sete hızlı 
başlayan genç 
Samanyolu 
voleybolcuları, 
çok çekişmeli geçen 

seti 28-26 aldılar. 
Heyecanın doruğa 
tırmandığı 4. sette 
karşılaşamayı 
Sarıyer Belediyespor 
önde götürürken, 
Samanyolu 

beraberliği sağladı. 
Bir ara 15-20 öne 
geçerek seti alması 
beklenirken, Sarıyer 
Beledispor Saman 
yoluspor’u yakaladı, 
iki takımın 23-23 
beraberliği Sarıyer 
Belediyespor’un 
iki sayı alması 
sonucu maçın 
kaderi belli oldu. 
Sarıyer Belediyespor 
Voleybol takımı 
karşılaşmayı 23-25 
bitirerek grubunda 
şampiyon oldu.
Sarıyerliler şampiyon
luğu çoşkuyla kut
ladılar. Sarıyer 
Belediye Başkanı 
Şükrü Genç takımını 
kutladı? ;

SARIYER 
BELEDİYESPOR: 
Aysel-Ayşe- 
Nevin-Ceyda- 
Burcu-Sema-Gökçe- 
Fatma-Aylin



27 Nisan 2010 Salı Gemlik Körfez Sayfa 8

Kamuıla taşıl salıanatına son
Kamuda taşıt 
saltanatı son bulu 
yor. Yeni Taşıt 
Kânun Taslağı ile 
kamu taşıtlarının 
özel işlerde kullanıl
masının ve her 
isteyenin makam 
aracına binmesinin 
önüne geçiliyor. 
Maliye Bakanlığı, 
1961’de çıkarılan ve 
günümüzde ihtiyaca 
cevap veremez hale 
gelen Taşıt 
Kanunu’nda köklü 
değişiklik için bir 
çalışma yaptı. Bu 
çerçevede, ilk ola 
rak kamu kuruluşla 
rımn Taşıt Kanu 
nuyla ilgili görüşleri 
alındı, 49 yıllık 
düzenlemenin aksa 
yan yönleri tespit 
edildi. Daha sonra 
da yeni Taşıt Kanu 
nu Kanun Taslağı 
hazırlandı.
Taslak, Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek’e yapılan 
sunumun ardından, 
görüş için ilgili 
Bakanlıklara gön
derildi. Maliye 
Bakanlığı, gelen 
görüşlerin ardından

Taslağı bir kez daha 
gözden geçirecek 
ve nihai şeklini 
verecek. Taşıt 
Kanun Taslağı, 
daha sonra da 
Başbakanlığa 
sunulacak.
Kamudaki taşıt kul
lanımını yeni 
esaslara bağlayan 
taslak ile getirilen 
bazı düzenlemeler 
şöyle: -Taşıt mevzu
atıyla ilgili dağınık
lık sona eriyor. 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu ve 
diğer kanunlardaki 
taşıtla ilgili hüküm
ler, taslak içine 
alındı. Kamuya ait 
taşıtlar, “kamu kay
nağı” şeklinde 
değerlendirildi.

-Kamu kuruluşları, 
taşıt politikaları için 
3-4 yıllık programla
ma yapacak, projek
siyonlar geliştire
cek. Bu şekilde 
kamunun uzun vad
edeki taşıt ihtiyacı 
saptanacak, bunlara 
ilişkin bir planlama
da bulunulacak. 
Böylece günübirlik 
politikaların yerini, 
uzun vadeli pro
gramlar alacak.
-Kamu taşıtlarının 
daha ekonomik 
edinimi için yeni 
yöntemler devreye 
girecek. Bu şekilde 
halen uygulamada 
olan satın alma ve 
hizmet satın alma 
yoluyla taşıt edinimi 
devam edecek.

Bankalara "hesap 
İşletim ücreti" ödemeyin!

Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti, 
kesinti yapan 
bankayı haksız 
bularak ücretin iade
sine karar verdi. 
Erenler ilçesinde 
yaşayan Salih 
E., bir bankada 
bulunan vadesiz 
mevduat hesabın
dan 'hesap işletim 
ücreti' adı altında 
20 TL haksız kesinti 
yaptığı gerekçesiyle 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti'ne 
başvurdu. Erenler 
Kaymakamlığı 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti 
Başkanhğı'na müra
caat eden Salih 
E., hesabından 
kesilen ücretin 
iadesini talep etti. 
Şikayet edilen 
banka, hakem 
heyetine sunduğu 
savunmasında, 
hesap sahibinin 
imzaladığı 
Bankacılık 
Hizmetleri

Sözleşmesi'ne göre, 
bankanın yıllık 
hesap işletim mas
rafı ve yıllık hesap 
işletim ücreti adı 
altında belirlenen 
ücreti, müşterinin 
hesabından tahsile 
yetkili olduğu belir
tildi. Hakem heyeti 
ise 4077 sayılı 
Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanun'un 
6. maddesine göre, 
satıcı veya 
sağlayıcının tüketi
ciyle müzakere 
etmeden, tek taraflı 
olarak sözleşmeye 
koyduğu bu tür 
maddelerin tüketici 
aleyhine dengesi
zliğe yol açtığını 
bildirdi.
Heyetin 
gerekçesinde, 
''Tüketici, standart 
sözleşme sebebiyle 
içeriğe etki ede
memişse o 
sözleşme şartlarının 
tüketiciyle 
müzakere 

edilmediği kabul 
edilir.” hükmü 
bulunmaktadır. 
Bankanın tüketiciyle 
yapıldığını iddia 
ettiği sözleşme 
şartları önceden 
belirlenmiş, 
açık, anlaşılır bir 
dille yazılmamış 
ve tüketici ile 
müzakere 
edilmeden iradesi 
dışında imzalatılmış 
tüketici aleyhine 
haksız şart içeren 
sözleşme olduğun
dan Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında 
Kanun'un 6. 
maddesine aykırılık 
taşımaktadır." 
denildi.
Tüketicinin talebinin 
kabulüne karar 
veren Hakem Heyeti, 
banka tarafından 
tüketiciden alınan 
20 TL'lik hesap 
işletim masrafının 
tüketiciye iade 
edilmesine karar 
verdi.
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Türk-lş, Nisan ayı 
açlık ve yoksulluk 
sınırını açıkladı. 
Türk-lş yaptığı yazı 
lı açıklamada, mut
fak enflasyonunun 
son oniki aylık 
artışının yüzde 15. 
46 olduğunu bildir
di. Türk-lş’in yaptığı 
hesaplamalara 
göre, dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
Nisan ayı itibarıyla 
yapması gereken 
harcama tutarı 
852.50 TL olarak 
tespit edildi. 
Açıklamada, yok
sulluk sınırı olarak 
belirtilen gıda har
caması, giyim,

konut (kira, elektrik, 
su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması 
zorunlu diğer har
camalarla birlikte 
toplam harcama 
tutarının 2 bin 776, 
86 TL olduğu 
kaydedildi. 
Açıklamada, temel 
mal ve hizmetlerde
ki fiyat artışları 
nedeniyle çalışan
ların bir yıl önce
sine göre 372 lira 
fazla harcama yap
mak durumunda 
olduğu belirtildi. 
Aynı dönemde 
sadece mutfak har
camasına gelen ek 
yük 104 lira oldu

: f lüB KAYIPs
Beko Casio marka AK 90702046 100
TR W6X seri nolu yazar kasa ruhsatı 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
NURCAN KURUR

İSİM TASHİHİ
Ğemlik Asliye Hukuk Mahkemesi 

2010/29 Esas No, 2010/171 Karar No, 
10/03/2010 Karar tarihi ile 

MEVLÜT GÜR (şapkalı u ile yazılan) 
ön ismim Mevlüt olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. MEVLÜT GÜR
SAHL/K

SATILIK
SAĞLIK KABİNİ VE TIBBİ TAHLİL 
LABORATUVAR MALZEMELERİ 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0 533 454 72 05

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

G 
E 
M 
1 
1 
K

İtfaiye 140
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 Q3
Statyum 5-14 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 Şicl. 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) 5İ6 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

DAĞITICILAR

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

1 

ı

s

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5*13 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5*13 60 40

RELEDİYE

Santral 513 45 21 *23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÖNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3646 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sök. 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)

veto sums 
EYVAH EYVAH 

ll.45-l4.00-l6.30-
19.00-2L.I5 

ÇOK FİLM 
HAREKETLER BM 

11.30 14.00-16.30-
19.00- 21.15

Rezervasyon 
(Td: 515 55 21)





Kunılus:1973

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Belediyesi tarafından başlatılan Geri Dönüşüm Projesi ile okullara destek sürüyor

Çınar «e Şehit Cemal e 5 er hin lira
Gemlik Belediyesi tarafın
dan başlatılan geri dönü 
şüm projesinden Çınar ve 
Şehit Cemal İlköğretim 
Okulları 5 er bin liralık pay
larını aldı. Dün iki okulda 
da düzenlenen törende 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, bağış çek
lerini okul yetkililerine tes
lim etti. Haberi sayfa 2’de

Kahveci’denTOKhezhıareı

Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Oktay Kahveci 
Ankara’da TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar 
ile biraraya geldi.TOKİ’nin Gemlik’e gelerek 
gerekli işlemlere başlamasını istediklerini 
söyleyen Oktay Kahveci, bu konunun öne
mini TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’a 
ilettiklerini söyledi. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
TOKİ 

MESELESİ

AKP’liler, Mehmet Turgut’un 
10 yıllık Belediye Başkanlığı dö 
neminde TOKİ’yi Gemlik’e geti 
remedi.

Şimdi TOKİ diye tutturuyor
lar...

İlçe Başkanı Oktay Kahveci, 
TOKİ yetkililerini Gemlik’e çağı 
rıyor, Ankara’ya gidip TOKİ’yi zi 
yaret ederek ilçeye davet edi 
yor.

AKP neden 10 yıl TOKİ’yi bir 
gün bile Gemlik’e getirmeyi dü 
şünmedi?

Gemlik Belediyesi AKP’nin 
elinden çıkınca, şimdi Belediye 
yi TOKİ’yi istemiyormuş gibi 
gösteriyorlar.

Oysa belediye yönetimi ile ikti 
dar partisi bu konuda biraraya 
gelip, bir uzlaşma yolu bulmalı 
lar.

Ama, AKP’liler ‘TOKİ’yi Gem 
lik’e biz getirdik’ diyebilmek 
için çırpınıyorlar.

Belediye Başkanı Güler ise 
TOKİ’nin görevlerini hatırlata 
rak, Gemlik’te 12 bin ailenin 
çürük zeminli konutlarda otur
duğunu, 2 bin 500 kişinin de fay 
hattı üzerinde evinin olduğunu 
söylüyor.

TOKİ’nin öncelikle bu kişilere 
el uzatmasını istiyor.

Bir deprem olsa, 15 bin kişiye 
yakın vatandaşımız mağdur ola
cak.

Bu vatandaşlarımızı hemen ev 
lerinden çıkıramayacağımıza gö 
re, bunların evlerinin TOKİ tara 
fından güçlendirilmesi gerekir.

TOKİ, daha sonra imar planla 
rında ‘Kentsel Dönüşüm Alanı’ 
olarak gösterilen yerlere evler 
yapabilir.

AKP’liler, TOKİ’yi bunlar için 
çağırmak Gemlik’e.

‘Biz getirdik’ deyip, TOKİ üze 
rinden siyasi yarar sağlamak 
için değil.

PİLİÇ KEYFİ-
Kömürde özel sosuyla 
sağlıkla nar gibi 
kızarmış etiyle 
piliç yemenin tadı bir başka olacak.

29 KİSİN TARİHİNDE HİZMETİNİZDEYİZ

Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 7/C 
Tel: 0 224 513 66 00 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

teri Dönüşümden Çınar 
İlköğretim Okulu na 5 Mu liraUlusal Egemenlik Bayramı...

Büyük Atamızın egemenliğin ulusa ait 
olduğunu beyan ve teslim ettiği, ulus 
iradesinin tecelli ettiği ve yansıdığı 
TBMM' nin kuruluşunun 9O.yıldönümü 
tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de 
coşku ve heyecanla kutlandı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
çocuklarımıza hatta tüm dünya çocuk
larına büyük Atamızca armağan edilmiş, 
dünyada benzeri olmayan bir bayram.

Çünkü; çocuk gelecek, korunması 
gereken bir çiçek

"Yurtta barış, dünyada barış" inancı en 
çok çocukları mutlu edecektir. Kendile 
rine yaşam hakkı tanıyacak, başarılı ve 
sağlıklı kılacak, analara babalara gözya 
şı döktürmeyecek en büyük varlık ve 
mutluluk demektir.

Çocuk günahsız olduğu gibi ailelerin 
neşesi, aynı zamanda tatlı meyvesidir. 
Tüm çabalar geleceğin ümidi çocuklar 
içindir.

Bu büyük ulus hürriyeti ve bağımsız 
lığı, toprak bütünlüğü, sahip olduğu kut
sal değerler ve vatanı korumak için az 
insanını yitirmedi.

Analar dul, çocuklar yetim kaldı. Açlık 
ve sefalet çekti. Yurdu işgale uğradı. 
Halkı zulüm gördü. Yüce Atatürk ulusun 
önüne düştü. Savaşarak düşmanı kovdu. 
Vatanı kurtardı. Hür ve bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti'ni kürdü. Kısa zamanda çok 
büyük işler başarıldı. Yurt, demiryolları 
ve fabrikalarla donatıldı. Dış borçlar 
ödendi.

Bayram etmek, geleceğin güven kay
nağı ve ümidi çocukların hakkıdır dedi. 
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı olarak bugüne kadar 
ülkemizde dünya çocuklarının katılımı ile 
neşe içinde kutlanageldi. Tüm uluslara 
böylece dostluk eli uzatıldı.

Gemlikli çocuklarımız vatanın düşman 
i tarafından işgalini ve parçalanışını tüm 
yurtta esen karabulutları, Kuvayi 

. Milliye'nin direnişiyle yurdun kurtu- 
l luşunu ilçede çoğu konut ve işyerinde 
t bayrağımız gereği şekilde dalgalanmış 
’ olmasa da, sundukları kurtuluş gösteri- 
■ terinde şanla şerefle dalgalandı.

Çocuklarımız o acılı günleri bir kez 
daha anımsattılar. Ataları gibi davrana 
caklarını gösterdiler. Haklı olarak izleyi
cilerin gururla ve sevinç gözyaşları ve 
alkışları çocuklarımızın bir noktada 
başarı ödülü oldu. Ayrıca folklor gösteri
leri bayrama renk kattı. Gösterilerde yer 
alanların sırtlarındaki Atatürk posterleri 
gücü atalarından aldıklarını, onun 
devrim ve ilkeleri doğrultusunda göreve 
hazır olduklarını, göğüslerinde taşıdık
ları al Bayrağımızla da Türkiye 
Cumhuriyetini çağdaş uygarlık düzeyine 
getireceklerini, sonsuza dek hür ve 
bağımsız yaşatacaklarını, ileriye güvenle 
baktıkları mesajını verdiler.

Müsterih ol Atam!
Rahat uyu.
Çocukların, emanetin en büyük eserin 

Türkiye Cumhuriyetini yücelteceklerdir.
Vatanın bölünmezliği, hürriyet ve 

bağımsızlık bu büyük, ulusun idealleridir, 
, Bu uğurda ve kutsal değerler için 
ölüm, bu ulus İçin ölümsüzlüktür.

Tarih, bu gerçeğe yeterli kanıttır.

Gemlik Belediye 
si'nin başlattığı 
toplanan çöplerden 
okullara geri' 
kazanılabilir proje 
desteği sürüyor. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Gemlik Çınar 
ilköğretim Okulu ile 
Gemlik Şehit Cemal 
ilköğretim Okulları 
na geri kazanım 
projesi kapsamında 
elde edilen gelirin 
5 bin liralık kısmı 
olan bağış çeklerini 
teslim etti.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve 
Şube Müdürü 
Ali Osman Cura, 
Çınar İlköğretim 
Okulu Müdürü

I Mesut Rahmi 
Bayram ve Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Halil Siyahier ile 
öğretmenler tarafın
dan karşılanan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ile İl Genel 
Meclis ve Belediye 
Meclis üyelerine 
salonda toplanan 
öğrenciler büyük 
ilgi gösterdi.

ÇINAR'A
5 BİN HRA 
Öğrencilere slayt 
gösterisi ile geri 
dönüşüm atıklarının 
neler olduğu 
ve toplandığında 
okullara nasıl 
gelir getirdiği 
anlatılırken 
Başkan Güler, 
öğrencilere 
başlatılan 
proje hakkında 
bilgiler verdi. 
Başkan Güler, 
Gemlik'te her gün 
6 ton geri kazanım 
atığının toplandığım 
belirterek, bunun 
yaz aylarında 15 
tona yükseltilerek 
okullara daha çok 
maddi destek sağla
mayı amaçladıklarını 
söyledi. Okullara 
geri kazanım pro
jesinin tanıtımını 
sürdüreceklerini de 
söyleyen Başkan 
Güler, "Amacımız 
okulların projeye 
sahip çıkmasıdır.
Çevreyi temizlerken 
okullara da katkı 
sağlıyoruz, bu atık
lar daha önce çöpe 
gidiyordu, sizler

5.000.00m

projeye sahip 
çıktığınız için de 
okullarınız kaza 
nıyor" şeklinde 
konuştu.
Başkan Fatih Güler 
ile eşi Gülgün Güler 
daha sonra Çınar 
İlköğretim Okulu 
Aile Birliği Başkanı 
Halil Siyahier'e 
5 bin liralık çeki 
öğrencilerin 
alkışlarıyla 
teslim etti.

ŞEHİT ÇEMAL'E 
5 BİN LİRA 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve eşi Gülgün Güler 

ikinci olarak Şehit 
Cemal ilköğretim 
Okulu'na giderek 
geri kazanım 
projesi kapsamında 
5 bin liralık 
bağışta bulundu. 
Okul bahçesinde 
Müdür Turgay 
Selçuk ile 
öğretmenler ve 
öğrenciler tarafın
dan karşıla nan 
Başkan Güler, 
hazırlanan 
gösterileri izledi. 
Geri kazanım 
projesi hakkında 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulunda da 
öğrencilere bilgi 

veren Başkan 
Güler ve eşi 
Gülgün Güler, 
5 bin liralık çeki 
ve nakit parayı 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Ali Aydı ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdür Ali Osman 
Cura ve Okul 
Müdürü
Turgay Selçuk'a 
teslim ettiler.
Okulş yapılan 
maddi destek ; 
nedeniyle Okul 
Aile Birliği başkanı 
Ali Aydı tarafından 
Başkan Güler'e 
teşekkür plaketi 
verildi.
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Bar çıkışı çarpraz ateş
Bursa'da bir barda 
eğlenen iki grup 
arasındaki kavga 
sokağa taştı.
Sokakta çapraz 
ateşe tutulan şahıs 
ağır yaralı olarak 
hemen yan sokakta
ki hastaneye 
kaldırılıp hayata 
döndürüldü.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Barış Mahallesi 
özel Acıbadem 
Hastanesi yanında 
meydana geldi. İddi-

Travestilere 116 yıl hapis cezası
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nce dü 
zenlenen operasyon
la çökertilen fuhuş 
çetesi ile ilgili dava 
sonuçlandı. İstanbul 
11. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde görülen 
davada, aralarında 
Gökkuşağı Gayleri 
ve Travestileri 
Koruma Derneği 
Başkanı Öykü Evren 
Ören ile kocasının 
da bulunduğu 16 
kişi, toplam 116 yıl 3 
ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 27 ay 
hapis yatan öykü 
Evren Ören ile 
kocası Mehmet 
ören'e toplam 70 yıl 
hapis cezası verildi. 
Bursa polisinin 
fuhuş çetesi kurduk
ları iddiasıyla 3 yıl 
önce travestilere 
yönelik gerçek-

Genç işadamı kaza kurbanı
Kaza, İzmir yolu 
Görükle civarında 
meydana geldi. 
Mustafakemalpaşa 
ve Karacabey 
ilçelerinde mobilya 
mağazaları bulun
duğu öğrenilen 
işadamı Mehmet 
Çiftçi'nin (36)

Işık ihlali yüzünden 5 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl 

ilçesinde ışık ihlali 
yüzünden meydana 
gelen kazada 
5 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre İsmail 
Kalkancı, 16 PD 031 
plakalı özel otomo-

aya göre barda eğle
nen iki grup arasın
da tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
şahıslar bar çıkışı 
kavga etmeye 
başladı. Silah çeken 

leştirdiği operasyon
da gözaltına alınan 
16 kişi ile ilgili dava
da karar çıktı. İstan
bul 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
davada şüpheliler 
hakkında, 'suç işle
mek amacıyla örgüt 
kurmak, bu örgüte 
üye olmaK, bir kim
seyi fuhşa teşvik 
etmek veya yaptır
mak veya aracılık 
etmek ve fuhuş 
için yer temin 
etmek' suçlarından 
3 bin 180 yıla 
kadar hapis isteni 
yordu. Gökkuşağı 
Gayleri ve 
Travestileri Koruma 
Derneği Başkanı 
Öykü Evren Ören, 
kocası Meh met 
Ören ile R.K.. H.A., 
V.K., M.T., B.Ö. ve 
N.B.'nin hazır bulun- 

kullandığı
16 SC 442 plakalı 
otomobil, Bursa- 
İzmir karayolu 
Görükle 
Kavşağı'nda
Yusuf M (58) yöneti
mindeki 16 ANZ 35 
plakalı kamyona 
arkadan çarptı.

biline İnegöl-Bursa 
karayolu üzerindeki 
petrol istasyonun
dan benzin aldıktan 
sonra İnegöl'e 
gelmek için yola 
çıktı. Organize 
Sanayi Bölgesi 
Kavşağı'nda son

Hamza Ç. ve 
arkadaşları, karşı 
gruptaki Uğur 
Umur'u (34) çapraz 
ateşe tuttu. İki farklı 
silahtan çıkan 7 
kurşunla yaralanan 
şahıs, Acıbadem 

duğu duruşmaya 
diğer 8 kişi 
katılmadı.
Kocası ören ile 
277 ayrı fuhuş- 
olayına aracılık ettik
leri gerekçesiyle 2 
bin 240 yıla kadar 
hapisleri istenen 
Öykü Evren Ören, 
son savunmasında 
suçsuz olduğunu 
ileri sürerek 
beraatını istedi. 
Diğer sanıklar da 
suçsuz olduklarını 
beyan ederek 
beraat talep etti. 
Mahkeme 27 ay 
süren hapis hayatı 
mn ardından özgür
lüğüne kavuşan 
öykü Evren Ören ve 
eşi Mehmet Ören'e 
'suç işlemek için 
örgüt kurmak ve 
tehditle 10 ayrı 
travestiyi fuhşa

Kazada otomobil 
hurda yığınına dön
erken, sürücü 
içinde sıkıştı. 
Olay yerine gelen 
sivil savunma ve 
itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarılan 
işadamı hayatını 
kaybetti. Kazanın 

anda yanan kırmızı 
ışıkta geçmeye 
çalışan 43 LA 805 
plakalı özel otomo
bil, Kalkancı'nın kul
landığı araca çarptı. 
Kazada 16 PD 031 
plakalı özel otomo
bilin sürücüsü

Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Uğur 
Umur'un hayati 
tehlikesinin bulun
duğu öğrenildi. 
Yaralının hemen yan 
taraftaki hastaneye 
kaldırılmasının 
hayatını kurtardığı 
belirtildi. Polis 
silahlı kavganın çık
tığı sokakta boş 
kovan ararken, 
olayla ilgili soruştur
manın sürdüğü 
bildirildi.

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

zorlamak* suçundan 
35'er yıl hapis 
cezası verdi.
Sanıklardan R.K., 
V.K., H.Ç. A.E. Z.T., 
M.T., F.Y. ve H.A. 
ise 'kurulan 
örgüte üye 
oldukları' gerekçe
siyle 2'şer yıl 6'şar 
ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Ayrıca 
sanıklardan F.Y., 
M.T., H.Ç., V.K., A.E., 
R.K. ve H.A.'ye 
'fuhşa teşvik 
etmeden ev tutmak 
ve para toplamak 
suretiyle buna 
yardımcı olmak' 
suçundan 3'er yıl 
9'ar ay hapis cezası 
verildi. Sanıklar, 
B.Ö., B.G., Ş.Y., 
N.B. C.İ.D. A.İ. ve 
Y.Ö. de delil yeter 
sizliğinden 
beraat etti.

görgü tanıkları, 
Mehmet Çiftci'nin 
otomobilden 
çıkarıldığında 
yaşadığını, ambu
lansın 45 dakika 
geç geldiğini iddia 
etti. Olayla ilgili 
geniş çaplı soruş
turma başlatıldı.

İsmail Kalkancı ile 
yanında bulunan 
Ender Durak, 
43 LA 805 plakalı 
otomobilde 
bulunan Osman 
Akarsu, Zehra 
Akarsu ve Şeyma 
Akarsu yaralandı.

Bir dakika düşün!....
BUGÜNKÜ iktidar, sekizinci yılına girdi. 
Ülke sorunlarından hangisi halledildi?
Hâlâ yürümesini Öğrenemeyip 

emekleyen çocuklar gibiyiz.
Toplum olarak ağzımıza bir emzik verili 

yor, susuyoruz.
Bazen de elimize tutuşturulan oyuncak- I 

larla oyalanıyoruz.
Ülkeyi yönetmekte değil ama gündem 

değiştirmekte
AKP iktidarı başarılı!
Şimdi de Anayasa Değişikliği Paketi’ni 

fırına sürdüler...
Birkaç ay da bunu tartışıp ülkeye zaman I 

kaybettireceğiz.
İçinde bulunduğumuz duruma bakınız 
Tam bir komedi.
Sanki yangından mal kaçırıyorlar.
Aceleleri ne? Ülke yanıyor, onlar yangını I 

söndürecekleri yerde nelerle uğraşıyor?
Şu anda Türkiye’de kayıtlı .kayıtsız 7 

milyon işsiz var.
Bütün bunlar, işsizlerin dramı konuşul- I 

masın diye yapılan işlerdir.
Şu anda Türkiye’nin toplam 500 milyar 

doların üstünde bir borcu var. V
Müthiş bir borç! Cumhuriyetin 80 yılda I 

yaptığı bütün kamu ve özel sektör borcu- I 
nun 1.5 katı borcu sadece geçtiğimiz 7 yıl I 
içinde yaptılar.

Türkiye’nin bunları konuşması lazımdır.
Ama bunları konuşmak yerine, bir 

‘Balyoz harekâtı’ getiriyorlar halkı 2-3 ay 
uyutuyorlar..

Bir ‘İmza’ getiriliyor, kuruydu, ıslaktı, 
düşün dur..

Şimdi, bu Anayasa değişikliği de öyle!
Milleti oyalıyorlar!
Ben komedi olarak görüyorum.” 
“Türkiye’de adalet var mı? Adalet iyi 

tecelli ediyor mu?
Dava sayısı 6 milyon 100 bin oldu. 

Azalmadı, arttı.
Bakın Avrupa’da her 100 sanıktan beşi1 

beraat ediyor.
Türkiye’de ise bu oran yüzde 54...miş...
Yani 100 kişiyi mahkemeye veriyor

sunuz 54’ü temiz çıkıyor.
Suçsuz yere yatmış oluyorlar. Bu çok 

vahim değil mi ?
Türkiye hapishanelerinin kapasitesi 75 

binmiş..
Şu anda yatan insan sayısı 118 bin. Üst 

üste yatıyorlar.
42 bin tutuklu hâlâ, suçlu mu, suçsuz 

mu oldukları belli olmadan yatıyor.”
“Türkiye bir korku devleti haline getiril

di.
Başbakan’ın, bitmeyen öfkesi herkesi 

korkutuyor.
Bu korku, ülkede dağları taşları sarmış 

bir korkudur.
Yani Başbakan ve hükümet tarafından 

cezalandırılma korkusudur.
Başbakan, kabinede beraber çalıştığı 

koca koca Bakanlar için bile ‘Bir dakika
da kapının önüne koyarım’ demedi mi?

Bakanını bir dakikada kapının önüne 
koyan biri, başkasına ne yapmaz!
Düşünün bakalım..

Ben korkmüyorum, sizleri bilmem!...

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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MMIMin ililMM
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Ğüler'in birinci 
hizmet yılını 
değerlendirdi. 
SPİlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Ğüler’in Gemlik’e 
yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti, 
özmen, CHP seçim 
beyannamesinde 
vaat edilen icraatla 
rın hangilerinin 
yapılıp hangilerinin 
yapılmadığından 
söz etmeyeceğini 
belirterek, şöyle 
konuştu:
“Siyasi partilerimizin 
ilçe başkanları yapıl
mayan icraatları 
sayfalarca detaylı bir 
şekilde anlattılar. 
Maalesef yapılama 
yanları Gemlik kamu 
oyu bilmektedir. 
Saadet Partililer 
olarak yol gösterici, 
yapıcı muhalefet 
üslubumuz gereği 
bundan sonraki

süreçte Belediye 
Başkanımız 
Güler'den 
Gemlikliler adına 
istediklerimizi kısaca 
maddeler halinde 
belirtmek istiyoruz.” 
Özmen isteklerini 
şöyle sıraladı: 
“Makamların geçici, 
yapılan hizmetlerin 
kalıcı olduğunun 
şuuru ve bu dünya 
nın bir de öte dünya 
sı da vardır düşünce 
siyle hizmet edilme 
sini öncelikle 
temenni ediyoruz. 
Olası bir depreme 
yönelik acil olarak 
harekete geçilme
lidir. Bu bağlamda 
TOKİ konusunda

belediye-hükümet 
çekişmesi bir tarafa 
bırakılarak, toplu 
konut faaliyetlerine 
başlanmalıdır. 
Kentsel dönüşümü 
depremsellik ile 
birlikte düşünüp 
acilen tatbikata 
geçilmeli dir. 
Kaçak yapılaşmaya 
göz yumulmayıp, 
denetimler 
sıklaştırılmahdır. 
Beldelerimizin kade 
ine terk edilmiş gö 
rüntüsü ve intibaı 
tersine çevrilerek 
buralara da hizmet 
götürülmelidir. 
Belediyemizin hiz 
metleri kazanç kapı 
sı olarak görmesine 

bir son verilmelidir. 
Daha önce ücretsiz 
olan (olması gere 
ken) katlı otopark, 
yeni sahildeki IVC, 
cenaze taşıma vb. 
gibi hizmetlerin 
her biri bil a ücret 
olmalıdır. Gemlik 
Zeytini için fes 
tivalden öte derde 
derman bir 
organizasyon 
yapılmalıdır.
Mevcut asfalt 
yolların çeşitli 
sebeplerden dolayı 
kazılması sonucu 
bozulan yü zeylerin 
tamiri çok uzun 
zaman almakta ve 
gelişi güzel yapıl
maktadır. Örneğin 
Orhangazi caddesi 
araçlar için bir 
çile yolu haline 
gelmiştir.
Tamiratların hızlı 
ve güzel bir 
şekilde yapılmasını 
istemekte yiz.
Kanalizasyonların va 
kit geçirmeden temiz 
lenerek yağmur ve 
derelerden 
gelen sular ile 

taşkınlar olması 
engellenmelidir. 
Belediye yönetimin 
de halkın katılımı 
sağlanmalıdır. Bunu 
2-3 ayda bir göster
melik kahve toplan
tılarıyla değil, yapıla
cak hizmetler 
konusunda anket ça 
hşmaları kamuoyu 
araştırmaları ve kent 
konseyi benzeri 
halk komiteleri 
kurulması yoluyla 
olmalıdır. Belediye 
bütçesi ve çalış
malarının şeffaf ve 
paylaşılabilir olması 
temin edilmelidir. 
Bölgemizdeki dere 
lerin ıslahı ve 
temizliğinin temini 
çevre sanayi 
kuruluşlarının 
denetlenmesi ihmal 
edilmemelidir.
Mevcut içkili 
bölge dışındaki 
yerlere kesinlikle 
ruhsat verilmemesi 
gerekmektedir. 
Belediye tarafından 
harçlar düşürüldü 
ancak, bürokratik 
işlemlerden dolayı 

inşaat izinleri çok 
geciktirilmektedir, 
inşaat ruhsatı ve 
diğer belediye 
işlemlerinde vatan
daşa kolaylık sağla
narak işlemler 
hızlandırılmalıdır. 
Başıboş hayvanların 
küpelenmesi yeterli 
olmamakta bir 
barınakta toplan
maları sağlanmalıdır 
Yapılması düşünülen 
hizmetlerin ve 
projelerin seçim 
zamanına bırakılma
ması yıllara yayıl
ması aksi takdirde 
kaybedenin 
seçim yatırımı 
yapan olduğu 
unutulmamalıdır. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
olarak yapılan her 
hayırlı hizmetin des 
tekçisi olacağımızı 
bununla beraber 
halkın menfaatine 
aykırı her çalışmanın 
da karşısında 
duracağımızı 
kamuoyuna ve 
belediye yönetimine 
bildiririz.”

law'll ı n TO ll'ıe an rei
T

Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay Kahveci 
Ankara’da TOKİ Başkanı 
Erdoğan Bayraktar ile 
biraraya geldi.
Dar gelirli vatandaşı ev 
sahibi yapmaya yönelik 
çalışmaları ile bilinen 
TOKİ’nin Gemlik’e gele 
rek gerekli işlemlere 
başlamasını istediklerini 
söyleyen Oktay 
Kahveci, bu konunun 
önemini TOKİ Başkanı 
Erdoğan Bayraktar’a 
ilettiklerini söyledi. 
Ak Parti Bursa Miiletve 
kili Mehmet Tunçak’ın 
TOKİ ile ilgili Devlet 
Bakanı Faruk Çelik 
tarafından bizzat görev 
lendirildiğini ve kendi 
sinin TOKİ Başkanından 
randevu alarak buluş
manın gerçekleştiğini 
belirten Oktay Kahveci 
ayrıntılar hakkında 
şunları söyledi: 
“Bizler Ak Parti Gemlik 
İlçe teşkilatı olarak yak
laşık 6 aydır gerekli 
hazırlıklarımızı yaptık. 
Milli emlaktan almış 
olduğumuz bilgiler 
doğrultusunda elde

ettiğimiz verileri vekili 
miz Mehmet Tunçak’ın 
da katıldığı buluşmada 
TOKİ başkanına ilettik. 
Gemlik’te muhtelif yer
lerde hâzineye ait taşın
mazların listesini içeren 
dosyamızı TOKİ Başka 
m’na teslim ettik.
Gemlik’in birinci derece 
de deprem kuşağında ol 
duğunu, bu nedenle dep 
reme dayanıklı konutla 
rın biran evvel hayata 
geçirilerek, dar gelirli ve 
ödeme güçlüğü çeken 
Gemlik’lilerin rahatlıkla 
ev sahibi olmalarını arzu 

ettiğimizi söyledik. 
Erdoğan Bayraktar, 
hazırladığımız Gemlik 
dosyasını bizzat 
inceleyerek TOKİ 
Emlak istimlak Genel 
Müdürü’nü çağırdı. 
Dosyadaki ayrıntılar 
üzerinde yerlerin durum 
değerlendirilmesi 
yapıldıktan sonra TOKİ 
tarafından sıraya konu
lan talebimiz önümüzde
ki günlerde Gemlik’e 
gelecek TOKİ ekiplerin 
ce yerinde arazi ve 
etüt çalışması yapılarak 
değerlendirilecek.”

Geçtiğimiz günlerde 
gerçekleşen seçimle 
işbaşına gelen DP Gemlik 
İlçe Yönetimi Gemlik 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’e nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
DP Gemlik ilçe Başkanı 
Ferhat Kurt ile yönetim 
kurulu üyelerinin Başkan 
Güler’e yaptıkları nezaket 
vc tanışma ziyareti eski 
dostlann bir araya gelme
sine neden oldu.
Dostane bir havada 
gerçekleşen ziyarette yeni 

oluşan DP ilçe Yönetimi 
hakkında bilgi veren 
Ferhat Kurt, Gemlik'te v 
yapacakları siyasetin 
bölücü değil birleştirici 
olması için çalışacaklarını 
ifade etti.
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'de, ziyaret
ten memnuniyetini dile 
getirerek, uzlaşmazlık 
siyasetin kimseye bir şey 
kazandırmayacağı, 
aksine pozitif siyaset yap
manın çok önemli 
olduğunu kaydetti.



------------------------------- ----------------------- ----
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Verem Savaş Derneği'nılen huzurevine ziyaret
Gemlik Verem Savaş Derneği 
Başkanı Gülşen Utkugil ve 
Başkan Yardımcısı Nida Otabat 
maz eşliğinde üyeleri ile birlikte 
24.04.2010 cumartesi günü Bur 
sa Kaplıkaya huzurevini ziyaret 
ettiler.
Utkugil, ihtiyaçları olan bazı 
malzemeleri dernek üyeleri ile 
birlikte yaşlılara götürmekten 
mutlu olduklarını belirterek, 
bu etkinliklerini sürdürmeye 
devam edeceklerini bildirdiler.

16 ZH 800 plakalı ÇAN.K2.16.28866 
>2 nolu araç kartımı kaybettim. 
Jg Hükümsüzdür. NURULLAH ÖZAYDIN

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ABDULLAH ARAMAZ

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. KEMAL BALA

n-------------------------------------------------------- -----—-------------- ----------------

üniversiteli gençler, Umurhey'e gezi düzenledi
Gemlik Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksekokulu Deniz 
ve Liman işletmeciliği 
öğrencilerinin de üye 
olduğu Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu Umurbey'e gezi 
düzenledi. Celal Bayar'ın 
mozolesini ziyaretle 
başlayan gezi, Umurbey 
Kütüphanesi ve Celal Bayar 
müzesi gezilerek Aytepe'de 
ara verildi.
Daha sonra Celal Bayar'ın 
evini ziyaret eden 
öğrenciler geziyi son- ı 
tandırdılar.

Beko Casio 298 852 86A 90561859 
sicil numaralı yazar kasa vergi levhamı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
EKBER MERİÇ

Bilecik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı, Bursa SGK’dan 

aldığım memur sicil kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. RECEP EDE

K AŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

—~ KREŞLERİ

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAhlj

?^:Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

KAYITLARIMIZ

EĞİTİMDE 10. VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflarımız: 2 yaş-3 yaş
4 yaş*5 yaş-ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

DEVAM EDİYOR

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
A/lOnTGRGC brokcr'I

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire ^Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire

______ Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık_______  

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
Bursa Nilüfer Ihsaniye 3+1 site içinde Yıldırım Alışveriş Merkezine yakın satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

_ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE 

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL 
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR. 

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

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


28 Nisan 2010 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 7

Türkiye Yelken Federasyonu Bölge Kupası 1. Ayak Yelken Yarışları Tekirdağ’da yapıldı

Gemlikli yelkenciler 7 madalya aldı
Gemlik Yelken Kulübü 
11 sporcusuyla 
Bölge Kupası’nda 
birkez daha üstün
lüğünü gösterdi ve 
tüm branşlarda yedi 
madalya alarak böl
genin en başarılı 
yelken kulüplerinden 
biri oldu.
Tekirdağ Yelken 
Kulübü Tesislerinde 
Tekirdağ, Bursa, 
Çanakkale, Bandırma, 
Ayvalık Burhaniye 
kulüplerinden 70 
sporcunun katılımıyla 
üçgün süren yarışlar
da birinci ve ikinci 
gün rüzgarın hiç 
esmemesi yüzünden 
yarışlar yapılamadı. 
Beklenen hava yarış
maların son gününde 
esmeye başlayınca 
yarış kurulu startı 
erken saate alıp yarış 
parkurunu hazırladı 
ve Optimist ile Laser 
sınıflarında yarışlar

start aldı.
Orta kuvvetteki 
rüzgar yarışın 
tamamlanmasına 
yakın tekrar etkisini 
kaybederek çok hafif 
bir havada bir yarış 
ancak tamamlanabil
di. Üçgünde sekiz 

yarış planlanırken, 
havanın tekrar 
esmemesiyle yarışlar 
yapılan tek yarışla 
tamamlandı.
Ayrıca Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları 
Bursaspor renkleriyle 
giydikleri yeşil beyaz 

formalarıyla denizde 
yeşil beyaz hoş bir 
atmosfer sergileyerek 
Bursaspor sevgilerini 
gösterdiler.
Pazar günü yapılan 
son yarıştan sonra 
ödül törenine geçildi 
ve Tekirdağ Yelken

Kulübü tesislerinde 
dereceye giren 
sporcularımız ödül
lerini aldı.
Dereceye giren 
sporcuların isimleri 
ise şöyle: 
Yalçın Aküzel - 
Optimist Erkekler 

İkincisi 
Yalçın Aküzel - 
Optimist Junior 
birincisi 
Berke Torun 
Optimist Junior 
üçüncüsü 
Hasan Sal 
Laser 4.7 Erkekler 
birincisi 
Murat Samsun - 
Laser 4.7 
Erkekler İkincisi 
Sinem Kübra 
Torun - Laser 4.7 
Kızlar birincisi 
Ahmet Rasim 
Kahraman - Laser 
Standart Erkekler 
dördüncüsü 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları, 
Mayıs ayı içerinde 
Türkiye Yelken 
Federasyonu 
tarafından 
Marmaris'te 
Organize edilecek 
Federasyon kupası 
için yelken açacak.

TEŞEKKÜR
Yeni mağazamızın açılışına katılarak bizleri onurlandıran 

Kaymakamımız Sayın Mehmet Baygül’e, 
Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Güler’e, 

Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç’e, 
Belediye Teknik Başkan Yardımcımız Sayın Özkan Ateşli’ye, 

Gemlik Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın İbrahim Talan’a, 
açılışımıza çelenk gönderenlere ve 

bizzat gelerek mutluluğumuzu paylaşan 
eş, dost, müşteri ve arkadaşlarımıza, kurum ve kuruluş temsilcilerine, 

saygıdeğer Gemlik halkına teşekkürü bir borç biliriz.
BÜTÜNIEB ÇOCUK DÜNYASI 

Burhan BÜTÜN
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BüHkselHrlu laaliııeı ranoru mtclisteı need
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir 
yıllık faaliyet raporu
nun görüşüldüğü 
meclis toplantısında 
konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, üre
time katkı koyacak 
tüm kent dinamik
lerini yönetime kata 
rak, Bursa’yı gelece 
ğe taşıyacak projele 
ri bir bir hayata ge 
çirdiklerini söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
si’nin bir yıllık faali 
yetlerinin değerlen 
dirildiği meclis 
toplantısı Heykel’de 
ki tarihi binada 
yapıldı. Meclisin 
açılışını yapan 
Başkan Altepe, 
faaliyet raporunun 
görüşülmesi sırasın
da başkanlık koltuğu 
nu Başkan Vekili 
Recep Demirhan’a 
bırakarak, AK Parti 
Grubu’nun bulun
duğu sıraya geçti. 
Toplantıda, AK Parti 
Grubu adına konu 
şan Refik Yılmaz, 
ulaşımdan altyapıya, 
spordan sosyal

sorumluluk projele 
rine kadar geniş bir 
yelpazede ele alınan 
çalışmalarla 
Bursa’nın özlenen 
geleceğe emin adım
larla ilerlediğini 
söyledi. Devam eden 
Görükle ve Emek 
raylı sistem hatlarına 
Kestel’in de dahil 
edilecek olmasıyla 
ulaşımın nefes ala
cağını dile getiren 
Yılmaz, ilk defa 
büyükşehir belediye
si bünyesinde vagon 
üretimi yapılmasının 
önemli bir adım 
olduğunu vurguladı.

Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nin 
bu dönem harcanan 
60 milyon lira ile kul
lanıma açıldığını dile 
getiren Yılmaz. Ulu 
dağ’da beklenen üst 
yapı yetkisinin de 
Büyükşehir’e geçme 
sinin ardından 
Uludağ’ın 12 ay kul
lanılan bir merkez 
haline geleceğini 
savundu. Yılmaz, 
"Başta başkanımız 
olmak üzere tüm 
belediye yönetimi 
yoğun bir koşturma 
içinde. Ancak başka 
nımız gelecek seçim

ler için değil, gele
cekler nesiller için 
çalışıyor. Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği 
projeler kenti gele
ceğe taşıyor” diye 
konuştu.
Daha sonra kürsüye 
gelen Başkan Altepe 
ise, muhalefetin 
eleştirilerine yanıt 
verdi. CHP’li Bülent 
Aslanhan’ın, 
“Ege’de bir belediye 
10 tona kadar halk
tan su parası almıy
or ancak biz suyu 
şişeleyip satmaya 
çalışıyoruz” şeklin
deki sözlerine karşı 
lık veren Başkan 
Altepe, “Eğer 
önümüzdeki yüzyıl
da şehirler yarışa
caksa biz bir kasaba 
belediyesini değil 
alanında en iyi olan 
şehirleri örnek ala
cağız. Biz yatınm 
yapıyoruz bunun 
için de kredi kul
lanıyoruz. Bedava su 
veren adama kredi 
vermezler. Çünkü 
altyapınız çökünce 
yenileyemezsiniz.

Büyükşehir’e son
radan bağlanan ilçe 
lerde altyapı tama
men bitmiş durum
da. Çünkü suyu ucu 
za satıp, elde ettik
leri geliri de başka 
işlere kullandıkları 
için altyapı ihmal 
edilmiş. Şimdi 
biz bu ilçelerdeki 
altyapıya el atıyo 
ruz” diye konuştu. 
Muhalefetin, “Bur 
sa’nın kaynaklarının 
Mısır’daki tarihi 
eserlerin onarıriıına 
kullanması doğru
mudur” şeklindeki 
iddialarına da açıklık 
getiren Başkan 
Altepe, “Kahire’ye 
Marmara Birliği 
Birliği’nin Başkanı 
olarak gittim. Orada 
yapılacak işler de 
Marmara Belediyeler 
Birliği ve TİKA tara 
fından yapılacak. 
Bunun dışında biz 
gerek balkanlarda 
gerekse Bursa’da 
tarihi eserlerin resto 
rasyonu için beledi 
ye kasasından para 
harcamıyoruz. Bun 
lan büyük ölçüde

kent dinamiklerinin 
sponsorluğuyla 
yapıyoruz” dedi.
Kentin geleceğini 

ilgilendiren konu
ların dar alanda ele 
alındığı” yönündeki 
iddialara da yanıt 
veren Başkan 
Altepe, “Her ay 
yapılan meclis 
toplantısında yapılan 
ve yapılacak olan 
çalışmaları meclis 
üyeleriyle paylaşıy
oruz. ‘Biz böyle bir 
şey düşünüyoruz, 
önerisiniz, eleştiri 
niz, fikriniz var mı?. 
Katkı koymak iste
diğiniz bir konu var 
mı?” diye sizlere de 
soruyoruz. Çünkü 
bütün karar vericiler 
burada. Sorular 
burada sorulur, bil
giler burada alınır. 
Ne kadar önemli 
projemiz varsa hep
sini burada sunuyo 
ruz” dedi. Başkan 
Altepe, daha çok 
şey üretip dönemi 
dolu dolu geçirmek 
için yoğun bir çaba 
içinde olduklarının 
altını çizdi.

DÜĞÜN & NİŞAN & SÜNNET ve AÇILIŞ 
ORGANİZASYONLARI İLE RE HİZMETİNİZDEYİZ

iMHBi

ÖZEL GÜNLERİNİZİ UNUTULMAZ KILMAK İÇİN VARIZ

EN KALİTELİ DAVETİYELER UYGUN FİYATLARLA
DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GİRMEDEN KARAR VERMEYİN

â®l€l
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR 
d İdnS 37yiiuktecrDbe İle hizmetinizdeyiz 
----------------- 1 istiklal Cad. Bora 5ok. AKoank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 
----------------- I Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0 224) 513 35 95
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ELEMAN

MOBİLYA MONTAJ
USTASI ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

İSTANBUL
ÖZEL İŞKEMBE SALONU

Kokoreç imalatı- Toptan & Perakende Satışı
I | NeCDCT AYDIN '

İstiklal Cad, (1 No’lu Sağlık Ocağı 
Karşısı) No: 82/B GEMLİK

Merkez Tel: 513 03 77 Tel: 513 46 01

ELEMAN ARANIYOR SATILIK NÖBETÇİ ECZANE
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

H ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLİ MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

28 Nisan 2010 Çarşamba 
t İNCİ ECZ«|1 
1 İstiklal Cad. O 
Tel: 513 0164 GEMLİKGemlik Karfez

OCMLİK'İH İLK OÛKLÜK SİYASİ OAICTSSİ

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 17 00
^AC«nr,^trO1 «13 107»
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol S13 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5*13 60 40

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
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GESLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3647 
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-Yayıncilık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

vTOsırmsı 
EYVAHEYVAII 

11.45-14.00-16.30- 
19.00-21.15 

ÇOK FİLM 
HAREKETLER BUNLAR 

11.301 4.00-16.30-
19.00-21.15

Rezervasyon
(Tel: 515 35 21)



Ho.

2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI RAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİNİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
* İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500-TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ.
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 
Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

TEL: 5131071 -GSM: 0.533560 1899 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com


Bursa basınının duayeni, gazetemizin eski yazarı Yılmaz Akkılıç, dün yaşama veda etti

Yılmaz Akkılıc'ı kaybettik
Hemşeıi Demekleri Senliği 

9 Haziranda haslwar
Bursa basınının duayeni, Araştırmacı Yazar, 
Gazeteci, gazetemizin eski köşe yazarı, televiz 
yoncu, siyasetçi Yılmaz Akkılıç (77), Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü’nde 
ameliyata gireceği sırada aniden kötüleşerek, 
hayata veda etti. Yayın yaşamına kazandırdığı bir 
çok eseri ile tanınan ve Akkılıç-Nilüfer Kütüp 
hanesi yönetiminde görev alan Akkılıç’ın ani 
ölümü büyük üzüntü yarattı. Akkılıç, bugün Bursa 
Basın Sarayı’nda düzenlenecek törenin ardından 
son yolculuğuna uğurlanacak. Haberi sayfa 2’de Yılmaz Akkılıç

Gemlik'te geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan 
"Hemşeri Dernekleri Şenliği" için ön çalış
malar sürerken, daha önce 23-26 Haziran 
2010 olarak belirlenen şenlikler öne alı
narak 9-10-11-12 Haziran 2010 tarihlerinde 
yapılması kararlaştırıldı. Haberi syf4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Yılmaz 

Akkılıç’ın 
ardından

Acı haber çabuk duyulur. 
Yalçın Hoca (Siper) araya 

rak, Yılmaz Akkılıç’ın ölüm 
haberini duyurdu.

Sevgili ağabeyim, 10-15 gün 
önce arayarak, rahmetli 
Doğan Malgil’in ölüm yılını ve 
gününü sormuştu.

Ayakları ağrıdığından pek 
dışarıya çıkamıyordu.
Ali Aksoy’u çok severdi, 

ölüm haberini bildirdiğimde 
ayaklarının ağrıları nedeniyle 
cenazeye gelemeyeceğini 
bildirmişti. Eşine ve çocuk
larına taziyelerini iletmemi 
istemişti.

Evinde çalışmalarını sürdü 
rüyor, Bursa Ansiklopedisini 
güncelliyordu.

Zaman zamanda olsa bazı 
günlere katılıyor, Bursa Ga 
zeteciler Cemiyeti’nin Salı

günleri düzenlediği “Aydın 
larla Yüz Yüze” programlarına 
katılıyordu sadece.

Ayaklarındaki rahatsızlık 
çalışma hızını kesmişti ama o 
çalışmalarını sürdürüyordu.

Askerlikten ayrıldıktan son 
ra O’nu ilk kez Bursa da aç 
tığı kitapevinde tanımıştım.

CHP’de siyasete başladığın 
da il başkanı olmuştu.

Yahya Şimşek, Ali Arabacı, 
Mehmet Cengiz Göral, Asude . 
Şenol, Ertuğrul Yalçınbayır 
gibi genç aydınlar ve emekçi 
lerle CHP’ye yeni güç katmış, 
yıllar sonra Bursa Belediye 
si’ne CHP bayrağını asılmıştı.

1977’de Gemlik CHP yönetim 
kurula getirilmiştim.

Akkılıç da Bursa İl Başka 
nı’ydı.

Devamı sayfa 7’de

PİLİÇ KEYFİ...
Kömürde özel sosuyla 

sağlıkla nar gibi 

kızarmış etiyle

piliç yemenin tadı bir başka olacak...

29HİSANnRİHİHDEHİZMEllHllDHlZ
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 7/C 

Tel: O 224 513 66 00 GEMLİK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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K
Yılmaz AKKILIÇ
Dün kaybettiğimiz Akkıhç’ın
13 Temmuz 1982 tarihli yazısı....

SUSMAK....
Geçen hafta Gemlik Körfez’in bu köşesi, üç* yıl 

önce kalleşçe bir saldırı yaşamını yitiren genç 
arkadaşımız Cengiz Göral’a ayrılmıştı. O’nun, 30 
Haziran 1979 günü gazetemizde yayımlanan son 
yazısının başlığı atılmış; ama metin bölümü ‘Cen 
giz Göral’lar için çok şey söylenebilir, ne var ki sus* 
mak, bize düşen en anlamlı davranış olmalıdır’ 
dercesine boy bırakılmıştı.

Cengiz Görallar, Mustafa Kulkuoğlu, Zeki Tekinel 
ler, Ahmet Albaylar... Abdurrahman Köksaloğlu’n 
dan, Kemal Türkler’den çoğu adlarını anımsaya- 
madığımız insanlarımıza varıncaya değin niceleri, 
(DEMOKRASİ ADINA) onurlu bir savaş mı sürdü 
rürlerken; bizzat demokrasinin özüne yönelik nam
luların kustuğu kurşunların hedefi oldular, yaşam
larını yitirdiler..? •

Türkiye, yetmişli yılların ikinci yarısında, her 
geçen gün tırmandırılan terörün ve ona karşı bir 
savunma yöntemiymişçesine başvurulan anarşiz 
min kol gezdiği; gencecik insanlarının birbirlerinin 
boğazına sarıldığı bir ülke görünümünü kazanmıştı. 
Gerçekte terörün yöneldiği tek amaç “demokrasi” 
idi, egemen çevrelerin eylem alanını daraltan 
“demokratik hak ve özgürlükler idi... Hızla artarak 
gençleşen, sorunları her geçen gün biraz daha 
yoğunlaşan Türkiye toplumunu, eski deyimle “zabt 
ü rabt” altında tutabilmenin tek yolu, terörü tır
mandırarak anarşizmi körüklemekti.

Bu yapıldı ve başarılı olundu.
Cengiz Göral gibileri, o yılların tozdan dumandan 

göz gözü görmeyen ortamında gerçekleri tüm 
çıplaklığıyla anlatmaya çalıştılar. Sıkılan her kurşu
nun, sağdan olsun-soldan olsun katledilen her 
insanın, demokratik hak ve özgürlüklerin özüne 
yönelik sinsice bir planın uygulanmasına gerekçe 
hazırladığım bıkmadan-usanmadan yinelediler. 
“Gençler Yeter Artık!” diye haykırdılar.

Ve susturdular....
Şimdi herkes suskun. Şimdilerde “Tek Yol 

Devrim!” diye, “Milliyetçi Türkiye!” diye bağıranlar, 
kendi düşüncesini karşısındakine zorla kabul 
ettirmek için silahına sarılanlar yok artık... Onbeş 
yıl boyunca “Bu Anayasa ile devlet yönetilmez.!” 
tekerlemesinin ardına sığınarak, gelecek günlerin 
özlemiyle ellerini ovuşturanlar da suskun kendi 
köşelerinde...

Ama asıl önemlisi, toplumumuzun çok büyük bir 
kesimi suskun.

Konuşanlar, bir türlü seslerini kesmeyenler bir 
avunç azınlık. Hiçbir şey onlar için yapılmamıştır 
sanki. 24 Ocak Kararlan’mn yanında, onlar yer alma 
hakkına sahiptirler; onlar eleştirebilirler yalnızca bu 
kararları. Onlar batakçı bankerler aracılığıyla tahvil
lerini, mevduat sertifikalarını pazarlayabilirler 
küçük tasarruf sahiplerine; “Evini sat, faize yatır!” 
diye çığırtkanlık yaparlar TV ekranlarında, radyo 
mikrofonlarında, gazete sayfalarında... Sonra da 
akılalmaz bir vurdumduymazlıkla. “Ne yapalım 
efendim, bu paraları ödeyecek olursa batarız!” 
diyebilirler.

Evet, toplumumuzun çok büyük bir kesimi 
suskun. O çok büyük bir kesimin suskunluğunun 
sınırları belirleniyor şu sıralarda. (DEMOKRASİ 
ADINA) savaşım verenler, geçmiş yıllarda katil 
namluların kustuğu ölümle susturuldular. 
Şimdilerde öldürülen yok, silahla susturulan yok! 
Göreli bir dinginlik ortamında Türkiye...

Ama bu göreli dinginlik ortamında, hiç kuşkunuz 
olmasın sevgili dostlarım, Türkiye toplumu kendi 
geleceğinin ipek kozasını Örüyor sabırla, geçmiş 
deneyimlerini özümseyerek,

Bir avuç azınlığın çığlıklarından çok suskunluğun 
çığıltısını duyuyorum şu sıralarda, sessiz liğin ayak 
seslerini dinliyorum.

Ve “Susmak”, Cengiz Goral’m kısacık yaşamın da 
söylediklerini dinlemek için “susmak” istiyorum.

Çünkü eğer bilinçli bir amaca yönelikse, “Sus 
mak” da bir eylem biçimidir sevgili dostlarım...

Bursa basının duayeni, gazetemizin eski yazarı Yılmaz Akkılıç, dün yaşama veda etti

Yılmaz ftkkılı ç'ı kaybettik
Bursa basınının 
duayen gazetecisi, 
gazetemizin eski 
yazarı Araştırmacı 
Gazeteci Yazar Yıl 
maz Akkılıç, tedavi 
gördügü Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Ortopedi 
Bölümü’n de ameli 
yat olmayı bekler 
ken, üre yükselmesi 
ve mide kanaması 
nedeniyle bir anda 
sağlık durumu 
kötüleşti.
Doktorların yoğun 
çabası kalbi duran 
Akkılıç’ı yeniden ya 
şama döndürmeye 
yetmedi.
Hayatını Çağdaş ' 
Türkiye’ye, Atatürk 
devrimlerine ve 
kitaplarına adayan 
Yılmaz Akkılıç, 

J979 yılından 1983 
yılına kadar Gemlik 
Körfez Gazetesi’nin 
ikinci sayfasında 
‘Köşemden’ adlı 
köşesinde makaleler 
yazdı. Çağdaş Gaze 
feciler DerneğiBur 
sa Şubesi Onursal 
Başkanı, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Üyesi Yılmaz Akkı 
lıç, gazetemizden 
sonra, Bursa Hakimi

yet Gazetesi’nde 
Bursa Ansiklopedisi 
çalışmalarına katıldı. 
Daha sonra, bu 
gazetede köşe yazar 
lığı yaptı. Setbaşı’n 
daki evinde oluştur
duğu binlerce ciltlik 
kitap ve gazete 
koleksiyonlarından 
oluşan kütüphanesi
ni Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti’ne bağışla 
yan Akkılıç, ilerlemiş 
yaşına karşın Nilüfer 
deki Basın Kültür 
Sarayı’nın üst katın
da açılan Akkılıç 
Nilüfer Kütüphanesi 
yönetiminde 
görev aldı. 77 yaşın
da aramızdan ayrı 
lan Yılmaz Akkılıç,

çok sevdiği askerlik 
görevinden ayrıldık
tan sonra, Bursa’da 
bir kitapevi açtı, 
dergi yayıncılığı 
ile uğraştı. Daha 
sonra, siyasete 
katılan Akkıhç, 1976- 
1978 yılları arasında 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Başkanlığı 
görevini yürüttü. 
Akkılıç, 1979 yılın
dan gazeteciliğe 
Gemlik Körfez Gaze 
tesi’nde başladı. 
Bursa Hakimiyet, 
Kent Gazetelerinde 
çalıştı. Bu arada, 
Cumhuriyet tarihi 
ve Bursa ile ilgili bir 
çok esere imzasını 
attı. Gazeteci, Araş

YILMAZ AKKILIÇ KİMDİR?
Akkılıç M Yılmaz: (Şanlıurfa 1933) ilköğrenimine İstan
bul’da başlayarak, sırasıyla Şanlı urfa, Diyarbakır ve 
Siverek’te tamamladı. Ortaokulu, Bursa 2. Örtaoku 
lu’nda, lisenin ilk 2 sınıfını Bursa Erkek Lisesi’ndş, 
son sınıfım ise Işıklar Askeri Lisesi’nde okudu. 
1953’te Kara Harp Okulu’nu bitirerek, süvari subayı ol 
dü. Silahlı kuvvetlerde çeşitli kademelerde görev yap 
tıktan sonra, 12 Mart muhtırasının ardından, kendi 
isteğiyle askerlik mesleğinden ayrıldı. Ankara ve Istan 
bul sıkıyönetim mahkemelerinde, kamuoyuna (Madan 
oğlu davası) adıyla yansıtılan davada yargılandı ve 
tüm öteki sanıklarla birlikte aklandı. Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğü bünyesinde önce Ankara ardından Fethiye 
ve Mudanya’da görev yaptıktan sonra,, emekliye ayrıl 
dı. 1975’te Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) girdi, 
ertesi yıl yapılan kongrede il başkanı seçildi. 1976- 
1978 arasında bu görevini sürdürdü. Başkanlığı döne
minde CHP, 27 yıl aradan sonra belediye seçimini 
kazandı. Ancak yapılan olağanüstü kongrede başarı 
sağlayamayınca il başkanlığından istifa etti. 1980’deh 
sonra, tarih araştırmalarına yöneldi, çeşitli gazete ve 
dergilerde yazıları yayınlandı. 1994’te parti örgütünün 
isteği üzerine yerel seçim döneminde kısa süre Sos 
yal Demokrat Halkçı Parti’de (SHP) il başkanlığı yaptı. 
13 Kasım 1999’da toplanan kongrede bir kez daha 
CHP il başkanlığına seçildi. Bu görevini Kasım 2000’e 
değin sürdürdü. 30 Eylül 2000 tarihli olağanüstü kurul 
tayda, Deniz Baykal ekibinin yeniden yönetime gelme
si üzerine, CHP’nin kuruluş felsefesine ve Kemalist 
ideolojiye yabancılaştığını öne sürerek partiden istifa 
etti. Basınla ilişkisi 1949’da Bursa Halk Evi’hce çıkar 
tılmakta olan Uludağ dergisinde başladu 1951’de Erdo 
ğan Arıpınar ve Güzay Güldere’yle birlikte haftalık 
Gençliğin Sesi gazetesini çıkardı. Emekli olduktan 
sonra, Aralık 1973’te Türkiye çapında Yeni Dönem adlı 
siyasal dergiyi yayınladı. (6 sayı) 1949’dan itibaren, sa 
nat ve siyaset yazıları ve kendisiyle yapılan çeşitli 
söyleşiler Ant, Yeni Ant, Bursa’nın Sesi, Bursa hakimi 
yet, Ayyıldız (Ankara), llkadım (Muğla) Emek, İnegöl, 

tırmacı Yazar, Siya 
setçi, televizyoncu
luk ve kütüphaneci
lik yapan Akkıhç’ın 
ölümü Bursa basın 
camiasında ve se 
verileri arasında 
büyük üzüntüye 
neden oldu.
Gazetemiz sahibi ve 
Başyazarı Kadri 
Güler yaptığı 
açıklamada, “Yılmaz 
Akkılıç, Bursa basını 
için çok büyük bir 
kayıptır. O, hepimi 
zin öğretmeniydi. 
Canlı bir kütüpha 
neydi. Ondan çok 
şey öğrendik. Uslan 
maz bir Atatürkçü, 
Kuvayi Milliyetiydi. 
Çağdaş, gerçekten 
demokratik, modern 
bir Türkiye için 
mücadele adamıydı. 
Bursa basını O’nu 
hiç unutmayacak. 
Kendine daima bir 
rehber olarak kabul 
edecektir” dedi.
Akkıhç’ın cenazesi 
bugün saat 14.30’da 
Bursa Basın Sara 
yı’ndaki törenin 
ardından Yeşil’deki 
ikindi namazının 
ardından Emirsultan 
Mezarhğı’na 
defnedilecek.

Devrim (Ankara), Cumhuriyet (İstanbul) Demokrat 
(İstanbul) ve ÇGD Bursa Şubesi’nin çıkardığı gazetele 
riyle çeşitli dergilerde yayınlandı. 1980’de Gemlik 
Körfez gazetesinde başladığı köşe yazarlığını, 1986’ 
dan itibaren Bursa hakimiyet, 1987-1993 arasında 
Olay, 1993’te Yeni Günaydın ve Ekim, 1994’ten itiba 
ren yeniden Bursa hakimiyette sürdürdü. 1996- 
1997’de, Medya S bünyesinde kurulan AS TV’de siya 
sal, toplumsal ve tarihsel içerikli programlar yaptı. 
1998’de kendi isteğiyle günlük köşe yazarlığını bırak
tı, Bursa Ansiklopedisi çalışmalarına ve Bursa merkez 
li kültür araştırmalarına yöneldi. Bursa Defteri Gru 
bu’nun oluşumuna öncülük etti. 1989’da Çağdaş Gaze 
teciler Derneği Güney Marmara Şubesi’nin kurucuları 
arasında yer aldı, ilk başkanlığına getirildi. 1 yıl sonra 
yapılan dernek genel kurulunda, genel yönetim kuru
lu üyeliğine seçildi. Derneğin Bursa Çağdaş adıyla 
gazetecilerin gazetesi sloganıyla aylık bir yayın orga 
nı çıkarılmasına katkı sağladı ve ilk 5 sayının da 
sorumluluğunu üstlendi. Yayımlandığı kitapları ve 
meslek içi çalışmaları dolayısıyla, 1997’de ÇGD 
Güney Marmara Şubesi’nce “özel ödüle”, 1998’de 
Demir taş Rotary Kulubü’nce “meslek yaşamında 
gösterdiği özverili ve başarılı çalışmalar” nedeniyle, 
“m,eslek ödülü”ne değer görüldü. Araştırmacı gazete- 
ci-yazar kimliğiyle uzun yıllar Bursa’da basın-yayın, 
siyaset ve kültür hayatına önemli katkılarda bulunan 
Yılmaz Akkılıç, 50-60 yıllık birikimini Bursa Gazete 
çiler Cemiyeti ile paylaştı ve Akkılıç Kütüphanesinin 
oluşumunu sağladı. BGC - Akkılıç Ailesi işbirliğinde 
ilk olarak Setbaşı-Sakaldöken Caddesi'nde "Akkılıç 
Kültürevi" kuruldu. 24 Temmuz 2001'de imzalanan 
protokol ile Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve 
Emeklilik Vakfı'na bağışlanan tüm eserler, belgeler ve 
anılar kayıt altına alındı. Zaman içinde Kültür Evi 
Projesi geliştirildi ve Basın Kültür Sarayı bünyesinde
ki yaklaşık 750 metrekarelik kapalı alanda, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Vakfı, Nilüfer 
Beleyesi ve Akkılıç Ailesi işbirliğinde Yılmaz Akkılıç 
Kütüphanesi kuruldu.
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Seri katil Bodrum’da yakalandı YazıYORUM

İzmir'de üst üste üç 
gecede üç kişiyi 
öldürdüğü iddiasıyla 
aranan katil zanlısı 
Muğla'nın Bodrum 
ilçesinde yakala
narak gözaltına 
alındı.
İzmir'de banka 
memuru 27 yaşında
ki Esra Yaşar ile 
İzmir Ekonomi 
Üniversitesi öğren
cisi 22 yaşındaki 
Ayşe Selen Ayla'nın 
evlerine giderken 
sokak ortasında 
başlarından silahla 
vurularak infaz 
edilmesi, Konak'ta 
'Azra' takma isimli 
30 yaşındaki travesti 
Mustafa Has'tn park 
halindeki otomo
bilinin içinde başın
dan tek kurşunla 
vurularak öldürül

"İnsaflı dolandırıcı"
Bursa'da umreye 
gitmek için tür 
şirketi arayan 80 
yaşındaki dede, 
kendisini öğretmen 
olarak tanıtan 
şahıs tarafından 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Küçükbahklı 
Mahallesi'nde 
oturan 80 yaşındaki 
Mehmet Gündoğdu,

Tamircinin şüpheli olumu
Bursa'da bir 
tamircinin şüpheli 
bulunan ölümü 
üzerine soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 12 
Nisan'da merkez 
Yıldırım ilçesi 
Beyazıt Mahallesi 
Gülser Sokak'ta

3.katın halkonundan bahçeye düştü
Bursa'da 3 katlı 
evinin balkonundan 
bahçeye düşen 
bir kişi hayatını 
kaybetti.

mesi olaylarıyla ilgili 
Bodrum'da bir kişi 
gözaltına alındı.

ÖTEL ODASINDA 
YAKALANDI 
İzmirlilere korku 
dolu üç gün yaşatan 
seri katil Bodrum'da 
bir otel odasında 
yakalandı. İzmir'in 
Balçova ilçesinde 
banka memuru 27 
yaşındaki Esra Ya 
şar ile İzmir Ekono 
mi Üniversitesi 
öğrencisi 22 yaşın
daki Ayşe Selen 
Ayla'nın evlerine 
giderken sokak 
ortasında başların
dan silahla vuru
larak infaz edilmesi, 
Konak'ta 'Azra' 
takma isimli 30 
yaşındaki travesti 
Mustafa Has'ın park 

bir sene boyunca 
biriktirdiği bin, 
800 euro parayı 
alarak umreye 
gitmek için 
Şehreküstü'de 
tur şirketi aramaya 
başladı.
Bu sırada Mehmet 
Gündoğdu'nun 
yanına yaklaşan 
bir kişi, "Amca 
beni tanıdın mı?

meydana geldi. 
Uyuşturucu kul
landığı iddia edilen 
tamirci Erduğan O. 
(54) komaya girdi. 
Kalp krizi geçirdiği 
sanılarak hemen 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırılan şahıs, 
günlerdir süren

Merkez Osmangazi 
ilçesi Çekirge 
Mahallesi Keçeci 
Çıkmazı'nda 
meydana gelen 

halindeki otomo
bilinin içinde başın
dan tek kurşunla 
vurularak 
Öldürülmesi olayları 
mn failinin yaka
landığı belirtildi, 
isminin H.A. olduğu 
öğrenilen katil zan
lısı ile birlikte İzmir 
de yaşayan üç kar 
deşi de gözaltına 
alındı. Gözaltına alı
nan zanlının 
üzerinden cinayetler 
de kullanılan silah 
ile kurbanlarına ait 
eşyaların çıktığı, 
ayrıca 4 bin Euro ve 
pasaport olduğu 
belirtildi. Zanlının 
Yunanistan'ın Istan 
köy (Kos) Adası 
üzerinden yurt dışı
na kaçmayı planla 
dığı tahmin ediliyor. 
''Robot resim

Ben senin oğlunu 
da tanıyorum. 
Öğretmen oldum. 
Annem çok rahatsız. 
Bir saatliğine paraya 
ihtiyacım var" dedi. 
Bunun üzerine 
cebindeki paraları 
çıkaran yaşlı dede, 
"Ne kadar ihtiyacın 
varsa buradan al" 
diyerek cüzdanını 
verdi. Bin 800 euro 

ölüm kalım savaşına 
yenik düştü. 14 gün 
süren tedavinin 
ardından hayatını 
kaybeden Erduğan 
O.'nun şüpheli bulu
nan ölümü üzerine 
soruşturma 
başlatıldı. 
Uyuşturucu öyküsü 
bulunan şahsın 

olayda, İsmail 
Arda (57) 3. kattaki 
evinin balkonundan 
bilinmeyen bir 
nedenle bahçeye

taktikti"
İzmir Valisi Cahit 
Kıraç ve Emniyet 
Müdürü Ercüment 
Yılmaz, 3 kişiyi 
öldüren katilin 
yakalanış öyküsünü 
anlattı. İzmir 
Emniyet Müdürü, 
Bodrum'da 
yakalanan zanlıyı 
ele geçirmek için 
350 emniyet mensu
bunun görev yap
tığını açıkladı. 
Zanlının, daha önce 
basına dağıtılan 
robot resme ben
zemediğinin hatır
latılması üzerine, 
robot resmin taktik 
için kullanıldığını, 
zanlının kendini 
rahat hissedip hata 
yapmasını sağlamak 
için kullanıldğını 
söyledi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

içinden 700 euro 
alan insaflı 
dolandırıcı, 
bin 100 euroyu geri 
verdi. Bir süre 
sonra dolandırıl 
dığını anlayan 
Mehmet Gündoğdu, 
soluğu Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde aldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

cesedi, kesin ölüm 
sebebinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı. Erduğan 
O.'nun pek çok 
kalp damarının, 
uyuşturucu kul
lanımı nedeniyle 
tıkalı olduğu 
belirlendi.

düştü. Arda, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Olayla ilgili soruş
turma başlattı.

Amerika, amerika !....
Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 

Komitesi’nin ‘ Ermeni soykırımı kararını” 
kabul etmesinden sonra iktidarın göster
diği öfkenin “aslında iç politikaya dönük 
olduğunu” yazmıştım.

Elçiyi hemen geri çekmek, Başbakan’ın 
Amerika gezisini iptal etmek, 24 Nisan’a 
kadar Amerika’da yapılacak siyasi ve 
ekonomik toplantılara katılmamak 
Amerika Birleşik Devletleri’ni hiç etkile
meyecekti.

Ancak bu “öfke” gösterisinin iç 
kamuoyunun gözünün boyanmasında 
hayli etkisi vardı. Bunları daha önce de 
yazılarımda yazdım.. w

Çünkü; iktidarın bildiği bir gerçek var: 
Amerikan Temsilciler Meclisi hemen her 

yıl aynı oyunu, kendi iç politikası gereği 
oynar.

Ama sonunda Başkan duruma müda
hale eder, taleplerde bulunulur, bunların 
yerine getirilmesi halinde de karar 
Temsilciler Meclisi’nin Genel Kurulu’na 
getirilmez.

Bu yıl da farklı bir şey olması beklen
miyor. İktidar da bunu biliyor.

O halde “öfkeli” görünmenin “kaba
dayılık” yapmanın iç politikada prim 
yapacağı planlandı ve düğmeye basıldı.

Önce elçiyi geri çektik.
Sonra Başbakan 14 Nisan’da Ameri 

ka’da yapılacak uluslararası toplantıya 
gitmeme kararı aldı.

Bazı bakanların Amerika gezileri ertelen
di...

Bunun kamuoyunun bir kısmındaki yan
sıması ise “Helal olsun, ABD’ye de kafa 
tutuyorlar, bunu kimse yapamamıştı” gibi 
oluyor.

“Soykırımı tanıma” kararı üzerine 
“ABD’den yazılı güvence almadıkça 
Washington Büyükelçimiz Namık Tan’ı 
geri göndermeyeceğiz” dedi..

Şimdi halkım ;“Hangi yazılı güvenceyi 
aldınız da Başbakan Erdoğan alel acele 
Amerika’ya gidiyor?” diyor.

Ey halkım; siz başka bir şey mi bekliyor
dunuz?

Bu bağlamda en iyi sözü,yabancılar: 
“Türkler bağırır çağırır ama birkaç hafta 

içinde onu da unutur ve her şey eski 
haline döner” diyorlar..

Büyükelçileri tıpış tıpış geri gönderdik. ;
Stockholm Büyükelçimiz Zergün 

Korutürk ile Namık Tan’ı..
Geriye bir tek Başbakan’ın ABD’ye gidip 

gitmemesi mi kalmıştı.
Ne demek efendim? Böyle fırsatlar 

kaçırılır mı?
Oysa biraz zaman geçti.
Bilmediğimiz bazı görüşmeler yapıldı ve 

önceki gün Washington Büyükelçisi 
Namık Tan’ın geri döneceği açıklandı.

Dün de Erdoğan’ın ABD’ye gideceğini 
açıklandı.

İktidar bu oyunu bugüne kadar pek çok 
kez oynadı..

Dış politikamız her seferinde zafer gibi 
gösterildi, oysa elle tutulur bir 
kazancımız yok,

Hepsi numara, halkı uyutmak..
Dışarıda yok ama içeride gelişmelerden 

ve kavramlardan haberi olmayan yığınlar 
etkilenmeye çalışılıyor.

ABD, Ermeni kararını bu yıl da 
geçirmeyecek.

Karşılığında ne verdiğimizi ise henüz 
halkımız bilmiyor..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Tarihimizi Ne Kadar Biliyoruz?
Her aydın insanın öncelikle kendi ulusal tari

hini bilmesi,bu yetmez;dünya tarihini de az çok 
öğrenmesi gerekli değil midir?

Okullarımızda çocuklarımız yıllarca tarih dersi 
görüyor; ama bir türlü istenileni elde edemiyor. 
Bu başarısızlık eğitim sistemimizden mi yoksa 
biz öğretmenlerden mi kaynaklanıyor? Bu 
durumdan öncelikle milli eğitim bakanlığı 
sorumludur. Çünkü, müfredat programlarını 
onlar hazırlamakta.

Sonuç olarak ulusal tarihimizi öğrenemiyoruz 
ve çocuklarımıza öğretemiyoruz.

Eğitim sisteminde kaş yapalım derken neden 
se göz çıkarıyoruz. İşe yaramayan ne kadar 
boş gereksiz bilgi varsa tarih diye çocuklarımı 
za ezberletmeye çalışıyoruz. Sınavlarda test 
sorularını çözen öğrencileri başarılı sayıyoruz.

8-10 yıl önce ilköğretim okulunun 7.sınıfında 
okuyan oğlum:"Yarın tarihten sınav olacağız, 
bana soru sor." dedi. Kitabı elime aldım şöyle 
bir karıştırdım. OsmanlI tarihi, İslam tarihi, 
Hunlar, Selçuklular ve daha niceleri bir çorba 
gibi öğrenciye sunulmuştu. Böylesine bir 
tutarsızlık, böylesine bir sorumsuzluk nasıl 
sergilenmişti? Hala aklım alrnazl Hangi akla 
hizmet amacıyla böyle bir kitap hazırlanmıştı? 
Hazırlayanlar neyi hedeflemişti? Bu kitap 
öğrenciye ne kazandırabilirdi? Tüylerim diken 
diken oldu, oğluma hissettirmedim. Kitabı ona 
verip sen kendin çalış, demek zorunda kaldım.

Her ulus, yurttaşlarına kendi dilini,tarihini ve * 
kültürünü öğretmeye çalışır ve bu konuda kata 
yorar, nasıl daha iyisini yapabilirim diye.Bizim 
böyle bir derdimiz yok. Dışardan aldığımız 
eğitim sistemleri bize ya bol geliyor ya da 
dar,bir türlü vücudumuza oturmuyor.

Uyguladığımız eğitim sistemine ne kadar milli 
dersek diyelim gerçek öyle değil; bu sistem 
ben yabancıyım diye yırtınıyor.

Okullarımızda tarih öğretilirken günümüzden 
geçmişe gidemez miyiz? Ulusal Kurtuluş 
Savaşı'ndan Çanakkale Savaşlarına , ardından 
Osmanh Tarihine eğer daha eskilere gidecek
sek Selçuklular, Göktürkler ve Hunlar'a uzana- 
maz mıyız?Yakın tarihimizden uzak tari
himize... Ve bunları yaparken teknolojik araç 
İarı kullanamaz mıyız? Tarihsel olayları ezber
letmek yerine sebep ve sonuçları üzerinde 
duramaz mıyız?

£ Çocuklarımızın beynine birçok bilgiyi doldur
mak yerine gerekli olanları öğretmeyi niçin 
düşünmeyiz?

İlköğretimde, orta öğretimde ve yüksek öğre
timde tarih dersi görürüz. Sonuçta ne öğreni
riz?

Kocaman bir hiç.JHangimiz büyük önderin 
söylevini adam gibi birkaç kez okudu?

Hangimiz "Anadolu İhtilali'ni","Tek Adam'ı", 
"ikinci Adam'ı","Enver Paşa'yı", "Milli Kurtuluş 
Tarihi'ni", "Çankaya'yı","Modern Türkiye'nin 
Doğuşu'nu" okudu?Bu eserleri okuyan aydın
larımızın sayısı % 10'u geçmez.

Sokağa çıkıp bir anket yapalım. "Mondros, 
Sevr, Lozan " kavramlarının vatandaşlarımıza 
neyi anımsattığını soralım. Alacağımız yanıtlar 
yakın tarihimize ışık tutacaktır.

Büyük önder Cumhuriyetin ilk yıllarında Tarih 
ve Dil çalışmalarına önem vererek bu konuların 
Türk ulusu için ne denli önemli olduğunu 
ortaya koymuştur.

Biz hala bu gerçeği kavrayamadık.Kişisel 
hırslarımız ve çıkarlarımızı gözetmekten 
önümüzü göremez olduk.

Ülke yönetimine talip olanların her şeyden 
önce tarihlerini ve dillerini çok iyi bilmeleri bir 
zorunluluk olmalıdır. Tarihimizi bilmezsek 
ondan nasıl ders çıkarabiliriz?

Dününü bilmeyen toplumlar yarına güvenle 
nasıl bakabilirler?

Hemşeri Demelileri Şenliği 
9 Haziran da başlıyor

Gemlik'te geçtiğimiz 
yıl ilk kez yapılan 
"Hemşeri Dernekleri 
Şenliği" için ön 
çalışmalar sürerken, 
daha önce 23-26 
Haziran 2010 olarak 
belirlenen şenlikler 
öne alınarak 
9-10-11-12 Haziran 
2010 tarihlerinde 
yapılması 
kararlaştırıldı. 
Gemlik Belediyesi 
İdari Başkan 
Yardımcısı Cemil 
Acar'ın başkanlığın
da toplanan 
Hemşeri Dernekleri 
Başkanları, şenliğin 
son günü olan 12 
Haziran'da ise final 
eğlencelerinin

İskele Meydanını 
Festival alanında 
yapılması önerisini 
uygun buldular. 
Daha önce belir
lenen tarihlerde 
Sosyal Yaşam 
Merkezi salonunda 
düğün olması 
nedeniyle sıkıntı 
yaşanacağı göz 
önüne alınarak 
erkene alınmasına 
karar verilen 
toplantıda her 
derneğe sahnede 
30-40 dakika 
süre verilmesi de 
uygun görüldü. 
Derneklere sahneye 
çıkacak folklor ve 
sanatçıların tespiti 
için 10 Mayıs 2010

tarihine kadar 
zaman tanınırken, 
aynı tarihte yapıla
cak son toplantıda 
derneklerin 
sahneye çıkmaları 
konusunda kura 
çekimi yapılacak. 
Belediye İdari 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar, 9-10-11 
Haziran 2010 tarih
lerinde Gemlik 
Belediyesinin 
hazırlayacağı start
ların dere boyuna 
konarak gün boyu 
ziyarete açık kala
cağını, akşam ise 
Sosyal Yaşam 
Merkezi 
Meydanı’ndaki 
sahnede sanatçı ve

folklor gösterilerinin 
izlenebileceğini 
belirtirken, şenlik
lerin son günü 
olan 12 Haziran 
201Ö günü akşamı 
ise Gemlik 
Belediyesi’nin 
getireceği 
sanatçıların da 
katılımıyla festival 
alanında final 
akşamı olacağını 
duyurdu. 
Gemlik'te 
bulunan Hemşeri 
Derneklerine 
gerçekleşecek şen
lik için Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan 3'er bin lira 
maddi destek verile
ceği açıklandı.

Marmara Belediyeler
Birlim Bursa’da toplanıyor
Marmara Belediyeler 
Birliği Meclisi 
2010 yılı birinci 
toplantısı Çevre 
ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun katilı 
mıyla bugün 
Bursa'da 
yapılacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
yapılan açıklamada, 
Marmara 
Bölgesi'ndeki

230 büyükşehir, 
il, ilçe ve belde 
belediyelerinin 
çatı kuruluşu olan 
Marmara 
Belediyeler Birliği 
genel kurulunun 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
yapılacağı 
bildirildi. Çevre 
ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu'nun 
da katılacağı 
kurulda, Çevre ve

Orman Bakanlığı 
ile Marmara 
Belediyeler Birliği 
arasında ortak 
çalışma 
protokolü imza
lanacak. Protokol 
kapsamında, 
katı atık, atık su, 
su yönetimi, görün
tü, gürültü, çevre 
ve deniz kirliliğinin 
önlenmesi ile ağaç
landırma ve orman
lık alanların

korunması ve 
geliştirilmesi 
konusunda 
birliğe üye 
belediyelerin 
personeline 
çevre yönetim 
eğitimleri verilecek. 
Genel kurula 
Bahreyn, Katar, 
Kuveyt, Filistin 
ve Ürdün'den 
gelen yerel 
yöneticiler de 
katılacak.
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CemliispirlaraitlaiiniinJaiiliWtaii OP ziyaretlerini sürıliirüvor
Gemlikspor Karate 
Takımı, Yalova’da 
Minik, yıldız ve 
ümitlerde 23 Nisan 
iller arası Karate 
müsabakasından 
başarıyla döndü. 
Yalova’da yapılan 
iller arası karate 
müsabakasına 
katılan Gemlikspor 
karate takımı, kata 
ve kumite olmak 
üzere her sıklet ve 
kiloda 1,2 ve 3’lük 
çıkararak yüzde 
yüz başan elde etti. 
Kumite Bayan 30 kg 
Zeynep karaman 3. 
Bayan 35 kg Buse 
Oruç 2., Ezgi 
Girenay 3. Bayan 40 
kg Nazhcan Tunç 2. 
Minik bay 30 kg 
Fatih Oran 2.Ümit 
bayan 45 kg özlem 
Yurt 2. Kata Bahadır 
Demircan 2.Fatih 
Oran 4.Sena Karaba 
yır 1. Buket Maran 
goz, Oğuzhan Keleş 
2. Fatma Uludağ 3. 
Ayşenur Keleş 2.Elif 
Özel 2.Arda Turker 
3, Ahmet Taşdizen 
&Eyüp Can 1. Kadir

İBirdal 2. Dursun 
Kırlak 3. Muhammet 
Eroğlu 2. oldular. 
Kulup antrenörü 
Murat Yaşar önal,

gazetemize yaptığı 
açıklamada, takım 
olarak katıldıkları 
iller arası karate 
müsabakasına 20 
sporcuyla katıldık
larını ve ayrı, ayrı 
kilo ve sıkletlerde 
19 başarı elde ettik
lerini belirterek, 
Gemlik’i başarıyla 
temsil etmenin 
gururunu yaşadık
larını dile getirdi. 
Antrenör önal, 
Gemlik karate bran 
şında ilgi görmeye 

ve ses getirmeye 
başladığını söyledi. 
Başarılarımızın 
devamını sağlamak 
ve gençleri Karate 
sporuyla tanıştırmak 
için karate branşına 
ana sponsor aradık
larını da belirtti.
Önal, Kulüp Başkanı 
Sayın Orhan Koç’a 
verdiği destek nede 
niyle teşekkür ede 
rek, bundan sonra 
böyle güzel başarıla 
rın devamını getire
ceklerini belirtti.

DP ilçe yönetimi zi 
yaretlerine devam 
ediyor. İlk olarak 
eski İlçe Başkanı 
Aydın Erenoğlu’nu 
ziyaret eden İlçe 
Başkanı Ferhat Kurt 
ve yöneticiler eski 
ilçe başkan ve eski 
il genel meclisi 
üyesi Aydın Erenoğ 
lu’na DP’ye ve ilçe 
siyesetine yapmış 
oldukları hiz met ve 
katkılardan ötürü 
teşekkür etti. Aydın 
Erenoğlu Fer hat 
Kurt ve yönetimini 
seçilerek göre ve 
gelmelerinden 
dolayı bir kez daha 
kutluyarak hizmetin 
sevgi işi olduğu 
toplumun sorunları
na hizmet etmenin 
şevki ve gururu için 
de bulunduğunu hiz 
metin adınında 
Demokrat Parti olma 
sından daha büyük 
mutluk duyacağını 
ifade ederek, geç 
mişte ve gelecekte 
Demokrat Partinin 
ilçe ve ülke sorun
larına en iyi çözüm 
olacak bir oluşum 
olduğundan hiç bir 
şüphesi olmadığını

dile getirdi ilçe 
başkanı Fehat Kurt 
Demokrat Parti nin 
toplumun parlayan 
yüzü olcağınından 
emin olduklarını 
belirterek, siyasetin 
hizmet yarışı oldu 
ğunu bizler daha 
önce parti içinde 
veya dışında hizmet 
veren değerli büyük 
lerimizin tecrübele 
rinden yaralanmak 
için onlardan hiç bir 
zaman ayrı kalamıy- 
acaklarını Demokrat 
Parti bayrağını ilk 
seçimlerede hizmet 
bayrağı haine çevir 

mek için ellerinden 
gelen bütün çabayı 
göstereceklerini 
söyledi. Anavatan 
Partisi ilçe başkanı 
ve Gemlik Üniver
sitesi Yaşatma Der 
neği Başkanı Hasan 
Başaran’ı dernek 
binasında ziyaret 
ederek kendilerine 
partiye ve Gemlik’e 
verdikleri hizmetler
den özelikle üniver
siteye yapmış oldu 
ğu katkılardan dola 
yı teşekkür ederek 
üniversite konusun
da bilgi alış verişin 
de bulundular.

1 Mayıs kntlamalarma 120 sanatçı katılıyor
Devrimci İşçi Şendi 
kalan Konfederas 

onu (DİSK) Genel 
Başkanı Süleyman 
Çelebi, tamamlanan 
1 Mayıs hazırlıklarını 
açıklamak üzere bir 
basın toplantısı dü 
zenledi. DİSK olarak, 
Trakya ve Kocaeli 
bölgeleri hariç, 
Türkiye’nin her ili ve 
ilçesinde örgütlü 
bütün güçleri ile bir
likte 1 Mayıs kutla
malarını gerçekleşti 
receklerini söyleyen 
Çelebi, diğer konfed
erasyonlar, emek ve 
meslek örgütleri İle 
de omuz omuza ola
caklarını vurguladı. 
Çelebi, kutlamalara 
katılmak üzere çok 
sayıda sanatçı, yazar 
ve akademisyenler
den kendileri ne baş 
vuruda bulunduğu 
nu, bu kişilerin de 
etkinliğe katılacağını 
söyledi.
1 Mayıs sabahı saat 
09.30’da Şisli’den 
Taksim’e yürüyüş 
gerçekleştirecekleri
ni açıklayan Çelebi, 
bu esnasında, “1 
Mayıs 77’de Tak 
sim’deydik. Bugün 
de” pankartının taşı

nacağı bilgisini 
verdi. Çelebi, şunları 
söyledi: Yürüyüşü 
müzün en önünde 
kaybettiğimiz genel 
başkanlarımız ve 1 
Mayıs 1977’de kay
bettiklerimizin fotoğ 
raflarını taşıyacağız. 
Onların ailelerini en 
önde, ‘1 Mayıs 1977 
Katliamı Aydınlatıl 
madan Demokratik 
leşmeden Söz 
Edilemez’ pankartı 
arasında yürüye
ceğiz. Arkasında bin
lerce üyemizle pan 
kartlarımız, bayrak- 
larımız, karanfillerim
iz, devrimci marşla 
rımızla 1 Mayıs alan- 
larına yürüyeceğiz.” 
Basın toplantısında 
verilen bilgilere 
göre, kortej eşliğin 
de 1 Mayıs’ta Tak 
sim’de olacak isim
ler şunlar: 
Neslihan Acar, Nesi 
mi Aday, Sumru Ağır 
yürüyen, Tarık Akan, 
Ezel Akay, Edip 
Akbayram, Hikmet 
Akçiçek, İlkay 
Akkaya, Alaattin 
Aksoy, Yüksel Aksu, 
Derya Alabora, Meh 
met Ali Alabora, Mus 
tafa Alabora, Zeycan

Alkı, özcan Alper, 
Meltem Aravi, Ulvi 
Arı, Aytaç Arman, 
Zait Atam, Hürdağ 
Aydın, Ayben Ay 
tünç, Rutkay Aziz, 
Cesim Bager, Bajar, 
Kenan Bal, Bayram 
Balcı, Bandista, 
Nalan Başaran, İlk
sen Başarır, Erdal 
Bayramoğlu, Barış 
Beşli, Tünay Bozyi 
ğit, özgün Bulut, 
Erkan Can, Fehmiye 
Çelik, Reis Çelik, 
Selda Çiçek, Celal 
Çimen, Mazlum Çi 
men, Necmettin 
Çobanoğlu, İsmail 
Demircioğlu, Nuri 
Dikeç, Aynur Doğan, 
Derya Durmaz, Halil 
Ergün, Altan Erkekli, 
Musa Eroğlu, Meh 
met Esen, Bünyamin 
Ezer, Mert Fırat, 
Zager Gecegörür, 
Grup Göçebe, Yase 
min Göksu, Altan 
Gördüm, Şerif Gö 

. ren, Galip Görür, 
Gülay, Burhan Gün, 
Yaşar Güner, Erdal 
Güney, Sadık Gür 
büz, Ercüment Gür 
çay, Hakan Gürel, 
Taner, Güven, Grup 
Helesa, Muzaffer 
Hiçdurmaz, Levent

İnanır, Ragıp ince- 
sağır, Nejat İşler, 
İhsan Kaçar, Nevzat 
Karakış, Kardeş 
Türküler, Muammer 
Keten coğlu, Ziya 
Taner Koçak, Ayşe 
nur Kolivar, Günay 
Kosova, Hüseyin 
Kuzu, Ünal Küpeli, 
İlkin Manya, Mehtap 
Meral, Moğollar, 
Cavit Murtezaoğlu, 
Murat Muslu, Meh 
met Ali Nuroğlu, Mü 
cap Ofluoğlu, Yılmaz 
Onay, Güler Ökten, 
Feryal öney.Ulaş 
özdemir, Cem özer, 
Janset Paçal, Ruhi 
Su Dostlar Korosu, 
Pınar Sağ, Güliz 
Sağlam, llyas Sal 
man, Şevval Sam, 
Menderes Samancı 
lar, Meltem Savcı, 
Sayat Nova Korosu, 
Aydın Sayman, 
Volga Sorgu, Hale 
Soygazi, Ilgın Su, 
Nurdan Tezel, Birol 
Topaloğlu, Ferhat 
Tunç, Mustafa Turan, 
Ömer Uğur, Alaaddin 
Us, Ece Uslu, Nazif 
Uslu, İhsan Ustaoğ 
lu, A.Haluk Ünal, 
Hilmi Yarayıcı, Emin 
Yaşar, Mehmet Ya 
şın, Hakan Yeşilyurt

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğünden alınan bil
giye göre, bugün 
Bursa ve Balıkesir 
de en yüksek sıcak
lığın 18, Çanakkale 
ve İstanbul'da 17 
derece olması bek
lenirken, poyrazın 
etkisi hafta sonun
da azalacak ve 
sıcaklıklar 6-8 dere 
ce arasında 
artacak.Özellikle 
2 Mayıs Pazar 

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce tescilli 
Q. 08160400IM030473 tescilli 18.07.2008 

tarihli 577175 makbuz numaralı
26.503,20 TL tutarındaki teminat mak

buzu kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
MOTİF MENSUCAT SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ

günü hava sıcaklık
larının Bursa ve 
Bahke sir'de 26 
dereceye, 
İstanbul'da 24 ve 
Çanakkale'de ise 
23 dereceye kadar 
ulaşması bekleni 
yor.Poyrazın 
etkisini kay
betmesiyle birlikte 
3 Mayıs Pazartesi 
gününden itibaren 
hava sıcaklıklarının 
daha da artacağı 
bildirildi.
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Dostuğumuz o yıllardan başladı.
Bugüne değin de sürdü.

Ben, O’nu tanımaktan büyük mut
luluk duydum.

0, bizim bilgi ağacımız, ayaklı 
kütüphanemizdi. Siyasette mücade
leyi, örgütçülüğü ondan öğrendik..

12 Eylül dönemi gelip, siyaset 
askıya alındığında kendini yazarlığa 
verdi. Gemlik Körfez Gazetesi’nde 
Cengiz Göral’ın öldürülmesinden 
sonra köşesini o doldurdu.

Ulusal basında çıkmayan yazılar bizim gazete 
mizde yayınlandı.

13 Temmuz 1982 günü köşesinde çıkan “Sus 
mak” adlı yazı nedeniyle gazetemiz sıkıyönetim 
komutanlığınca kapatıldı.

Gölcük Sıkıyönetim Mahkemesi’nde rahmetli ile 
yargılandık.

Gazetemiz 4 ay kapalı kaldı.
Akkılıç o günkü.yazısında şöyle diyordu:
... Ve ‘Susmak’, Cengiz Göral’ın kısacık 

yaşamında söylediklerini dinlemek için “sus
mak" istiyorum.

Çünkü eğer bilinçli bir amaca yönelikse, 
“Susmak” da bir eylem biçimidir sevgili dost
larım.”

Belki bu tümcelerdi egemenleri rahatsız eden. 
O’nun için Gemlik Körfez kapatıldı, bizler yargı
landık ve aklandık.

Akkılıç, Gemlik Körfez okulundan sonra, Bursa 
Hakimiyet’e geçti. Orada Bursa Ansiklopedisinin 
redaksiyonu yaptı. Sonra da yazarlığını, 
Başyazarlığını...

Bu arada “Bursa ve Atatürk”, “Askerin 
Romanı” kitaplarını yazdı ard arda. Askerin 
Romanı Babası emekli albay Abdülhalim 
Akkılıç’ın anılarından derlenmiş bir belgesel 
romandı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yılmaz Akkılıç’ın ardından....
O’nun baskısının bitimini bizim büroda şampan 

ya patlatarak kutlamıştık.
Rahmetli Şükrü Ekim, AH Aksoy da vardı. 

Doğan Alkaya, İnan Tamer ve bazıları...
O günkü mutluluğunu gözlerinden okuyordum. 

Bir evladın babasına karşı bir sorumluluğu yeri 
ne getirmenin mutluluğuydu bu...

Akkılıç’ın Körfez ile başlayan yazarlık yaşamı, 
giderek Bursa basınında hak ettiği yeri aldı.

0 bilge kişiliğiyle herkesin ağabeyi oldu. Bursa 
basınında duayenlik kademesine erişti.

Uzun yıllar kendini Yeşil’de Sakaldöken 
Caddesi’ndeki örnek Apartmanının alt katındaki 
kütüphanesinde yazarak ve okuyarak geçirdi yıl
larını. Kütüphanesi içinde yatar oldu. 0 verimli 
yıllar sonunda çıktı onca eser ortaya..

Binlerce ciltten oluşan kütüphanesini Bursa 
Gazeteciler Vakfına bağışladı.
0 kütüphane bugün Bursa Nilüfer Belediyesi 

sınırları içinde Bursa Basın Sarayı içinde Nilüfer 
Belediyesi’nce yaptırılan Akkılıç Nilüfer 
Kütüphanesi olarak topluma hizmet veriyor. 
Sevgili ağabeyimin kütüphane içinde bir çalışma 
odası ve dinlenmesi için yatağı vardı.

Gemlik Körfez’in yıldönümlerinde bazı biraraya 
gelirdik.

Bir keresinde Balıkçı Sait Reis'in Bademli 
kavşağındaki yerinde dostlarla biraraya

gediğimiz günü hiç unutamıyorum. 
Geçen yıl Çağdaş Gazeteciler

Derneği'nde genç gazetecilere Gemlik 
Körfez’i tanıttığı geceyi de unutamıyo
rum.

Bir avuç genç gazeteci ile o gece bir
likte olurken, ilçelerde gazeteci 
olmanın zorluklarını anlatıyordum. 
Başımızdan geçen mücadeleleri zor 
günleri...

Orada yaptığı konuşmayı hiç unuta
mam.

“Gemlik Körfez bir okuldur. Kimsenin yaza
madığı dönemlerde Gemlik Körfez’de bizler ce 
surca yazılar yazabiliyorduk, sansürlenme 
den..”

Ayaklarındaki sıkıntısını biliyordum.
Ama belinin kırıldığından haberim yoktu.
Yapacağı çok iş vardı.
Haber Gazetesi’nin el değiştirmesinden sonra 

Bursa16 internet sitesinde köşesi vardı.
Zaman zaman da bize yazı gönderirdi.
Beli kırılasıya kadar sanırım üretmeye devam 

etti.
Katıksız Atatürk sevgisi ve devrimlerine bağlı 

lığı, analiz ve sentez gücündeki üstünlüğü 
dünyaya bakışı, emeği üstün değer olarak 
görmesi, tarihe ilgisi, sosyal demokrasi sevgisi 
onun kişiliğinde bir bütün oluşturdu.

Tüm bunların yanında, Türk insanının 
insanca yaşamasını sağlayacak bir toplumsal 
düzenin kurulması olan özlemi ve o düzeni 
sağlayacak siyasal yapının gelmesi için çaba 
harcadı.

Verimli bir zamanında aramızdan ayrıldı.
Bugün O’nu son yolculuğuna sevenleriyle 

uğurlayacağız.
Eserleri ve düşünceleriyle o yaşayacak. 
Bursa basınının çalışanlarının başı sağolsun.

BflSSaĞLIĞI
Gazetemizin eski köşe yazarı, 

Bursa basınının duayeni, Araştırmacı, Yazar, Ağabeyimiz

Yılmaz ftKKIUC'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

O’nun mücadeleci kişiliği, Kuvayi Milliyeci ruhu, 
Atatürk devrimlerine bağlılığı, 

çağdaş ve demokrat kişiliği bize örnek olacaktın 
. Akkılıç Ailesi’nin, yakınlarının, sevenlerinin vei Bursa basınının başı sağolsun.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Iltrgi, isçi ve memurun sırtımla
Türkiye'de yılın ilk 
çeyreğinde stopaj 
yoluyla toplanan her 
100 liralık gelir ver
gisinin 65 lirasını 
işçi ve memurlar 
ödedi.
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı verilerinden 
derlenen bilgilere 
göre, bu yılın Ocak- 
Mart döneminde 
gelir vergisi 
tevkifatı 6 milyar 
470 milyon 696 bin 
529 lirayı buldu. 
Stopaj kesintisi 
yapılarak gerçek
leştirilen gelir ver
gisi tevkifatının 4 
milyar 203 milyon 
260 bin 254 lirasını 
ücret ödemeleri 
oluşturdu. Bu şek
ilde yılın ilk 
çeyreğinde işçi ve 
memurlar, 4,2 milyar 
liranın üzerinde gelir 
vergisi ödemiş oldu. 
Bir başka ifadeyle 
çalışanlar, stopaj 
yoluyla tahsil edilen 
gelir vergisinin 
yüzde 65'ini tek 
başına karşıladı. 
Aynı dönemde 
bankada hesabı

olanların faiz gelir
lerinden kesilen 
gelir vergisi stopajı 
608 milyon 392 bin 
92 lira, işyeri kira 
ödemelerinden 
kesilen stopaj da 
601 milyon 133 bin 
171 lira olarak 
gerçekleşti.
Serbest meslek 
ödemelerinden 289 
milyon 343 bin 279 
lira gelir vergisi 
stopajının kesildiği 
3 aylık dönemde, 
kurumların dağıttığı 
kar paylarından 245 
milyon 488 bin 34 
lira, yıllara sari 
inşaat ödemelerinde 
de 135 milyon 161 
bin 431 lira stopaj 
alındı.
ÇALIŞANLARIN

YÜKÜ ARTIYOR 
Bu arada devlet, 
2009 yılında da 
stopaj yoluyla 32 
milyar 605 milyon 
570 bin 71 lira gelir 
vergisi tahsilatında 
bulundu.
Bu tutarın da 20 mil
yar 397 milyon 866 
bin 400 lirası daha 
işçi ve memurun 
cebine girmeden 
ücretlerden vergi 
olarak kesildi.
Böylece 2009 yılın
daki gelir vergisi 
stopajının yüzde 
62,55'ini ücretliler 
ödedi.
Bankalarda parası 
olanlar da, faiz gelir
leri karşılığında 4 
milyar 398 milyon 
936 bin 841 lira gelir 

vergisi verirken, 
stopaj tutarı, kira 
ödemelerinde 2 mil
yar 547 milyon 944 
bin 675 lira, kuram
ların dağıttıkları kar 
paylarında 1 milyar 
263 milyon 681 bin 
398 lira, serbest 
meslek 
ödemelerinde de 1 
milyar 14 milyon 912 
bin 43 lira oldu. 
Her nevi tahvil faizi 
için 2 milyon 687 
bin 294 lira stopaj 
ödemesi yapılan 
2009 yılında, yıllara 
sari inşaat 
ödemeleri için 590 
milyon 871 bin 9 
lira, yatırım fonu ve 
ortaklık kazançları 
için 83 milyon 987 
bin 414 lira, faizsiz 
olarak kredi veren
lere ödenen kar pay
ları için 206 milyon 
245 bin 390 lira, 
bireysel emeklilik 
sistemi ve diğer 
şahıs sigorta şirket
lerince yapılan 
ödemeler için de 
174 milyon 626 bin 
957 lira gelir vergisi 
tahsil edildi.

ikinci el araç alım 
satımında tüm 
işlemler 1 Mayıs 
2010'da noterlere 
geçiyor. Vatandaşın 
emniyetin trafik 
tescil şube müdür
lüklerindeki devir 
çilesi bu tarihten 
itibaren bitiyor. 
İkinci el araç 
satışını noterde 
yapan vatandaşlar 
artık emniyete git
meyecek. Noterler 
ruhsat ve posta 
ücretini alacağı 
vatandaşa geçici 
belge verecek.

Ardından ruhsat 
hazırlanıp araç 
sahibine posta ile 
gönderilecek. 
Vatandaşlar yeni 
sistemde TŞOF’e 
verdikleri ücretten 
de kurtulacaklar. 
Dosya parası ve 
iş takipçilerine 
verilen ücretler de 
yeni sistemde 
vatandaşa 
yansımayacak. 
Böylelikle vatandaş 
yaklaşık 100 
liralık bir masrafla 
araç devri gerçek
leştirebilecek.

BAŞSAĞLIĞI
Bursa basınının duayeni, Araştırmacı, Gazeteci, Yazar, 

Atatürkçü, Kalpaksız Kuvayi Milliyeci, 
Çağdaş Türkiye özlemcisi, Değerli İnsan

Yılmaz AKKIlIC’ın
ölümü nedeniyle üzüntümüz derindir.

Akkılıç Ailesi’nin ve tüm Atatürkçülerin başı sağolsun. 
O, bizlerle ve eserleriyle birlikte hep yaşayacaktın

Toprağı ışık saçsın.

Atatürkçü Düşünce Derneği fiemlik Şubesi
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ELEMAN

MOBİLYA MONTAJ 
USTASI ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.
Gazhane Cad. No: 11 

Tel : 514 78 77 GEMLİK

İSTANBUL
ÖZEL İŞKEMBE SALONU

I Kokoreç imalatı- Toptan & Perakende Satışı
NECPET AYDIN

İstiklal Cad. (1 No’lu Sağlık Ocağı 
Karşısı) No: 82/B GEMLİK

Merkez Tel: 513 03 77 Tel: 513 46 01

Gemlik KHrfez
GIMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

ELEMAN ARANIYOR SATILIK NÖBETÇİ ECZANE

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

29 Nisan 2010 Perşembe 
KAHRAMAN ECZANESİ 

Paşa Otel Altı 
Tel: 5131913 GEMLİK

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1İÖ
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur- 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md.. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastaneli 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ \ . 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 3Q 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3648 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) -

VENÜS SİNEMASI 
EYVAH EYVAH 

ll.45-l4.00-l6.30- 
l9.00-2l.l5 

ÇOK FİLM 
HAREKETLER BUNLAR 

11.30-14.00-16.30-
19.00-21.15 
Rezervasyon 

(Tek 515 55 21)



2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI HAŞLADI

GEMLİK KÖRFEZİNİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI
YAŞATMAK İÇİN VARIZ.

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

HAFTA İÇİ
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

2.500-TL’den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır 

Pasta Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman 
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen
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Gazhane Caddesi ndeki
yangın Korkuttu
Dün sabah saat 08.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Caddesi Astarlıoğlu Apartmanında çıkan yangın 
nedeniyle korkulu anlar yaşandı. Astarlıoğlu Apartmanının 
4. katında bulunan ve 4 kişinin yaşadığı evde UFO ısıtıcısın
dan çıktığı iddia edilen yangında, dairenin bir odası tama
men kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin zamanında müdahale 
etmesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Dairede 
bulunan 4 kişi çıkan dumandan etkilenerek, Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Haberi sayfa 4’de

Akkılic'a son görev

Yılmaz Akkılıç için ilk tören, Bursa Gazete 
çiler Cemiyeti ve Akkılıç Nilüfer Kü tüphane- 
si önünde düzenlendi.Daha sonra, Akkılıç’ın 
cenazesi Yeşil Camine götürüldü. İkindi 
namazından sonra kılınan cenaze namazı 
ardından Emirsultan Mezarhğı’nda alkışlarla 
toprağa verildi. Haberi sayfa 2'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Dün, Yılmaz Ağabeyin cena 
zesi için Bursa’daydık.

Gemlik’ten ben, ADD İlçe 
Başkanı Doğan Alkaya, gaze 
temiz yazarı İnan Tamer, Mu 
rat Atasoy, bir de Ali Altıntaş 
cenazedeydik.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti 
ve Akkılıç Kütüphanesi’nin ■ 
önündeki ilk törende kurum
lar ve aile adına konuşmalar 
yapıldı.

Yaşamı boyunca dik durma 
sini ve bu yaşamda edindik
lerini toplumuna vermesini bi 
len bir kişinin cenazesi ken 
dine yakışır gibi oldu.

Gerek Cemiyet önünde, ge 
rekse Yeşil Caminin avlu sun 
da her görüşten insan vardı.
Siyasetçi, bürokrat, gazete

Son 
yolculuk... PİLİÇ KEYFİ...

ci, sivil toplum temsilcileri ve 
ailesi yüzlerce insan biraraya 
geldi.

Birçok eski dostu onlarca 
yıl sonra cenazede görme fır
satım oldu.

Dün, bir gazeteciyi, bir araş 
tırmacıyı, bir yazarı, kütüpha 
neciyi, siyasetçiyi uğurlama 
dik sonsuza...

Bir babayı, bir ağabeyi, bir 
öğretmeni, bir bilge kişiyi 
son yolculuğuna uğurladık.

Yılmaz Ağabey, seni unutma 
yacağız.

Unutmamız mümkün değil.
Geride bıraktıkların seni ya 

şatacak... Öldükten sonra 
yaşayanlar toplumlarına iz 
bırakanlardır. Onlar ölseler 
bile hep ışık saçarlar.

Kömürde özelsosuyla 

sağlıkla nar gibi 

kızarmış etiyle

piliç yemenin tadı bir başka olacak...

29 NİSAN TARİHİNDE HİZMETİHİZDEYİZ
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 7/C 
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Mağrur adam...
Düşünce "adam"ı.. -
Eylemci..
Aydınlık insan...
Yürekli bir devrimciyi tanıdığımda Bursa 

Hakimiyet Gazetesi'ne muhabir olarak başla 
dığımın üzerinden henüz 3 ay geçmişti..

Haber Müdürümüz Erol Nural’ın yönetiminde 
bir gün Bağlarbâşı'na bir gün Teferrüç'e bir 
başka gün de Kuştepe'ye seyirtiyordum.

Sudan selden, kardan kıştan zarar görmüş 
insanların halini haber yapıyordum ve duygu
larımı da katarak yazı işlerine teslim ediyor
dum.

Hem Bursa’nın dar sokaklarını, eşekle çıkılan 
tepelerini öğreniyor hem de çaresizliğe tanık
lık ediyordum.

Yine o gün Erol Ağabey'in beni hangi dağın 
yamacına ya da sular altında kalmış hangi 
mahalleye göndereceğini beklerken;

O dönemde gazetenin genel yayın yönetmeni 
olan Saruhan Ayber odasına çağırıp;

"Bugünden itibaren Yılmaz'la çalışacaksın" 
dediğinde yürek çarpıntımın iki kat daha hız
landığını unutamam.

Çünkü kır saçlı, devrimci bıyıklı, gevrek 
sesli "adam"ı gazetede o günlerde görmeye 
başlamış ve kendisine saygıyla yüklü bir 
hayranlık duymuştum.

Şimdi o "adam"la çalışma olanağı veriliyor
du bana..

Daha büyük bir mutluluk olabilir miydi? 
Mesleğe henüz başlamış bir gazeteci için. 
Ünlü Cadde Çamlıbel İşhanı'nda bulunan 

gazetenin ikinci katında yer alan arşivde kah 
verengi yuvarlak masada oturan "adam"ın; 
"merhaba efendim, bugünden itibaren sizinle 
çalışmam söylendi" diyerek yanına girdim..

Ve kendimi tanıttım.
Yakın gözlüklerinin üzerinden bakarak "mer

haba delikanlı" dedi ve karşısına oturmamı 
söyledi..

O gün...
Benim için meslekte önemli bir dönüm nok

tası oldu.
Ve Yılmaz Akkılıç Ağabeyimle Bursa Hakimi 

yet Ğazetesi'nin bir kültür hizmeti olarak okur 
larına verdiği Bursa Ansiklopedisi'nin gün
celleme ve geliştirme çalışmalarına başladık.

1 yılı aşkın bir süre 12-13 saate varan günlük 
çalışmalarla ansiklopedinin ikinci basımını 
hazırladık..

Yılmaz Ağabey ve Kahraman Ağabey ile bir
likte gerçekleştirdiğimiz Gemlik, Orhangazi, 
Karacabey, Mustafakemalpaşa, Keleş, 
Orhaneli, Armutlu gezilerimiz, orada tanıştı 
ğımız gazeteci dostlar, bölgeyi iyi tanıyan bil
gelerle sohbetler, tarihsel niteliği olan yapılar
da yaptığımız incelemeler, molalarda yediği 
hıiz Güner Ablanın hünerli ellerinde yoğrul
muş, köfte ve börekler belleğimden asla silin
meyen anılar..

Yılmaz Akkıhç'la birlikte çalışmak sürekli 
eğitim demekti..

Yeni bilgilere erişim demekti..
Yaşamın tadına varmak demekti.
Türkiye gerçeğini öğrenmek demekti.. 
Tanıdıkça hayran olunan, 
Hayran olundukça daha çok tanınma isteği 

uyandıran bir "adam".
Türkçeyi,
Araştırmacı gazeteciliği, 
Paylaşmayı o "adam"dan öğrendim. 
Duruşuyla, 
Eylemiyle, 
Söylemiyle, 
İlkeleriyle,
Atatürk devrimlerine yürekten bağlılığıyla 

hepimize ışık tutuyordu.
Işıklar içinde yat Yılmaz Ağabey..

Uludağ Üniversitesi Tıp Fâkûltesi’nde ameliyat öncesi fenalaşarak 
yaşamını yitiren Yılmaz Akkılıç, alkışlar arasında son yolculuğuna uğurlandı. 

Akkılıç’a son görev
Yılmaz Akkıhç için ilk tören, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç 
Nilüfer Kütüphanesi önünde düzenlendi. Burada, Akkıhç hakkında 
konuşmalar yapıldı. Daha sonra, Akkıhç’ın cenazesi Yeşil Camine 
götürüldü. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından 
Emirsultan Mezarlığında alkışlarla toprağa verildi.

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Ortopedi 
Bölümü’nde 
ameliyat olacağı 
sırada fenalaşarak 
yaşamını yitiren 
gazetemizin eski 
yazarı, araştırmacı, 
gazeteci, yazar 
Yılmaz Akkılıç, dün 
Bursa Emirsultan 
Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. 
Yılmaz Akkıhç için 
ilk tören, saat 
14.30’da Bursa 
Gazeteciler Çemiyeti 
ve Akkıhç Nilüfer 
Kütüphanesi önünde 
düzenlendi.
77 yaşında yaşama 
gözlerini yuman ve 
Bursa ile ilgili 
araştırmaları ile 
Bursa’ya kalıcı eser
ler bırakan gazeteci
lerin duayeni ve 
Yılmaz amcası 
Yılmaz Akkıhç’ın 
anma töreninde 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı, Bursa 
Gazeteciler Vakfı 
Başkanı Ahmet 
Emin Yılmaz, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Parti Meclis 
Üyesi Nihat 
Irkörücü, Nilüfer 
Belediye 2. Başkanı, 
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Başkanı 
Cüneyt önder ve

ailesi adına kardeşi 
Yener Akkıhç birer 
konuşma yaptı. 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı konuş
masında, Yılmaz 
Akkıhç’ın izinden 
gideceklerini 
belirterek, “Yılmaz 
ağabeyimizin 
güneş gibi sıcak 
ışığından hep 
yararlanacağız. 
Gözün arkada 
kalmasın Yılmaz 
ağabey.” dedi. 
Akkıhç’ın 
karanfillerle 
süsleyen tabutu 
etrafında siyaset, 
basın, sosyal 
kuramların temsilci
leri ve sevenleri 
biraraya geldi.

Eski Milli Eğitim 
Bakanlarından 
Turhan Tayan, 
eski Dvlet Bakanı 
Ertuğrul Yalçınba 
yır’ın da bulunduğu 
törenden sonra 
cenaze, alkışlar 
ile Yeşil camine 
uğurlandı.
Yeşil Camine 
getirilen cenaze 
burada yine karan
filler ile süslendi. 
İkindi namazının 
okunmasının ardın
dan cenaze, Emir 
sultan Mezarhğı’na 
omuzlarda götürüle 
rek, babası Emekli 
Albay Abdulhalim 
Akkıhç’ın yanında 
toprağa verildi. 
Yılmaz Akkıhç’ın 
cenazesine, Bursa

Valisi Şahabettin 
Harput, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe yanın
da Bursa’nın eski 
siyasetçileri eski 
belediye başkanları, 
eski milletvekilleri, 
arkadaşları, dostları, 
ailesi ve yakınları 
ile Bursa basınının < 
tanınmış bütün 
köşe yazarları, 
müha birleri < 
cenazeye 
katıldılar.
Bursa iş, siyaset, 
medya ve sosyal 
yaşam kuramlarının 
buluştuğu cenaze 
de, Yılmaz Akkılıç 
ile birlikte çalışan 
gazeteci arkadaşları 
gözyaşlarını 
tutamadı.
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Makaranın kopmasıyla zemine çatı dı
Gemlik Körfez

YazıYORUM

Orhangazi de emekli 
olmasına rağmen 
üniversitedeki oğlu
na destek amacıyla 
çalışan 64 yaşındaki 
inşaat işçisi, 3. kata 
malzeme çıkardığı 
makaranın kopması 
sonucu düşerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay Muradiye 
Mahallesi Yağhane 
Sokak üzerindeki 3 
katlı bir apartmanın 
çatı katında mey
dana geldi. Lütfü 
Özkan (64), apart
manın çatı katına

&

Metruk binalara operasyon
Bursa'da Kentsel 
Dönüşüm Projeleri 
kapsamına alınması
na rağmen bir türlü 
yıkılmadığı için 
harabeye dönen 
binalar, balici Ve 
tinercilerin mekânı 
haline geldi.
Vatandaşların ihbarı 
üzerine bölgeye 
operasyon 
düzenleyen polis, 
metruk binalarda 
çok sayıda içki 
şişesi ele geçirdi. 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de Soğanlı, Gaziak

Kolunu taş kırma makinesine kaptırdı
Bursa'da, çalıştığı 
iş yerinde kolunu 
taş kırma makine
sine kaptıran 
kişi hastaneye 
kaldırıldı.

Bursa’da trafik kazası: 3 yaralı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında, 
3 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 

malzeme çekmek 
için çalışmaya 
başladı. 3 inşaat 
işçisi ile birlikte 
makara ile çatıya 
tahta çeken Lütfü 
Özkan, makara 
demirlerinin 
yerinden sökülmesi 
ile çatı katından 
zemine çakıldı. 
Özkan olay yerinde 
hayatını kaybetti.

KARDEŞİ 
GÖZYAŞLARINA 
BOĞULDU
Olay sonrasında 
acı haberi alan Lütfü 

demir, Alemdar, Çir- 
işhane mahalleleri 
nin geçiş güzergâhı 
olan Kültürpark 
Metro İstasyonu'n- 
dan inen vatan
daşlar özellikle 
akşamları evlerine 
gitmekte büyük 
güçlük yaşıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Kentsel 
Dönüşüm Projeleri 
kapsamında turizm 
tesisleri ile lüks 
konut imarı verilme
sine rağmen 2 yıldır 
hayata geçirile-

Alınan bilgiye göre, 
Başköy 
mevkisinde bulunan 
bir taş ocağında 
çalışan H.B, taş 
kırma 

göre, Mehmet 
Nedim S. (42) 
yönetimindeki 
16V9294 
plakalı otomobil, 
Darmstad ve
Stadyum caddelerini aynı araçta bulunan

Özkan'ın kardeşi 
İbrahim Özkan ise 
ağabeyinin kaza 
geçirdiği olay yerine 
geldi. Ağabeyinin 
ölüm haberini alan 
İbrahim Özkan 
gözyaşlarına boğul
du. 23 Nisan Cuma 
günü de mem
leketinde ağabeyi 
Refik Özkan'ın vefatı 
ile sarsılan İbrahim 
Özkan ikinci şoku 
yaşadı. Bir süre 
önce eşini kaybeden 
ve üniversitede 
okuyan bir oğlu 
olduğu için emekli 

meyen proje sebe
biyle Tabakhaneler 
bölgesi adeta hay
alet şehri andırıyor. 
Bölgeden geçen 
vatandaşların artan 
şikâyetleri üzerine 
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürü 
Arif Bozdemir 
bölgede inceleme 
yaptı.
Arif Bozdemir, bina 
içerisinde balici ve 
tinerciler tarafından 
tuğlalardan yapılmış 
olan bar tipi 
yapıların üzerine 
konulmuş onlarca 

makinesinin 
hareketli akşamlarını 
yağlamaya çalıştığı 
sırada sağ kolunu 
makineye kaptırdı. 
Kazada yaralanan 

bağlayan kavşakta, 
Adem S'nin (24) kul
landığı 16 DR 601 
plakalı otomobille 
çarpıştı.
Kazada Adem S. ile

olduğu haldç çalış
maya devam eden 
Lütfü Özkan'ın 3 
çocuk babası 
olduğu ve oğulların
dan birisinin 
İzmir'de üniversit
ede okuduğu, 
birinin de vatani 
görevini yapmak 
için Ankara'da 
olduğu belirlendi. 
Cumhuriyet 
savcısının olay 
yerinde yaptığı 
incelemenin ardın
dan, Özkan'ın 
cesedi hastane 
morguna kaldırıldı.

içki şişesini 
görünce şaşkınlığını 
gizleyemedi.
Kontrollerde metruk 
binaların üst kat
larında ise kimliği 
belirsiz kişiler 
tarafından yataklar 
konularak ev haline 
dönüştürüldüğü 
görüldü. İncelemeler 
esnasında uyuşturu
cu bağımlıları 
tarafından esrar içi
minde kullanılan pet 
şişelerden yapılmış 
düzenekler ise polis 
ekipleri tarafından 
kırılarak imha edildi.

H.B, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesine kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

Hanife S. (46) ve 
Dilek G. (27) yara
landı. Muradiye 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi

Gemlik KMrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Diş Hekimi I 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com I 
www.milllyet/blog/özcan vural I

Et işi kötü!....
Ben 1956 Ankara üniversitesi Veteriner 

Fakültesi mezunuyum.
Et —Balık kurumunda da 6 sene üst 

görevlerde çalıştım.
Bu yazımı bu işleri, dönen oyunları bildiğim I 

için Masa başında oturarak, atarak değil, 
Uzman gözüyle yazıyorum

Et fiyatlarının yükselmesi et ithalatının 
kapısını araladı.

Peki ne oldu da et fiyatları bu kadar yüksel-1 
di.

Son dört yıldır süt talebinde ve fiyatlarında-1 
ki düşüş nedeniyle üreticiler zarar etti, süt 
üreticileri ellerinde bulunan inekleri ucuz 
fiyatlarla zararına ellerinden çıkarıp kesime 
verdiler.

Süt üreticilerinin elinde hayvan kalmayınca | 
et arzında önemli bir azalış oldu ve fiyatlar 
tırmandıkça tırmandı.

Önceleri İran’dan kaçak canlı hayvan getir- I 
tiliyordu.

Canlı hayvan azalınca Iran Hükümeti,bu işe I 
mani oldu,

Et fiyatlarını kalıcı olarak düşürebilmek için I 
“damızlık işletme sayısının artırılması” ve de I 
“yeteri kadar erkek ithal edilmesi” lazım.

Birincisi; 1-1.5 yaşında “dişi düve” ya gebe I 
olarak ithal edilmeli ya da ithal edildikten 
sonra suni dölleme uygulamalı ve doğum
dan sonra erkek danalar besi işletmelerine, 
dişiler ise damızlık işletmelerine satılmalıdır. I

İkincisi; 9-14 aylık 130-200 kg. ağırlığında | 
erkek dana ithal edilmeli ve 200 kg’lık erkek I 
danalar besi işletmelerinde yaklaşık 8 ay, 
yani 240 günlük besiden sonra 500-600 kg I 
olunca da kesime alınmalı. J

Ama Yemin ucuz olması gerekir. Yem çok I 
pahalı..

Canlı hayvan daha çok ABD, Avustralya ve I 
Yeni Zelanda’dan ithal edilebiliyor.

Ancak bu ülkelerden ithal edilen canlı hay- I 
vanlar gemilerle 60 gün içinde ve yüksek I 
taşıma maliyetiyle getirtilebiliyor..

“Avrupa’da deli dana var” diyorlar..
Peki Avrupa’da “Deli Dana” var ise, neden I 

o eti yiyen AvrupalIlar delirmiyor ve Arap 
ülkeleri neden Avrupa’dan ithalat yapıyor.^

Bu defa zorunlu Avrupa ülkelerinden ala- I 
caklar..

Diyelim ki, Et ve Balık Kurumu et ithal etti.
Tamamını satıncaya kadar hangi tesislerde 

muhafaza edecek?
Et ve Balık Kurumu tüm büyük tesislerini ' 

sattı.
O tesislerin yerinde şu anda ya büyük 

plazalar var ya da konut siteleri. Bence Köy 
enstitülerinden sonra yapılan en büyük hata
lardan biri de bu kurumlarınbüyük bir kıs- j 
minin satılması, kapatılmasıdır..

Peki... Et Balık kurumu canlı hayvan ithal 
etti.

Bu hayvanları hangi işletmesinde besiye 
alacak.

O güzelim -modern tesisler bir hiç uğruna 
satıldı..

Getirdiği gün hepsini gemiden satmayacak 
ya?

Et ithali, fiyatları geçici olarak bir miktar 
düşürebilir, fakat uzun vadede Türk hay
vancılığının sonunu getirir ve her şeyde 
olduğu gibi ette de dışa bağımlı hale geliriz.

Korkarım ki Et ve Balık Kurumu’nca ithal 
edilecek canlı hayvanlar isteyen köylülere 
uzun vade ile borçlandırılarak verilecek ve o 
köylünün ne ahırı ne de yemi olduğu için- 
hayvanlar telef olacak... .

İki -üç sene sonra yine aynı sıkıntı..
Olur mu olur.
Siyaset her kötülüğü oy uğruna yapar.
Ne de olsa seçim yılı. 

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Dün sabah, 
Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Cadde 
si’nde meydana 
gelen yangın, 
çevrede yaşayanlara 
korkulu anlar 
yaşattı.
Dün sabah saat 
$.00 sıralarında

Gazhane Caddesi 
Astarlıoğlu 
Apartmam’mn 4. 
katında başlayan 
yangın, kısa* 
sürede odadaki 
eşyaların tamamen 
yanmasına 
neden oldu. 
Ufo ısıtıcısından

çıktığı öne sürülen 
yangın sonrası 
(’airenin bir odası 
tamamen kullanıla
maz hale gelirken, 
itfaiye yangını 
söndürerek, 
yangının 
büyümesini önledi. 
Evde bulunan

4 kişi dumandan 
etkilenerek, 
ambulansla 
Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Yangınla İlgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Show TV’de yayın
lanan ‘Yemekteyiz’ 
adlı programın 
Bursa ayağına 
katılan Karacaali 
Köyü’nde yaşayan 
Göksal Noca, 
önceki gün konuk
larını Bursa’daki bir 
dostunun evinde 
konuk etti.
Yarışmaya katılan- 
lara tarhana çor
bası, yumurta dol
ması, soslu bonfile, 
fesleğen soslu 
makarna ile sütlü 
kemal paşa tatlısı ve 
renk cümbüşü adlı 
salata ikram eden

Noca, yarışmacılar
dan 4 er puan elde, 
etti. Yarışma 
boyunca Gemlikli 
olduğunu, Gemlik 
zeytininin katkısız 
ve naturel olarak 
yapıldığını, dünya
da sofralık zeytinde 
eşi ve benzeri 
bulunmadığını 
sürekli tekrar 
ederek, Gemlik 
zeytinin adını tüm 
Türkiye’ye duyur
du. Göksal Noca, 
program boyunca 
Gemlikliler tarâfın- 
dan ilgi ile 
izleniyor.

Postane değil, 
zeytin satış yeriymiş

IMİİMBlHİİiaal
Gazetemizde önceki 
gün yayınlanan 
‘Engürü Köyü’nde 
postane açılıyor’ 
haberinin doğru 
olmadığı anlaşıldı. 
Gazetemize internet 
aracılığıyla gönde 
rilen bir haberde, 
Ergürücük Köyü 
girişinde yapılmakta 
olan ve PTT 
renklerini taşıyan 
binanın üzerine PTT 
logosu ve yapacağı 
hizmetleri bildiren 
yazıları yazan, 
fotoğrafı ve haberi 
gönderen Ali Akkay 
nak adlı kişinin, 
haberine güvenerek 
yaptığımız haber 
asılsız çıktı. 
Haberin yayınlan
ması üzerine, 
Engürücük Köyü 
Muhtarı Osman 
Çelik ile yaptığımız 
görüşmede, binanın 
postane olarak 
değil, Semiz

Zeytinleri Satış 
Mağazası olarak 
inşa edildiğini, 
kendisinin de 
internetten haber 
gönderen şahsa 
öyle bir açıklama 
yapmadığını bildirdi. 
Haber kaynağına 
güvenerek yap
tığımız haberin bir 
yanıltıcı haber 
olduğunu öğren
memiz üzerine, 
haberi düzeltiriz. 
Semiz Zeytinleri 
sahibi Mehmet 
Semiz ile de

yaptığımız görüşme 
de, inşaatı devam 
eden binanın bir aya 
kadar tamamlana 
cağını, dış cephe 
renklerinin posta
nenin renklerine 
benzediğini ancak 
postane renklerinin 
sarı ve mavi olması
na karşın kendi 
dış cephe renkleri 
nin sarı siyah oldu 
ğunu söyledi. 
Semiz, binayı zeytin 
satış mağazası 
olarak açacaklarını 
belirtti.

Namaz Gönüllüleri 
Platformu üyelerinin 
yurt için ve yurt 
dışında 4 yılı 
aşkındır sürdürdük
leri Namazla Diriliş 
konferanslarından 
biri de ilçemizde 
Pazar günü 
yapılacak.
Namazla Diriliş 
Platformuna üye 
Yazar Cemil Tokpı 
nar, Eğitimci Yazar 
Dursun Ali Taşçı,

Kfl|)€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR B

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3IB GEMLİK

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel:(0224)51396 83 Fax:(0224)5133595

İlahiyatçı-Yazar Dr. 
Veysel Akkaya ve 
Sosyolog -Yazar 
Yusuf Özkan Özbu- 
run'un konuşmacı 
olarak katılacakları 
Namazla Diriliş kon
feransı 2 Mayıs 
Pazar günü saat 
14.00'te Sosyal 
Yaşam Merkezinde 
gerçekleştirilecek. 
Diyanet Sen Gemlik 
temsilciliğinden 
yapılan açıklamada 

konferans için 
bütün hazırlıkların 
tamamlandığı 
konferansın 
duyurusünun 
yapıldığı ifade 
edilerek, 'konfe 
ransa giriş ücretsiz 
olup bütün halkımızı 
konferansa davet 
ediyoruz. Amacımız 
Gemlikte de namaz 
coşkusu meydana 
getirmekdir.' 
denildi.

1
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19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik 
Spor Bayramı 
etkinlikleri 
kapsamında 
Gençler Masa 
Tenisi müsabakaları 
düzenlendi, 
önceki gün, 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Spor 
salonu’nda yapılan 
müsabakalarda 
orta öğretim okulları 
arasında genç 
kız ve erkekler 
olmak üzere iki 
kategoride yapıldı. 
Genç Kızlar 
Kategorisinde Celal

Bayar Anadolu 
Lisesi’nden 
Nilsu Sertaslan 
birinci, Anadolu 
İMam Hatip 
Lisesi’ndan Fatma 
Sarı ikinci, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden Tuğba 
Öksüz üçüncü oldu. 
Genç kızlar kate
gorisinde dereceye 
giren öğrencilere 
ödüllerini İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Akif 
Alanlar verdi. 
Genç erkekler 
kategorisinde 
Teknik ve

Endüstri Meslek 
Lisesi’nden Okan 
Şahin birinci, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden Mehmet 
Ali Orman ikinci, 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nden Burak 
Bayrak üçüncü 
olurken, bu öğrenci- 
er Anadoli İmam 
Hatip Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen 
verdi.
Genç kızlar takım 
sıralamasında ise 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi birinci, 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ikinci, Ticaret

Meslek Lisesi 
üçüncü, Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
dördüncü oldu. 
Ödüllerini Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Müdürü 
Nazım Hikmet 
Seren verdi.
Genç erkekler takım 
sıralamasında ise, 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
birinci, Celal Bayar 
Anadoli Lisesi 
ikinci, Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
üçüncü, Ticaret 
Meslek Lisesi 
dördüncü oldu.

Bursaspor'un 
cumartesi günü 
Atatürk 
Stadı'nda 
oynayacağı 
Kayserispor 
karşılaşmasının 
biletleri sabah saat
lerinde satışa çıktı. 
Uzun kuyrukların 
oluştuğu bilet satış 
noktalarında izdi
ham yaşandı. 
Şampiyonluk iddi
asını sürdüren 
Bursaspor'un 
cumartesi günü 
kendi saha ve 
seyircisi önünde 
oynayacağı 
Kayserispor 
karşılaşmasının 
biletleri sabah 
saatlerinde satışa 
çıktı. 10 TL ile

150 TL arasında 
değişen fiyatlarla 
satılan biletleri 
alabilmek için 
yeşil beyazlı 
taraftarlar satış 
noktaları önünde 
uzun kuyruklar 
oluşturdu. Bilet 
kuyruğunda zaman 
zaman izdiham 
yaşanırken, kısa 
süren gerginlikleri 
emniyet güçleri 
engelledi.
19 bin 500 kişilik 
Atatürk Stadı'nı 
dolduracak olan 
yeşil beyazlı 
taraftarlar için 
kombineler dışında 
satışa sunulan 
yaklaşık 10 bin 
bilet kısa sürede 
tükendi.

elmfc «sekeri
——~KREŞLERİ

KAYITLARIMIZ

CĞİTİMDC 10. ¥11
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

Sınıflanınız: 2 yaş - 3 yaş 
4 yaş -5 yaş - ana sınıfı

Yabancı dil
Dans dersleri 

Bale & Buz pateni 
Binicilik & Yüzme

DEVAM EDİYOR

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
517 1967 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Macide ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC RROK€R'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili 

Eski Sahilde 3+1 kiralık daire Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire 

______ Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık_______

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
Bursa Nilüfer Ihsaniye 3+1 site,içinde Yıldırım Alışveriş Merkezine yakın satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe (çinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-TL

Manastır Şelale Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik - _ _ _ _ _ _  

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2

Eşref Bey Apt. B Blok’ta 3+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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İnan TAMER

TEMA Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Gemlikli Yavru TENlA’cılar ile Bursa’da biraraya geldi.

Hayrettin Karaca; “Param var ama 
gereksiz tüketmeye hakkım yok ’

Yılmaz Akkıhç....
Şair ne demiş ?
"Fani dünya hoştur ama, akibet mevt 

olmasa..."
Yani, yaşam güzeldir ama sonuçta 

ölüm olmasa...
Aslında ölüm, ölümsüzlüktür.
Sınırlı bir hayattan, sonsuz bir yaşama 

başlangıç günüdür ölüm.
Yılmaz Akkıhç ağabeyimiz de bizlere " 

elveda dostlar, elveda" dedi.
Yılmaz Akkıhç çoğu kişi gibi yaşayan 

ölü değildi. Türk edebiyatına değerli 
eserler bıraktı.

Güçlü kalem erbabıydı. Bursa'nın 
araştırmacı gazetecisiydi.

Mert, özü sözü bir, eğilip bükülmeyen, 
kalemini satmayan, Atatürk ilke ve dev 
rimlerine bağh ve savunucusu, laik ve 
sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cum 
huriyeti* nden yana, yurdun bölünmez 
bütünlüğünü savunan, demokratik 
rejime bağlı, insan haklarına saygılı, 
emekten yana, mücadele adamıydı 
Yılmaz Akkıhç Ağabey.

Siyasi hayâtın en zorlu, çalkantılı yıl
larında CHP Bursa İl Başkanlığını büyük 
bir dirayetle yaptı. Partinin yenilikçi 
kanadında yer aldı. Halkçılık ilkesinin 
gerçekleştirilmesi ve parti içi demokra 
sinin gelişmesi için uğraş verdi. 
Partinin üst kademelerini doğru bildiği 
yolda eleştirmekten geri durmadı.

Yılmaz Akkıhç Ağabey ile hem CHP'de 
ve de Gemlik Körfez Gazetesi'nde 
beraberliğimiz ve arkadaşlığımız oldu.

12 Eylül darbeşinin karşısında durdu, 
uygulamalarını Gemlik Körfez'de eleştir
di. Gemlik Körfez Gazetesi kapatıldı. 
Gazetenin sahip ve sorumlu müdürü Sn. 
Kadri Güler'le birlikte Gölcük Sıkıyöne 
tim Mahkemelerinde yargılandı. Beraat 
etti. Gemlik Körfez Gazetesi’nde yaz
makla büyük onur duyduğunu yeri 
geldiğinde her platformda yüksek sesle 
dile getirdi.

Sahip olduğu kütüphanesini ulusuna 
armağan etti.

Bursa medyasının duayeni olarak yer 
aldığı gazetelerde ve yerel TV' de düşün 
ce ve görüşlerini yazdı, söyledi.

Kendisi ile en son Bursa Kitap 
Fuarı'nda çok kısa süre sohbet ettik. 
Şiddetli ağrılarından dert yanmıştı. 
Kendisine acil şifâlar, hayırlı uzun ömür
ler dileyerek yanından biraz hüzünlü 
ayrılmıştım. Aslan gibi, çakı gibi Yılmaz 
Akkıhç, ne karşılarken ne de uğurlarken 
yerinden kalkamamıştı. Yorgun ve bitap
tı. Bundan ötürü özür dilemişti. O derece 
nazik, kibar ve saygılı idi.

Demek son sarılıp, kucaklaşmamız bir 
veda buluşması imiş.

Ruhun şad, makamın cennet olsun 
Yılmaz Ağabey.

Basrn ve edebiyat camiasının, inanç 
beraberliği taşıyanların, tüm sevenleri 
nin, dost ve yakınlarının başı sağolsun.

TEMA Vakfı Kurucu 
su ve Onursal Baş 
kanı ‘Toprak Dede’ 
Hayrettin Karaca, 
Uludağ Üniversitesi 
Genç TEMA Toplulu 
ğunun davetlisi 
olarak Rektörlük 
binasında 
konferans verdi., 
Konferansa, TEMA 
Vakfı Yönetim Kuru 
lu üyesi ve Ziraat 
Fakültesi öğretim 
Görevlisi Prof. 
Dr. Vahap Katkat, 
TEMA Vakfı Bursa İl 
Temsilcisi öğretim 
Görevlisi Şaban 
Uyar, TEMA Vakfı 
Gemlik İlçe Sorum 
lusu İbrahim Yıldı 
rım, Bursa TEMA 
Gönüllüleri ile çok 
sayıda öğretim 
üyesi, üniversite 
öğrencisi, genç 
TEMA öğrencileri, 
yavru TEMA öğren
cilerinin yanı sıra, 6. 
Ulusal Yavru TEMA 
Şenliğİ’ne Bursa’yı 
temsilen ilçemizden 
katılan gazetemiz 
çizeri ve Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu Yavru TEMA 
Başkanı Barış Can 
Güler, aynı okuldan 
Idil Tekin ve Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Yavru TEMA 
Başkanı Nilsu Nur 
öztürk ve Rehber 
öğretmenleri Eşref 
Turan ile Eray Turan 
da katıldı.
Konferasta konuşan 
Hayrettin Karaca, 
‘Erezyon, çölleşme, 
küresel iklim değişik 
ligi, orman vasfını 
yitiren arazilerin

Firmamıza ait Seri A 0644355 nolu 
faturamız kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür, 
özdilek Alışveriş Merkezleri 

Teks. San. A.Ş.

Haydarlve’de buluştular
Bursa EKODER ile 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği üyeleri 
Haydari Köyü’nde 
buluştu.
Haydariye Köyü’nde 
biraraya gelen çevre 
gönüllüleri tarihi 
su değirmenine 
giderek, piknik ve 
gezi yaptılar.
Köy Meydanı’nda 
buluşan ve köylüler 
ile sohbet eden 
çevreciler, burada 
kahvaltı yaptıktan 
sonra, Su düşen

İdil Tekin-Nilsu Nur Öztürk-Hayrettin Karaca- Barış Güler - Eray Turan

durumu, dünyayı ve 
ülkemizi temsil eden 
global ve küresel 
ekonomi konuların
da bilgiler verdi.
Karaca konuşmasın
da, Avrupa’da ve 
Amerika Birleşik 
Devletleri’nde evde 
beslenen hayvan
ların mamalarına 
harcanan paranın 
17 milyar dolar 
olduğunu, dünyada 
açlığın ve yetersiz 
beslenmenin sona 
erdirilmesi için 
gerekli olan paranın 
ise 19 milyar dolar 
olduğunu hatırlattı. 
Karaca’nın ilginç 
örnekleri dikkat 
çekerken, Avrupa’da 
dondurmaya har
canan paranın 11 
milyar dolar iken, 
her çocuğun aşılan
ması için gerekli 
olan paranın ise 
sadece 1.3 milyar 
dolar olduğunu 
söylemesi ilgi 
uyandırdı. Hayrettin 
Karaca konferans 
sonunda Uludağ 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof.

Doğa ile iç içe bir 
hafta sonu geçiren 
gezginciler, daha 
sonra köyden 
ayrıldılar.

şelalesine 
yürüdüler. 
Daha sonra Ali 
Apak’ın işlettiği 
su değirmenini

gezerek, bilgi aldılar, 
bölgenin özgü 
değirmenlerinden 
olan bu değirmen 
büyük ilgi topladı.

■■■

Dr. Esvet Açıkgöz 
tarafından 
plaket verildi.

ÇOCUKLARLA 
SAMIMI DİYALOG 
Hayrettin Karaca, 
konferans sonunda 
Ankara’da yapılan 6. 
Ulusal Yavru Tema 
Şenliği’nde Bursa’yı 
temsilen ilçemizden 
katılan Barış Can 
Güler ve Nilsu Nur 
Öztürk, Eşref Turan 
tarafından çekilen 
fotoğraflar 
armağan edildi. 
Gemlikli Yavru' 
TEMA’cılar ile soh
bet eden Karaca, 
çocuklara giydiği 

kıyafetleri 9 
senedir kullandığını, 
ayakkabılarını 
bile yamayarak 
giydiğini belirterek, 
Param var ama, 

gereksiz tüketmeye 
hakkım yok” 
diyerek, yavru 
TEMA’cılardan 
çevrelerini 
yeşillendirmelerini 
istedi. Hayrettin 
Karaca, Barış Can 
Güler ve Nilsu . 
Nur Öztürk tarafın
dan Gemlik’e 
davet edildi. 
Karaca’nın Hâziran 
ayından sonra 
Gemlik’e gelmesi 

^bekleniyor.
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Bumletlere ne kadar hanr? BBrsa’dasanaılciyelkincieleMrlfcinıliriml
Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanı 
Mehmet Ersoy, 
Türkiye'nin afetlere 
yeterince hazırlıklı 
olmadığını belirte 
rek, bunun için 
kamu idarecilerine 
yönelik eğitim ham
lesi başlattıklarını 
söyledi.
Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 
Bursa'daki kamu 
idarecilerini bildilen 
dirmek için eğitim 
semineri düzenledi. 
Türkiye'nin afetlere 
hazırlıksız olduğunu 
dile getiren Afet ve 
Acil Durum Yönetimi 
Başkanı Mehmet 
Ersoy, "Afet riski 
yüksek bir bölgede 
yer alıyoruz. Afet 
yönetimi konusunda 
hazırlıksısız. İlleri 
miz bu konuda ne 
kadar hazırlıklı olur
sa afetleri o kadar 
az kayıpla atlatırız. 
Mahalli idarecilerin 
bu konuda çok iyi 
yetiştirilmesi lazım. 
Biz bunun için bu 
eğitim seminerleini 
başlattık. Toplantılar 
dışında ilk defa bu

ŞâhaoettinHarpüİ
kadar geniş bir eğiti
mi programı gerçek
leştiriyoruz" dedi. 
Afette gidenin bir 
daha geri gelmediği
ni belirten Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput ise, deprem
ler ve diğer afetler 
konusunda herkesin 
sorumluluk şuuru 
taşıması gerektiğini 
ifade ederek, "Âfet 
konusunda hem 
kurumlar, hem de 
şahıslar görevlerini 
bilerek yapmalılar. 
Afet halinde birçok 
kurumun aynı işi 
yapması karışıklığa 
sebebiyet verebili 
yor. Herkes kendi

görevini iyi bilmeli 
ve iyi yapmalı.
Yetkililer afetlere 
güçlü ve titiz bir 
şekilde hazırlan
malı" şeklinde 
konuştu.
Yapılan açılış konuş 
malarının ardından 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Miktad Kadıoğlu 
'bütünleşik afet 
yönetimi sistemi, ve 
ilkeleri' konulu sem
iner verdi. Seminer 
basına kapalı olarak 
yapıldı. Çarşamba'
daki valilik binasın
da yapılan seminer
ler iki gün sürecek.

BTSO OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ce 
lal Sönmez, yaptığı 
açıklamada, OSB 
yönetiminin küresel 
krizin etkilerine kar 
şi önemli mücadele 
veren üreticilere 
kolaylık sağlamak 
için elektrik fiyat
larında yüzde 9,76* 
lık indirim yapma 
kararı aldığını belirt
ti. Şubat ayında 
yüzde 2 indirimle 
sanayiciyi rahatlat
maya çalıştıklarını 
anımsatan

iniernet hağımlılığııııla Avrupa'yı Bectik
Microsoft'un öncü 
lüğünde gerçek
leştirilen Medias 
cope 2010 araştır
masına göre Türki 
ye'de kullanıcıların 
yüzde 6O'ı internete 
her gün bağlanıyor 
ve haftada 10 saatini 
sanal ortamda 
geçiriyor. Bu oran 
Avrupa'da yüzde 53 
seviyesinde. 
Genç ve dinamik 
nüfusuyla Türkiye, 
teknolojiye en hızlı

Sönmez, ikinci kez 
yaptıkları yüzde 
10'a yakın indirimle 
bölgede faaliyet 
gösteren fab
rikaların rekabet 
gücüne katkıda 
bulunmak istedik
lerini bildirdi.
Sönmez, indirimle 
elektriğin sanayiciye 
birim maliyetinin 
0,15378 TL/kwh 
olduğunu kaydetti. 
Bu yılın 2. çeyreğine 
yönelik ekonominin 
toparlanmasına iliş 
kin sinyallerin güç 

ayak uyduran ülkel
erden biri. Cep tele
fonu sahipliğinde 
başa güreşen Türk 
toplumu, internet 
kullanımında da 
Avrupa'yı solladı. 
Microsoft ile Avrupa 
İnteraktif Reklam 
cıhk Birliği'nin 
(EIAA) ortak yaptığı 
'Mediascope 2010' 
araştırmasına göre 
Türkiye'de internet 
kullanıcılarının 
yüzde 6O'ı, her gün

lenmeye başladığını 
dile getiren 
Sönmez, şöyle dedi: 
' 'Sanayicilerimiz 
sürekli olarak üretim 
ve istihdam 
üzerindeki yükler
den şikayetçi 
olduğunu biliyoruz. 
Reel sektörün üreti
minin devamı, istih
damını ve ihracatını 
artırması şartların 
iyileşmesiyle doğru 
orantılıdır. Biz, iş 
dünyasını temsilen 
üzerimize düşeni 
yapıyoruz."

web'de dolaşıyor. -
Bu konuda Avrupa 
ortalaması yüzde J
53'lerde. Araştırma . 1 
sonuçlarını, dün 
Microsoft Türkiye 
ofisinde bir 
basın toplantısı 
düzenleyen 
EIAA Başkanı 
Alison Fennah açık
ladı. Fennah'ın 
verdiği bilgiye göre 
Türkiye nüfusunun 
üçte biri internet 
kullanıyor._________

MATBAACILIK - REKLAMCILIK ■ YAYINCILIK - ORGANİZASYON

DAVETİYE KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 

1 GÜNDE DAVETİYE DASIUD...
DÜĞÜN & NİŞAN & NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI 

MASA VE SANDALYE SÜSLEME & GELİN MASASI & 
SÜNNET YATAĞI VE TAHTI & BALON SÜSLEME <S 

HAVAİ FİŞEK & KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ
DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI <& PALYANÇOLAR 

------- NİKAH ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

Tel:022

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij Yanı GEMLİK

196 83 Fax: 0 224 513 35 95

DUGUN & NİŞAN & SÜNNET V6 AÇILIŞ | 
ORGANİZASYONLARI İLE DE | 

HİZMETİNİZDEYİZ
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ELEMAN

MOBİLYA MONTAJ 
USTASI ARANIYOR
GENÇ-EV MOBİLYA 
EV TEKSTİLİ TİC.
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

İSTANBUL
ÖZEL İŞKEMBE SALONU

• o

Kokoreç imalatı- Toptan & Perakende Satışı
N5CD5T AYDIN

İstiklal Cad. (1 No’lu Sağlık Ocağı 
Karşısı) No: 82/B GEMLİK

Merkez Tel: 513 03 77 Tel: 513 46 01

ELEMAN ARANIYOR SATILIK NÖBETÇİ ECZANE
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

30 Nisan 2010 Cuma 
BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 10 

Tel: 5130142 GEMLİKGemlik KHrfez
OEBLİK'İN İLK OÜMLÜK SİYASİ OA2CTE8İ

[ 1

■ e

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 Q3
Statyum 514 00 95 •
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR-FERİROT

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

OTORÜS

__________ ULAŞIM__________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç . 512 0163

HASTANELER

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
Habâşgaz 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 Patrol s13 1o 7B
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
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 Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3649 

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
EYVAH EYVAH 

ll.45-l4.00-l6.30- 
l9.00-2l.l5 

ÇOK M 
HAREKETLER BUNLAR 

11.30-14.00-16.30- 
19.00- 21.15

Rezervasyon 
(Td: 513 33 21)
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2010 DÜĞÜN REZERVASYONLARI HAŞLADI
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GEMLİK KORFEZI'NIN

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK

GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Düğünleriniz internet üzerinden canlı olarak yayınlanır

HAFTA İÇİ 
GÜNDÜZ DÜĞÜNLERİNDE

12.500- TL1 den
BAŞLAYAN FİYATLARLA

Pasta 
Meşrubat 
Çerez 
Piyanist

Kamera çekimi Sahne Işık gösterileri
Saten Sandalye Giydirme
Nikah Masası
Volkan gösterileri

Servis eleman 
ve ekipmanlar

Sürpriz gösterilen

TEL: 51310 71 -GSM: 0.533 560 18 99
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

1

r 
n <

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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