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İş Bankası Genel Müdürü Özince, kriz döneminde GEMPORT’un büyüdüğünü söyledi 

t tEMPOBrta 50 milyon aolarlık açılışlar yapıMı 
L Bir İş Bankası kuruluşu olan GEM PORT A.Ş. ’nin Kara platformu K Konteyner İstif Alanlan ile A tipi Genel Antrepo ve Konteyner 
fi CFS İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, İş 
ı Bankası Genel Müdürü H. Ersin Özince de katıldı. Özince, İş 

■ ■ Bankası’nın kuruluş yıllarını anlatırken, “Yatırımla rımızın büyük H ■ bir bölümü kriz döneminde gerçekleşti. Ben, kriz dönemindeI yatırımın sırası mı dediğimde, Süha Bey, zamanı olduğunu I söyledi. Bugünün ekonomi sinde taşımacılığın bölgede büyük I1! boyutlara gelme sinde GEMPORT’un payı büyüktür. BurayaI gelen yük gemilerini alıp götürecek Gemlik lojistik alanda I stratejik bir duruma gelmiştir” dedi. Kadri Güler’in haberi 7’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GEM PORT bölgeyi geliştirdi
Dün, Gemport’un denizi kıyısının dışında 

yaptırdığı yeni tesislerin açılış töreni vardı.
Bu törenin önemli bir özelliği Gemport’un 

sahibi olan İş Bankası Genel Müdürü Ersin 
özince’nin Gemlik’e gelmesiydi.

Ersin Özince, Türk Bankacılık dünyasında
yıldız isimlerden biridir.

Uzun yıllardan beri İş Bankası’nı ve iştirak
lerini başarılı bir şekilde yönetmektedir.

Gemport'u ilçemize kazandıran her ne ka 
dar Muharrem Ağım ise, bana göre o günkü 
Belediye Başkanı Hakkı Çakır'ın da bunda 
büyük emeği vardır.

1982 yılında bu arazide BİSAŞ A.Ş. iplik 
fabrikası kurmak için mevzi imar planı yap 
tırmıştı. Hakkı Çakır, ise liman kurulmasını 
istedi. Devamı sayfa 4’de

10, Gemlik 
Özürlüler 
Senliği 
haşlıyor
2000 yılından beri 
geleneksel olarak 
her yıl yapılan 
10. Gemlik Özür
lüler Şenliği 
bugün başlıyor. 
5 gün sürecek olan 
Zihinsel Engelliler 
Şenliği’ne katıla
cak olan gruplar 
dün ilçemize 
geldi. Şenlik, 6 
Haziran’da sona 
erecek. Syf 2’de

PİLİÇ KEYFİ-
Kömürde özel sosuyla 
sağlıkla nar gibi 
kızarmış etiyle
piliç yemenin tadı bir başka olacak.»

Hakan Peker
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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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Diyarbakır....
Diyarbakır uygarlıkların eşiği, dost insanları ve 

tarihsel değerleriyle sevginin, hoşgörünün 
beşiği..

Bursa da öyle..
İki kenti birbirine sanayiden kültüre dek yakın

laştıran bir çok “değer” var.
Benzerlikleri yerinde görmek ve dostlarla tari

hin derinliklerine tanıklık etmek heyecan verici..
Kültürel, ekonomik, sosyal buluşmalar insanlar 

arasındaki iletişimi güçlendiriyor, kentler arasın
daki mesafeleri kaldırıyor..

Valilik, Belediye,Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası’nın sağladıkları olanakların da 
ötesinde Diyarbakır’da yaşayan yurttaşların gös
terdikleri konukseverlik belleklerden asla silin
meyecek nitelikte..

Ticaret Borsası yönetim kurulu üyesi de, dol
muş şoförü de, tezgahının başındaki simitçi de 
aynı duyarlılıkta..

Tümü de Nazım Hikmet gibi “bu memleket 
bizim” diyorlar.. Kollarını kanatlarını ayrım yap
maksızın açıyorlar.

Geçtiğimiz hafta sonu; Bursaspor’la Diyarba 
kırspor futbol karşılaşmasında yaşanan “anlam
sız” olayların izlerini silmek üzere;

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği ve 
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin anlamlı gi 
rişimleri.

Bursa ve Diyarbakır Valilikleri,
Diyarbakır ve Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanlıkları,
Bursa ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odaları 

ile Diyarbakır Ticaret Borsası’nın destekleriyle 
tasarlanan Dostluk Projesi’nln iade-i ziyaretini 
gerçekleştirmek üzere; tedirginliklerimizle, 
önyargılarımızla, hoşgörümüzle 
Diyarbakır’daydık.

Ve ilk durağımızda hani şu çok sayıda DTP’li 
belediye başkanı, meclis üyesi ve parti 
görevlisinin gözaltına alındığı gün “sarf ettiği 
sözlerle” şimşekleri üzerine çeken ve söz konu 
su terör örgütü ile ilişkileri efsane biçiminde 
kulaktan kulağa yayılan ve gazete manşetlerine 
yerleşen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Baydemir’le buluştuk.

Bizi kendi deyimiyle sevgiyle ve dostluk 
duygularıyla sulanmış karanfillerle karşıladıktan 

“Müsaadeniz olursa hangi müsabakada ne tür 
sıkıntılar yaşanmış ben unutmak istiyorum” 
dedikten ve araya da Bursaspor - Beşiktaş maçı 
için Bursa Büyükşehir Belediye Başkam’ndan bir 
davet beklediği sitemini sıkıştırdıktan sonra 
sözlerine başlayan Baydemir’e içimizden, “Biz 
de aynı duyguları taşıdığımız için buradayız” bi 
çi minde yanıt vererek dinlemeyi sürdürüyoruz;

“Üzerinde durmamız gereken esas konu insan
larımız arasındabarış, dostluk, hoşgörü köprü
lerini inşa etmemizdir.

Bu ülkede yaşayanların yani dedelerimiz neden 
Çanakkale’de omuz omuza çatışarak bir değeri 
korumaya çalıştılar. Onların torunları bugün 
neden birbirlerine kurşun sıkar hale geldiler. 
Bence çözüm Çanakkale’dedir. Orayı unutma
maktadır. O değeri tekrar yaşatmaktadır. 
Hakikaten biz onu görebilirsek, o ortak ideali 
görebilirsek ben bütün müşkülatların, bütün 
sorunların çok rahat aşılabileceğine dair ; 
inancımı halen dipdiri muhafaza ediyorum”

Evet asıl soru da sorun da Baydemir’in ve akl-ı 
selim yurtsever insanların saptamalarında yat
maktadır:

“Biz neden karşı karşıya getirildik?”
Bu soruya tüm önyargı ve etkilerden arınarak 

verilecek içten yanıt; t şın, dostluğun, 
kardeşliğin içini fitilleye. ek, sosyo-ekonomik 
gelişmeyi engelleyenleri! heveslerini kursak
larında bırakacak.

Dolayısıyla Baydemir’e du., a; eylemleriyle de 
sözlerinin arkasında durmak Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin bir yurttaşı ve belediye 
başkanı olduğunu dosta düşmana göstermektir..

Taşların kentine dair diyecek çok...
Düşler gerçeğe dönüşünceye dek de bitmeye

cek ...

II, MI İlil lî 111 İM ı m win ı
10. Gemlik Özürlüler 
Şenliği bugün 
başlıyor.
5 gün sürecek olan 
Zihinsel Engelliler 
Şenliği’ne katılacak 
olan gruplar dün 
ilçerriize geldi. 
Dün akşam grup 
liderleriyle yapılan 
yemekli toplantıdan 
şenlik programı 
okundu.
10. Gemlik Zihinsel 
Engelliler Şenliği 
bugün saat 16.oo da 
İskele Meydanı’nda 
yapılacak açılış ile 
başlayacak.
Açılış konuşmalarını 
dernek başkanı, 
Bursa valisi 
Kaymakam ve 
Belediye Başkanı 
yapacak.
Daha sonra 
50 metre kız ve 
erkek engellilerin 
koşusu yapılacak. 
Engellilerin sema 
gösterileri ve geçit 
töreni düzenlenecek. 
Şenliğe katılan grup

lar daha sonra 
kampa hareket 
edecekler.
3 Haziran 2010 günü 
saat 9.30 da ekipler 
İznik piknik alanına 
hareket edecekler.
Saat 16.30 - 18.oo 
arasında Beşiktaş- 
Amasya Sakatlar 
Futbol takımlarının 
karşılaşması ile 
şenliğin ikinci günü

sona erecek.
4 Haziran 2010 
günü ise engelliler 
Askeri Veteriner 
Okulunu ziyaret 
edecekler.
Burada engellilere 
ve özürlülere 
köpek ve atların 
gösterilerini 
izleyecekler.
Kampta ağız diş 
taraması

yapılacak.
5 Haziran 2010 
günü ise yat gezisi 
sırasında öğle 
yemeği yenecek. 
Aynı gün gecesi 
kampta eğlence 
düzenlenecek.
Şenliğe katılan 
engelliler
6 Haziran 2010 
günü ilçemizden 
ayrılacaklar.

Belediye Meclisi Haziran ayı 
toplantısı bugün yapılacak
Gemlik Belediye 
meclisi bugün 
Haziran ayı olağan 
toplantısını yapacak. 
Saat 16.oo da 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu arkasındaki 
Belediye Hizmet 
binası Belediye 
Meclis salonunda 
toplanacak olan 
Belediye meclisinde 
bir önceki meclis 
tutanağının okun
masından sonra 
daire müdürlükle 
rinden meclise gelen 
havalelirin görüşül 
mesi ele alınacak. 
Bunlar arasında 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
1/1000 ölçekli imar 
uygulama planında 
görülen kamulaştır- 

' malar için görüşme- 
’r vatandaşın bele

diyeden arsa satın 
alma istemi ve 
komisyonlardan 
gelen evrakların 
görüşülmesi 
yer alacak.
Bunlar arasında

1/1000 ölçekli 
Gemlik Revizyon ve 
ilave uygulama imar 
planı itirazları, 
Manastır Bölgesi 
kuzeyi uygul" .a 
imar planının

sunumu ve 
görüşülmesi ile 
Sosyal yaşam 
merkezi’nin içinde 
bulunan restaurant 
ile ilgili raporun 
görüşmesi yer alıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette wwgemlikkorfezgazetesi.com

wwgemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da alacaklarını 
tahsil edemediği için 
bunalıma girip bir 
alışveriş merkezinin 
reklam tabelasına 
çıkan şahsı, olay 
yerinde polisin 

m toplayıp verdiği 
A . paraları gösteren 
A' babası ikna etti.

Edinilen bilgiye göre 
demir doğrama işleri 
yapan Saim A. (29), 
bir süre önce bir 
teks til firması ile 
çalıştı. Bin 500 TL

Genç futbolcunun hazin sonu
Mustafakemalpaşa 
spor U-19 Futbol 
Takımı'nın orta saha 
oyuncusu olan 
Hayrettin Toprak 
(17), dayısının işy
erinde intihar etmiş 
olarak bulundu. 
Fevzidede 
Mahallesinde bulu
nan tabakhaneler 
bölgesinde, lise 
son sınıf öğrencisi 
genç futbolcu 
Toprak'ın sır 
intiharı, ailesini 
yasa boğdu. 
Pazartesi akşamı, 
yaşadığı Fevzidede 
Mahallesi'ndeki

Bahasının evini yakmak istedi
İnegöl ilçesine bağlı 
Isaören köyünde bir 
kişi, miras meselesi 
yüzünden anlaşma
zlığa düştüğü 
babasının evini yak
maya çalıştı.

T II II

IMWIiraSMiillihWMtW
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, iki grup 
arasında çıkan 
kavgada bir kişi 
bıçaklanarak 
öldürüldü. 
Alınan bilgiye 
göre, hırsızlık ve 
yaralama gibi 
suçlardan 50 
sabıkası olduğu 
öğrenilen Vedat 

alacağı bulunan 
Saim A., iddiaya 
göre iş yerine 
defalarca gitmesine 
rağmen parasını ala
madı. Borçları sebe
biyle bunalıma giren 
şahıs, Mudanya yolu 
üzerinde bulunan bir 
alışveriş merkezinin 
reklam panosuna 
çıktı. Olay yerine çok 
sayıda itfaiye, polis 
ve 112 ambulansı 
ekibi gönderildi. 
İtfaiye ekipleri şah-

evine gelmeyen 
gencin başına kötü 
bir şey gelmesinden 
korkan baba 
Mehmet Toprak, 
karakola giderek 
oğlunun kayıp 
olduğunu bildirdi. 
Saatlerce oğlundan 
haber alamayan acılı 
baba, bununla da 
yetinmeyerek 
Belediye hopar
löründen kayıp 
anonsu yaptırdı. 
Bütün gece 17 
yaşındaki oğulları 
Hayrettin'e ulaşa
mayan Toprak 
Ailesi'ne acı haber

Alınan bilgiye göre, 
Ş.K, miras meselesi
ni görüşmek üzere 
babası H.K'nin evine 
gitti. Ş.K, anlaşma
zlık nedeniyle 
babasıyla

Dönmez (41), yine 
aynı suçlardan 
sabıkalı arkadaşı 
Ahmet İsmailoğlu 
(42) ile Gülbahçe 
Mahallesi Burla 
Sokak'ta alkol 
almaya başladı. 
İki arkadaş, aynı 
bölgede alkol alan 
ve 18-19 yaşlarında 
olduğu bildirilen 
7 kişilik grubu, yük- 

sın atlama ihtimaline 
karşı hava yastığı 
açarken, polis cep 
telefonu ile konuş
tuğu şahsı ikna et 
meye çalıştı. Şahıs 
bütün çabalara rağ
men ikna olmayınca 
olay yerine babası 
Halis A. ve ablası 
Mukadder A. geldi. 
Babanın ikna 
çabaları da yetersiz 
kalınca polis ekipleri 
kendi aralarında 
topladıkları 500 TL'yi 

sabah saatlerinde 
dayı Salih 
Kaya'dan geldi. 
Yün toplayıcılığı 
yapan Salih Kaya, 
kendisine boş 
zamanlarında 
yardım eden 
yeğeni 
Mustafakemalpaşa 
Lisesi son sınıf 
öğrencisi 
Hayrettin Toprak'ı, 
iş yeri deposunda 
kendini asmış 
olarak buldu. 
İş makinesi kayışı 
ile kendini asarak 
intihar eden gencin 
cansız bedeni ile 

tartışmaya başladı. 
Zanlı, tartışmanın 
büyümesi üzerine 
alkolün de etkisiyle 
çatısına çıktığı evi 
benzin dökerek yak
mak istedi.

sek sesle konuştuk
ları gerekçesiyle 
uyardı.
Taraflar arasında 
başlayan tartışmanın 
kavgaya dönüşme 
sinin ardından Vedat 
Dönmez bıçakla
narak, arkadaşı 
Ahmet ismailoğlu 
başına taşla vuru
larak yaralandı, 
ihbar üzerine 

baba Halis A.'ya 
vererek oğluna 
göstermesini istedi. 
Parayı gösteren 
baba, "Oğlum 
aşağıya in. Bak ben 
patronuna gittim, 
parayı aldım" dedi. 
Bunun üzerine şahıs 
ikna olarak itfaiye 
ekiplerine teslim 
oldu. İtfaiye 
sepetiyle aşağıya 
indirilen şahıs, 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcan vura 11933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan Vural

Susun.... O biliyor!

karşılaşan dayı 
Kaya, durumu 
polise haber 
verdi. Oğullarının 
intihar ettiğini 
öğrenen baba 
Mehmet Toprak ve 
anne Feride Toprak 
ise, sinir krizi 
geçirerek Devlet 
Hastanesi'nde 
müşahede altına 
alındı.
Olay yerine gelen 
savcının yaptığını 
ilk incelemenin 
ardından gencin 
cesedi Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi

Yangın, aile 
fertlerinin 
müdahalesiyle 
söndürülürken 
S.K, jandarma 
tarafından 
gözaltına alındı.

olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekibi tarafından 
Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan yaralılar
dan Dönmez, müda
haleye rağmen kur
tarılamadı.
Olaydan sonra 
kaçan zanlıların 
yakalanması üzin 
çalışmalar sürüyor

İktidar Anayasa Mahkemesi’nin duru
munu “Kes, tartışma, kabul et” diyor.

Pekiii.. Ey iktidar Anayasa değişikliği 
konusunda tartışmayacağız da neyi tartışa
cağız?..

Kasımpaşa’nın kaç gol attığını mı ?...
Sadece bugünü değil, yarını da 

düzenleyecek olan temel kurallar bütününü 
konuşuyorsak, ille de sizin 
düşündüğünüzü düşünmek zorunda mıyız?

Kızmayacaksınız, tehdit etmeyeceksiniz. 
Farklı düşünen insanlar var olmaya 

devam edecek.
Bu dünya en müstebit diktatörlere bile 

yar olmadı.
Daha önceki gün TÜSİAD, “İtirazlarım 

var” dedi.
Ülkenin yüzlerce aydını bir araya gelmiş 

bildiri imzalıyor.
“Anayasa değişikliği böyle yapılmaz” 

diyor.
Barolar ayakta, sendikalar ayakta.
Aklı başında, her sivil toplum kuruluşu , 
Bu iş yanlış, anlaşarak yapalım diyor...
Öğretim üyelerinin bir bölümü öyle, bir 

bölümü böyle düşünüyor.
Gazeteciler yalakalıklarına göre farklı 

farklı telden çalıyor.
Hepimiz sizin aibi düşüneceksek, söv- 

leyin demokrasiye ne gerek var?
Bunca siyasi parti, sivil toplum kuru

luşunu, vatandaşı at çöp tenekesine gitsin. 
Vatandaş gerçi orada.

Onu orada rahat bırak, alıştı..
Bu gün kü Türkiye’de Anayasa 

Mahkemesi’ne ne ihtiyaç var?
Bir zahmet alın kalemi kâğıdı elinize, 

yazın bir anayasa.
Oylamaya bile hacet yok. Kabul ettik gitti.
İndirin Meclis’in duvarındaki o lüzumsuz 

tabelayı da; yerine, çafçaflı renkli yazılarla, 
“Hâkimiyet kayıtsız şartsız Recep Tayyip 
Erdoğandır” yazın.

Olsun bitsin.
Amaç sizin anayasanızsa gerisi teferruat

tır..
Bizler iş derdinde, aş derdinde önümüzü 

göremiyoruz..
Bana iş ver, aş ver, göbeğimi kaşıyarak 
Televizyonlardaki dizileri seyredeyim..
Bak karnım doyarsa sonra göbeğimi 

değil, Kafamı kaşımaya başlarım ki, bu 
senin için iyi olmaz.

Referandum da neymiş ?..
Koy kapıma biraz pirinç, yağ - kömür..
Ver pusulayı atayım sandığa..
Memlekete yeni anayasa lazımsa onu da 

siz yaparsınız.
Ama ben yazar olarak diyorum ki;
Sizden olduğu bilinen Anayasa 

Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bile bakın 
ne diyor?
“Ben yaptım oldu olmaz...”
Eyvah eyvah; Sen de mi Brutus?

Demeyin..
Sizce bu işte bir mantık hatası yok mu?

MM ABONEOLDUNUZMU?
ttıılrlı lu ılnlıılnıl ıımnl MEOUOtMHM

mailto:11933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Saadet Partisi, Eğitim Birsen ve ADD’den kınama

İsrail mikiimııtiııt lepM yaiıııar
GEM PORT bölgeyi geliştirdi

Muhammer Bey, buna karşı çıkınca Hakkı 
Çakır, imar planında değişiklik yaptırarak fab 
rika arazisini liman ve depolama tesislerine 
çevirdi.

BİSAŞ bu değişikiliğe karşı bölge İdare 
Mahkemesinde dava açtı ama kaybetti.

Zamanın Valisi Zekai Gümüşdiş ise Gemlik 
Körfezi’nde bir liman yapılacağını, en uygun 
yerin Gemlik olduğunu söyleyerek, bu işi 
özel sektörün yapmasını istedi.

Bursa da yapılan toplantıda kurulacak li 
man A.Ş. için biraraya gelindi ama sonuç alı
namadı.

İş dünyası o günlerde limancılığın önemini 
bilmiyordu.

Hakkı Çakır’a bunun üzerine ne yapacakla 
rını soran gazetecilere, “Tibel’i, Terme’yi sa 
tar limanı yaparım” demesi, o günlerde olay 
olmuştu.

Gemlik’in bugünkü gibi bir liman kenti 
olmasında Hakkı Çakır’ın o günkü sözlerinin 
büyük önemi var.

M. Ağım karşısında dik duran Çakır’a, mer
hum Turgut Özal “Sen ne yapıyorsun sayın 
Çakır. Biz özelleştiriyoruz, sen devletleştirt 
yorsun. Bu bizim politikalarımıza karşı" de 
mesi üzerine arazinin tapusunu alan Beledi 
ye çark etti.

Fabrika kuracak olan M. Ağım ise çoktan 
limanın fizibilitelerini yaptırmıştı.

Ziya Kaptan’ın(Alkan) öncülüğünde GEM
PORT doğdu.

Gemlik Belediyesi kuruluşta şirkete yüzde 
25 ile ortak oldu.

Bugünkü payı sanırım yüzde 13.8 dir.
Gemport’un Gemlik’e kurulması, bölgeyi 

Türkiye’nin en önemli liman merkezi haline 
getirdi.

Öncü Gemport’un ardından Borusan, 
Gemlik Gübre, Roda gibi ard arda yeni liman 
lar kuruldu.

Limanlan, Serbest Bölge izledi.
Bugün Gemport, Borusan ve Serbest Bölge 

civarı başka bir dünyadır.
Ekonominin ne olduğunu oraya gidenler 

durumu görerek anlayabilirler.
Gümrük Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdür 

lüğü ve onlarca fabrika yanında güçlü liman
larla Türkiye ekonomisine Gemlik’ten büyük 
katkı sağlanıyor.

Bu katkıyı sağlamada öncü kuruluş Gem 
port’tur.

Gemport olmasaydı bu bölge bugünkü gibi 
olamazdı.

Kimse de limancılığın ne olduğunu anlaya
mazdı.

Bu işin mimarı olan Ziya Kaptan’ı(Alkan) da 
unutmayalım.

O gerçek bir limancı ve beyefendiydi.

ELEMAN AMNIYOR
Gazete dağıtımı yapacak 

eleman aranıyor.
GEMLİK KÖn^Z GAZETESİ

İstiklal Caddesi Bora bokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

İsrail Deniz koman
dolarının, Gazze’ye 
insani yardım 
götüren özgürlük 
Konvoyuna asker 
çıkararak kan akıt
masına dünyadan 
tepkiler yağarken 
Gemlik’teki sivil 
toplum kuruluşları ve 
siyasi partilerden de 
kınamalar geldi. 
İsrail'in Firavunlar ve 
Nemrutlar döneminde 
bile olmadığı kadar 
büyük bir saldırganlık 
içinde olduğunu 
söyleyen ve saldırıyı 
lanetleyen özmen, 
"Bu tahminlerin çok 
ötesinde bir saldır
ganlıktır ve bu saldır
ganlık Ortadoğu ve 
İsrail için yeni bir 
dönüm noktası 
olacaktır.
Bütünüyle barış ve 
insani yardım adına 
hazırlanmış bu gemi 
ler, sadece milleti 
mizin desteğini değil, 
birçok ülke vatan
daşının da desteğini 
almıştı" diye konuştu, 
özmen "İsrail'in 
bugüne kadar attığı 
her hukuksuz adımın 
hesabının sorulacağı 
günlere gelindiğini 
görüyoruz.” dedi.
Yapılan saldırıların 
hiçbir insaf ve izanla 
açıklanamayacağını 
söyleyen özmen, 
"Vicdanları kanatan 
bu hain saldırı İsrail'i 
yalnızlaştıracak ve 
artık hiçbir güç İsrail'i 
savunamayacaktır. 
Tüm dünyada İsrail'in 
yıllardır sürdürdüğü 
bu barbar saldırıya 
karşı, tüm dünyada 
yeni bir cephe oluşa
caktır. Bu olay bize 
Siyonist İsrail'in sınır 
tanımaz saldırgan
lığının ne boyutlara 
geldiğini gözler 
önüne seriyor. İsrail 
artık hiç kimsenin 
dayanamayacağı bir 
noktaya geldi. 
Firavunlar'ı ve 
Nemrut lar'ı bile 
aratan Siyonist İsrail 
devletinin bu akılsız 
davra nışları en kısa 
zamanda yok olacak
tır." diye konuştu. 
Bunun adı korsanlık 

'uslar arası sularda 
il'in yaptığı bu 

saldırının adının kor
sanlık olduğunu ifade 

eden özmen, "Bütün 
süreç uluslararası 
sularda gerçekleşti, 
saldırı uluslararası 
hukuk ihlalidir ve asla 
kabul edilemez. İsrail 
dünyanın hiçbir yerin 
de sivil vatandaşa 
karşı gösterilmeye
cek şekilde orantısız 
bir güç kullandı. Bu 
devlet mantığı ile 
asla bağdaşmaz. 
Dünya Somali'de 
korsanları önlemek 
savaş gemilerini 
oraya gönderiyor. 
Somalili çetelerin 
yaptığı korsanlık ise 
21. yüzyılın başında 
İsrail bu yaptığının 
adı korsanlık 
değil midir?
Bu korsanlığa dünya 
neden seyirci kah 
yor?" diye sordu. 
Gemilere saldırıl
madan kısa süre 
önce İskenderun'daki 
Deniz Kuvvetlerimize 
roket saldırısı yapıl
masını ve 7 askeri 
mizin şehit edilmesini 
manidar bulduğunu 
belirten özmen, 
"Ben özellikle bu 
ilginç tesadüfe dikkat 
çekiyorum. Doğu 
Akdeniz'in en önemli 
deniz üslerin den 
birine gerçekleştirilen 
bu karanlık saldırının 
ardından Mavi 
Marmara gemisine 
saldırı yapılması 
inşallah bir tesadüf 
tür. Bu hain saldırıda 
hayatını kaybeden 
bütün Mehmetçikleri 
mize de Allah Rahmet 
eylesin." şeklinde 
konuştu.
Saldırıda hedef 
Türkiye'ydi 
Türkiye'nin sıradan 
bir ülke olmadığını ve 
bulunduğu coğrafya 
mn en büyük ülkesi 
olduğunu ifade eden 
özmen, şöyle konuş
tu: "Üzerinde Türk 
bayrağı bulunan 
gemilere saldırıldı. 
Yani İsrail bu saldırıyı 
doğrudan doğruya 
Türkiye'ye yapmıştır. 
Bu kabul edilemez ve 
gereği yapılmalıdır. 
Türkiye sadece bugü 
nün değil geleceğin 
de büyük ülkesidir. 
Olayın gerçekleştiği 
andan itibaren Türki 
ye bütün kurumlarıyla 
insani yardım 

koordinasyonu, 
yaralıların durumu ve 
şehitlerin akıbeti 
konusunda son 
derece aktif bir 
süreç yürütmelidir. 
Türkiye'nin onuruna 
yakışır tepki en 
kısa zamanda 
verilmelidir." 
özmen, İsrail asker
lerinin kanlı baskınını 
kınarken, Gemlik’te 
miting düzenleyecek
lerini söyledi.

ATATÜRKÇÜ 
DÜŞÜNCE 
DERNEĞİNDEN 
KINAMA 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
yönetim kurulu adına 
gazetemize yazılı bir 
açıklama yapan 
Dernek Başkanı 
Doğan Alkaya, Is 
kenderun’da 7 aske 
rimizin şehit edilmesi 
ile Gazze'ye yardım 
götüren uluslararası 
yardım kuruluşlarının 
bulunduğu gemilere 
baskın düzenlemesini 
korsanlık olarak 
niteleyerek 
eylemi kınadı. 
Alkaya şunları söyle
di: “İsrail in Gazze de 
uyguladığı acımasız, 
insanlık dışı, kadınları 
ve çocukları hedef 
alan ambargo uygula
masının hiçbir haklı 
nedeni olamaz. İnsani 
amaçlarla Gazze’ye 
giden gemilere açık 
denizde yapılan 
saldırı korsanlıktır. 
Bu insanlık dışı 
uygulamayı şiddetle 
kınıyoruz.
Ancak, Cumhuriyet 
kurulduğundan bu 
yana uygulanan 
“Yurtta barış, dünya
da barış” ilkesinden 
ve Atatürk’ün bağım
sızlık politikasından 
uzaklaşarak, ülkemizi 
ortadoğu bataklığına 
doğru çekme girişim
lerine de ciddi 
kaygı d uyuruz.” 
Doğan Alkaya, 
İskenderun da 
saldırıya uğrayan 
Deniz kuvvetleri 
askerlerini nefretle 
kınadıklarını 
söyledi.
Alkaya, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Şehitlerimize 
Tanrıdan rahmet, 

kederli ailelerine 
ve Türk ulusuna 
başsağlığı diliyoruz. 
AKP iktidarının etnik j, 
yapıya dayalı 
demokratik çözüm 
adı altında yaptığı 
uygulamaların, 
ülkemizi nasıl bir 
bataklığa sürükle
mekte olduğunun 
göstergesidir.
Etnik yapıya dayalı 
çözüm önerileri 
bölücü örgütün elini 
güçlendirmekten 
başka bir işe 
yaramamıştır.
Çözüm, akla ve bilme 
dayalı özgürlükçü, ve 
eşitlikçi temelinde 
insanların kendini 
özgürce ifade ettiği, 
ülke bütünlüğünün 
korunduğu, kalkın
manın yurt ölçeğinde 
adil bir şekilde 
dağıtıldığı, çağdaş, 
laik, demokratik 
sosyal hukuk devle
tinin ödünsüz uygu
lanmasıdır.”

EĞİTİM 
BİR-SEN DE 
KINADI
Eğitim Bir Sen 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Halil Gemiçi 
de yayınladığı yazılı 
açıklamasında 
tetörist devlet İsrail in 
Filistin halkına 
yardım götüren 
gemiye yaptığı 
baskını şiddetle 
kınadıklarını ve 
lanetlediklerini 
söyledi.
Gemici özetle 
şunları söyledi: 
“Mazlum Filistin 
halkına insani yardım 
götürmekten başka 
amacı olamayan ve 
İsrail askerleri 
tarafından vahşice 
öldürülen şehitleri 
mize Allah’tan 
rahmete diliyoruz. 
Saldırı tüm insanlığa 
karşı işlenmişi bir 
saaldırıdır. Başta 
milletimiz olmak 
üzere sütün insanlık 
bu vahşete seyirci 
kaalamayacak, 
gerekli tepkiyi 
gösterecektir.
Haydut devlet İsrail 
sadece insani yardım 
taşıyan gemilere 
saldırarak ulus
lararası hukuku da 
ihlal edilmiştir.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İlçeler arası Futbol 
Şenliği’ne batılınlar

Belediyespor Trap sporuna da el attı

Dünya samııiyoııu trancı 
öğretmen Belediyespor da

Şükrü Şenol İlköğretim Okulu Beden Eğitimi 
öğretmeni Nihan Kantarcı, bayanlar 2010 Türkiye 

şampiyonluğu yanında, 2001 yılında Dünya İkincisi, 
2002 yılında Avrupa İkincisi, 2003 yılında ise Dünya 
birincisi oldu. Türkiye ve Balkan rekorlarım elinde 
bulunduran Kantarcı artık Gemlik Belediyesporlu

Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun 
81 ilde ortaklaşa 
düzenlediği ve 
1999-2000 
doğumlu öğrenci
lerin katıldığı 
İlçeler arası Futbol 
Şenliği yapıldı. 
Ilçelerarası Futbol 
Şenliğinin Bursa 
ayağı Merinos 
Stadında yapıldı. 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
Beden Eğitimi 
öğrenitmeni 
Deniz Korkmaz,

KA$(Dt fMKUMCK TOK Sİ*
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

KÖRFEZ OFSET & GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK Tel:(0.224)513 86«3Fax:(0.224)513 35 95

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Ali Bilgin ve 
Çınar İlköğretim 
Okulu Beden Eğitim 
Öğretmeni Adem 
Çolak’ın kafile 
başkanlığı yaptığı 
Gemlik İlçe kar
masıyla beraber 
şenliğe 10 ilçe 
takımı 140 
öğrenci katıldı. 
Şenlikte takımlar 
10 ar di kakalık 2 
devre halinde 
maç yaptı.
Yetenekli öğrenci
lerin tespit edildiği

ni belirten İlçe 
Lig Heyeti Sekreteri 
Ali Görücü, 
"Futbol 
Federasyonunu’nun 
bu yıl 4 ncüsünü 
düzenleyeceği 
Gemlik Tende 
sporcuların seçildiği 
futbol köyleri 
etkinliğine katılıp 
yeteneklerini 
geliştirecek. ” dedi. 
TFF tarafından 
katılan öğrencilere 
önümüzdeki tün
lerde törenle 
sertifikaları ile 
birlikte HİF Lisansı 
verilecek.

Bayanlar Trap 
atışlarında Dünya, 
Balkan ve Türkiye 
Şampiyonlukları 
olan Nihan Kantarcı 
Gemlik Belediye 
spor’a transfer oldu. 
30 Mayıs 2010 
tarihinde Konya’da 
yapı lan Türkiye 
Şampiyo nasında 
Büyük Bayanlarda 
Türkiye Şampiyonu 
olan Nihan Kantarcı 
kazandığı madalyayı 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’e 
hediye ederek, 
Belediyespor 
bünyesine katıldı. 
2001 yılında Trap 
dalında Dünya

ikinciliği, 2002 
yılında Avrupa 
ikinciliği, 2003 yılın
da ise Dünya birin
ciliği olan Nihan 
Kantarcı şu anda 
Türkiye 
ve Balkan rekor
larını da elinde 
bulundu ruyor. 
75 atışta 70 
isabetle Türkiye ve 
78 atışta 68 isabetle 
Balkan rekorlarını 
elinde bulunduran 
Şampiyon trapçı 
Gemlik Şükrü ’ 
Şenol ilköğretim 
Okulu’nda Beden 
Eğitimi öğretmenliği 
görevini sürdürüyor. 
Daha önce Bursa 
Avcılık Atıcılık ı

Kulübü adına 
yarışan Nihan 
Kantarcı’nın bundan 
böyle Gemlik 
Belediyespor adına 
yarışacağından 
sevinç duyduğunu 
ifade den Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
“Gemlik Belediye 
spor’lu judocuların 
başarılarından 
sonra Gemlik adını 
du yuracağı bir 
değerimiz daha 
olacak, kendisi bun
dan böyle Gemlik 
Beledi yespor 
formasıyla yeni 
başarılara imza 
atacaktır” şeklinde 
konuştu.

TFMIA A “SUYUNU BOŞA 
_ ** HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi içilişiz de katılın
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2B arazileri satılıyor
Tüyap Bursa 
Fuarcılık A.Ş ile 
Türkiye Atıcılık 
ve Avcılık 
Federasyonu'nun, 
Avcılık ve Yaban 
Av Hayatı Koruma 
Konfederasyonu, 
Av Doğa Dergisi, 
Yaban TV, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası desteğiyle 
düzenlediği, 'Bursa 
Doğa, Av 2010' fuarı 
376 Haziran tarih
lerinde gerçekleştir
ilecek. Tüyap Bursa 
Fuarcılık A.Ş Genel 
Müdürü ilhan 
Ersözlü, Türkiye 
Avcılık ve Atıcılık 
Federasyonu 
Asbaşkanı Atilla 
İshak Tanku'yla 
düzenlediği basın 
toplantısında, Tüyap 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezinde yapıla
cak, 'Bursa Doğa, 
Av 2010'un, bu alan
da Türkiye'de

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

düzenlenen en kap
samlı fuar olduğunu 
söyledi. Ersözlü, 
gerek katılımcı 
gerekse hedeflenen 
ziyaretçi sayısı 
bakımından büyü 
yerek yoluna emin 
adımlarla devam 
eden fuarın, av 
sezonu öncesinde, 
bu alana ilgi duyan 
kişilerin bil
gilendirilmesi, bil
inçlendirilmesi ve 
yaban hayatının 
korunması açısın
dan büyük önem 
taşıdığını vurguladı. 
Avcılık ve doğa 
sporlarıyla ilgili tüm 
dernek ve kulüplerin 
davet edildiği fuarın, 
Azerbaycan, 
Bulgaristan, 
Ermenistan, 
Gürcistan, Iran, 
Makedonya, Rusya, 
Suriye ve Ukrayna 
dan gelecek alım 
heyetlerine ev sahip 
liği yapacağına deği
nen Ersözlü, şöyle 
konuştu: 'Katılımcı 

firmalarımızın yeni 
pazarlara ulaşması 
ve önemli iş bağlan
tıları kurmaları 
sağlanacaktır. 
Birbirinden değerli 
markaları Tüyap 
çatısı altında buluş
turarak güzel bir 
etkinliğe ev sahipliği 
yapacak olan Bursa 
Doğa, Av 2010 Fuarı 
süresince, avcılık 
sektörü kapsamın
daki trofe ödülleri 
yarışması, balıkçılık 
sektörüyle ilgili 
uzağa olta atma 
yarışması ve arama 
kurtarma faaliyetleri
ni içeren resim 
sergileri düzen
lenerek ilgililere sek
törü yakından tanı
ma fırsatı 
sağlanacaktır.' 
Girişin ücretsiz ola
cağı fuar, 375 
Haziran tarihlerinde 
11.00720.00, 6 
Haziran'da ise 
11.00719.00 saat
lerinde ziyaret 
edilebilecek.

Maliye Bakanlığı, 
orman vasfını kay
betmiş 2B arazi
lerinin satışı 
konusundaki çalış
malarını tamamladı, 
özel ekip, işgal 
edilen arazilere 
ilişkin bedel 
takdirine başladı. 
Hak sahiplerinden 
ilk başvuru bedeli 
olarak 10 bin lira 
alınması gündemde. 
Yeni kaynak bulmak 
için çalışmalarını 
hızlandıran ekonomi 
yönetimi rotayı 2B 
arazilerine çevirdi. 
Kamuoyunda 2B 
olarak bilinen orman 
vasfını yitirmiş 
Hazine arazilerinin 
satışı için seferber
lik ilan edildi. Maliye 
Bakanlığı çalış
masını tamamlarken, 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 

EX024923 sayı ve 29.04.2010 tarihli Gümrük 
Çıkış beyannamemiz kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
ÖZER MERMER SAN. TİC.A.Ş.

hak sahiplerini belir
lemek için sahaya 
indi.
Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan oluşturulan özel 
ekip, işgal edilen 
arazilere ilişkin 
bedel takdirine 
başladı.
Defterdarlıkların ilk 
gündem maddesi 2B 
olurken, İstanbul'
dan ilgili bürokratlar 
bu kapsamda 
Ankara’ya çağrıldı. 
Düzenleme ile hak 
sahiplerinden ilk 
başvuru bedeli 
olarak satış tutarın
dan mahsup edilmek 
üzere 10 bin lira 
alınması planlanıyor. 
Edinilen bilgilere 
göre bedel, arazinin 
büyüklüğü ve yerine 
göre tespit edilecek. 
Kanunun yürürlüğe 
girmesinin ardından

Maliye tarafından 
başvuru bedellerine 
ilişkin tebliğ yayım
lanacak.
Maliye çalışmasını 
Meclis'e göndermek 
için gün sayarken, 
düzenlemenin 
Anayasa 
Mahkemesi'ne de 
takılmaması isteniy
or. Bu kapsamda 
kanun çıkana kadar 
tüm altyapı çalış
maları tamam
lanacak. Satışların 
yasama sürecinin 
ardından bir aylık 
gibi kısa bir sürede 
tamamlanması hede
fleniyor.
Düzenleme kap
samında yaklaşık 
500 bin hektarlık 
arazinin satışı hede
fleniyor. Bakanlık 
tasarı sonrasında 
herhangi bir gelir 
hedefi ise koymadı.

elmfc şekeri
----- — KREŞLERİ ------

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Ma elde ÖZ A L P

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

KAYITLARIMIZ DEVAM E D I T 0I

€ĞİTİMD€ 12. YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

Sınıflarımız:
2 yaş - 3 yaş - 4 ya< - 

5 yaş - ana sınıfı
Yabancı dil & Dans dersleri

Bale & Buz pateni & Binicili ı Yüzme 
info@elmasekerikres.com veya www.elmak.’'res.com 

5I7 19 67 telefon ya da 5I71912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MOnTGOG€ nnOKCR'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 IçindeJYeni 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+1 116 m2 SATILIK DAİRE
K.Kumla Marszs Sitesi 2+1,70 m2, mas? afsız, denize sıfır. 41.000 TL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
res.com
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İş Bankası Genel Müdürü Özince, kriz döneminde GEMPORT’un büyüdüğünü söyledi

GMPMina 50 mllpn ılıılaılılı açılışlar yapılılı

Gemlik Liman ve 
Depolama Tesisleri 
A.Ş. (GEMPORT)’nin 
Kara platformu 
Konteyner İstif 
Alanları ile A tipi 
Genel Antrepo ve 
Konteyner CFS 
İstasyonu düzenle
nen törenle 
hizmete açıldı. 
Bir İş Bankası kuru
luşu olan ve Gemlik 
Belediyesi’nin de 
ortak olduğu GEM
PORT A.Ş.’nin ek 
ünitelerinin açılışına 
İş Bankası Genel 
Müdürü H.Ersin 
özince de katıldı. 
Açılışlar için özel 
organizasyon hazır
layan GEMPORT A.Ş. 
sabah konuklarına 
ikramda bulundu. 
Saat 9.oo da 
başlaması gereken 
açılış programı 
Ersin Özinçe’nin 
gecikmesi nedeniyle 
geç başladı.
Açılışa Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Kıd. Alb. Mehmet Ali 
Toroslu, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, İş 
Bankası Genel 
Müdürü H. Ersin 
Özince, GEMPORT 
Genel Müdürü 
I.Hakkı Taş, GEM
PORT Yönetim 
Kurulu Başkanı 
M.Süha Aktaş, eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
daire müdürleri, 
GEMPORT 
personeli ve işçileri,

Belediye Meclis 
üyesi ve GEMPORT 
yönetim kurulu 
üyesi Mahir Gencer, 
AKP ilçe Başkanı 
Oktay Kahveci ile 
kalabalık davetli 
topluluğu katıldı. 
Açılışta konuşan 
GEMPORT Genel 
Müdürü I. Hakkı Taş, 
GEMPORT’un 60 
hektarlık bir alanda 
faaliyet gösterdiğini, 
konteyner, kılavuzluk 
hizmetlerinde 
bölgede lider bir 
kuruluş olduklarını, 
6 bin 500 aracı stok- 
layan tek liman 
olduklarını söyledi. 
Genel Müdür Taş, 
konuşmasında 
GEMPORT’un yıllık 
45 bin aracı stoklama 
kapasitesine çık
tığını, Gemlik’in 
GEMPORT sayesinde 
araç üreticilerinin 
ihracaat kapısı 
olduklarını söyledi. 
Teknolojiyi her aşa
mada kullandıklarını 
uluslararası standart
larda hizmet verdik

lerini belirten Taş, 
“Yeni yatırımlarımızla 
liman ve stoklama 
kapasitemizi yüzde 
85 arttırarak faaliyet 
alanımızı gümrüklü 
ve gümrüksüz 
toplam 636 bin metre 
karaye çıkardık” 
dedi. Hakkı Taş, 
Türkiye’deki limanlar 
içinde tek kapalı 
alanı olan liman 
olduklarını 2008 
krizinde yatırımlara 
devam ettiklerini 
söyledi. Bölgeye ve 
ülkeye katkı sağla
maya devam edecek
lerini belirten Taş, 
“Güçlü bir ekonomik 
yapıya sahibiz. 
GEMPORT olarak 
krizi en aza indirmek 
için gerekli tedbirleri 
aldık ve almaya 
devam edeceğiz.” 
dedi.
Daha sonra 
söz alan 
GEMPORT Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Süha Aktaş, 
bugün GEMPORT ve 
Gemlik için büyük ve 

çok önemli bir gün 
olduğunu söyledi. 
Antrepoların ve kara 
platformunun bulun
duğu yerde büyük 
bir tepe bulunduğu 
nu, bu tepeyi düzel
terek bugünkü hale 
getirdiklerini söyledi. 
Bugünkü 6 bin 500 
araç kapasiteli 4 bin 
500 araç stoklama 
bir eserin ortaya çık
masında mühendi 
siyle, işçisiyle, tüm 
çalışanlarıyla katkı 
sağlayanlara 
teşekkür etti. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ise, Gemlik’te 
krizleri fırsata 
çevirmek gerektiğini, 
bu trent içinde 
GEMPORT’un gelişi 
me destek verdiğini 
belirterek, “Bu 
gelişmeler üniversite 
şehri diye gayret 
gösterdik ama şimdi
lik olmadı. Gelecekte 
Gemlik üniversite 
ile desteklenirse 
gelişmesi çok önemli 
olacak. Tren yoluyla, 
yeni otabanıyla 

desteklenen bir 
Gemlik daha büyür. 
Krizde 16 bin işçinin 
7 bini işsiz kaldı. 
Birkaç bini yeniden 
işe alındı. GEMPORT 
500 çalışanı ve bin
lerce kişiye iş imkanı 
sağlamakla çok 
önemli bir kuruluşu
muzdur” dedi.

ÖZİNCE 
KONUŞUYOR 
Daha sonra İş 
Bankası Genel 
Müdürü Ersin 
Özince yaptığı 
konuşmasında 
İş Bankası’nın 
kuruluş yıllarını 
anlattı.
İş Bankası’nın 
Türkiye’nin ilk 
liman işletmesine 
iştirakları bulun
duğunu, Bankanın 
kurucu ortağı arasın
da 9 unun BursalI 
olduğuna dikkat 
çekti. Özince, İş 
Bankası’nın Bursa’ya 
önem verdiğini 
TOFAŞ’ın hem 
sermayedarı hem 

kreditörü olduğunu, 
2009 yılında Bursa 
yöresine 460 
milyon dolar kredi 
verdiklerini, 
Yenişehir’deki cam 
fabrikasına önemli 
kredi desteği 
sağladıklarına 
dikkat çekerek, 
GEMPORT’un yüzde 
yüze yakın hisse 
sinin İş Bankasına 
ait olduğunu söyledi. 
Özince, “Yatırımla 
rımızın büyük bir 
bölümü kriz döne
minde gerçekleşti. 
Ben, kriz döneminde 
yatırımın sırası mı 
dediğimde, Süha 
Bey, zamanı 
olduğunu söyledi. 
Bugünün ekonomi 
sinde taşımacılığın 
bölgede büyük 
boyutlara gelme 
sinde GEMPORT’un 
payı büyüktür. 
Buraya gelen yük 
gemilerini alıp 
götürecek Gemlik 
lojistik alanda 
stratejik bir duruma 
gelmiştir" dedi.
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Eski Gemlik yolu ile Yalova yolunu 
birbirine bağlayan yol trafiği rahatlatacak
Eski Gemlik Yolu ile 
Yalova yolunu bir
birine bağlayacak 20 
metre genişliğinde 
alternatif bir güzer
gah oluşturan 
Büyükşehir Bele 
diyesi, yeni yapılan 
yolla Demirtaş için
den geçen Cumnuri 
yet Caddesi’nin 
trafik yükünü de 
önemli ölçüde azal
tacak. Kent içinde 
110 km alternatif yol 
açarak, trafiğe 
nefes aldıran Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, ulaşım 
projelerine Demirtaş 
Çevre Yolu Caddesi 
ile bir yenisini daha 
ekledi. Eski Gemlik 
yolu ile Yalova Yolu 
arasındaki bağlan
tının sağlandığı 
Demirtaş içinden 
geçen Cumhuriyet 
Caddesi’nin ihtiyacı 
karşılamakta zorlan
ması nedeniyle 
oluşturulan alter
natif güzergah olan 
Çevreyolu Cadde 
si’nde çalışmalar 
başladı. Büyükşehir

Belediyesi tarafın
dan yürütülen çalış
malarla Eski Gemlik 
Yolu ile Yalova Yolu 
arasındaki bağlantı 
bin 400 metre uzun
luğunda ve 20 metre 
genişliğindeki 
Çevreyolu Caddesi 
üzerinden sağlana 
cak. Eski Gemlik 
Yolu’ndan itibaren 
400 metrelik kızımda 
kazı ve dolgu çalış
maları tamam
lanırken, 2 gidiş 2 
geliş olarak proje
lendirilen yol Demir 
taş içinden geçen 
Cumhuriyet Cadde 
si’nin trafik yükünü 

de önemli ölçüde 
azaltacak. Başkan 
Altepe, Fen İşleri 
Daire Başkanı 
Fehmi Ökten ile bir
likte çalışmaların 
devam ettiği yolda 
incelemelerde 
bulundu. Bursa’nın 
her köşesinde 
ulaşımın sorun 
olmaktan çıkması 
için yoğun bir çalış
ma içinde olduk
larını dile getiren 
Başkan Altepe, 
“Halkımız evinden 
.şine, okuluna gidip 
gelirken en ufak bir 
sorun bile yaşa
masın istiyoruz. Bu 

amaçla da bir 
taraftan mevcut yol
ları genişletirken bir 
taranan da yeni 
alternatif güzer
gahlar oluşturuyor. 
Burada da Eski 
Gemlik Yolu ile 
Yalova yolu arasın
daki bağlantı 7 met 
re genişliğindeki 
Cumhuriyet Caddesi 
üzerinden sağlam 
yordu. Yeni açtığı 
mız bu 20 metrelik 
yol hem mevcut 
yolun yükünü hafi
fletecek hem de 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi’ne 
gelen ve giden 
araçların Demirtaş 
içine girmesine 
gerek kalmayacak” 
dedi. Yeni açılan 
Çevreyolu 
Caddesi’nde kazı ve 
dolgu çalışmaları 
hızla sürürken, 
çalışmalar kap
samında yol güzer
gahından geçen 
kanaletlerin yeri 
değiştirilecek ve 
altyapı tamamen 
yenilecek.

Marmara'da ve
Kuzey E® 
V I V

sağanak yağış uar
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğü, 
Marmara ile Kuzey 
Ege kıyılarında 
bugün beklenen 
gök gürültülü 
sağanak yağışın 
ardından 
oluşabilecek 
ani sel ve 
su baskınlarına 
karşı, vatandaşları 
uyardı.
Genel müdürlükten 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre,

[MM aboneoldunuzmu?
(tıılrlı lıı tlıılı ılnıl mihiiI

İstanbul, İzmir, 
Manisa, Edirne, 
KIrklareli, Tekirdağ 
Çanakkale, 
Bursa ve Yalova 
çevrelerinde, yarın 
saat 12.00'ye 
kadar kuvvetli 
yağış bekleniyor. 
Açıklamada, 
kuvvetli yağışın 
ardından meydana 
gelebilecek ani sel 
ve su baskınlarına 
karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması 
gerektiği belirtildi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

EZ

TEŞEKKÜR
30 Mayıs 2010 günü düzenlediğimiz 

Nene Hatun Gençlik Şöleni’ne katılarak 
bizleri onurlandıran tüm bürokratlarımıza, 

eski ve yeni belediye başkanlarımıza, 
siyasi parti ilçe başkanlarına, 

çok değerli Gemlik halkı ve hemşehrilerimize 
teşekkürü bir borç biliriz.

d
GEM'JK ERZURUMLULAR KÜLTÜR VE UAŞYANIŞMA UERNEĞİ I

YÖNETİM KURULU ARINA RAŞKAN I
KADİR ÜZAYDİn I

—_____
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SATILIK DAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOK’TA 

3+1 DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE 
0532 668 22 99

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik KKrfez
otaılıt'la İta oûnlûk slvasI oaitTisI

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER 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

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

ULAŞIM

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)n METRO 513 1212

Aydın Turizm 613 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
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
mar-pet ;° ;•
Tuncay Otogaz s13 14 2S
Bayza Petrol_______ sn ot 03

H 
B 
E

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hest. 513 23 29
Mer.8s0.Oca0ı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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 İçi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
1

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

NÖBETÇİ ECZANE’
2 Haziran 2010 Çarşamba 

ÖZERECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı

Tel: 513 56 82 GEMLİK

Gemlik KErfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3677 
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)

VEHUS SHXEMASI 
GELECEKTEN 

BİR GÜN
I4.00-16.İ5 

KATLİAM 
12.00-14.15-
16.30-20.30 
Rezervasyon 

(Tel:5l3332l}
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1 , A

Gemlik'teki 2. senemizde

Dünyanın yerel bankası
Arayın - 444 0111 Tıklayın - www.hsbc.com.tr Ziyaret edin - HSBC Bank Şubeleri

r

•narve 1 - X Haziran 201 Otartiorıaı  uanda yeinocaHSBCGemSkŞubcsi'rtioryaoihcai haç

>BC Bant AŞ. tarafrrfan yayrriannn^r
• Söe özel vertcn’m.-oram HSBC Bank Gomk» Ş^öcsı nde yort aç»Lı nr.ı 'e ■ v'' • 

Kampanya ı X t- aran 2010 tarihten amanda yalnızca HSBC Germiş •
" 20TLdoğcf<AdvantageNaknftjenkazanmı.sadeceHSBC Gem» Şubesi n<Xı , ,

► Size özel mevduat faizi oranı

► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özeI fırsatIar

TÜRKİYE'DE 
YİRMİNCİ YIL

http://www.hsbc.com.tr


BAHAR KAMPANYASI
ABONELİK BEDELİ

peşin fiyatına 4| A
TAKLİT IU

G€MDA$
DOĞ AL GAZ

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Abonelik Bağlantı Bedeli, kredi kartına 10 taksit

TEL 513 29 29

MKUHLQ ^cardRnans

+bonUS mağmum axess

Kuruluş:1973l

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Laziran 2U1U Perşembe www.gemlikkoriezgazetesi.com mto^gemiıkkortezgazetesı.com i>U Kr

ÖZTÎİRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı Yıkamak bir sanattır”

ÜCACTSİZ SGBVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Manastır’ın kuzeyini imara açan imar uygulama planları mecliste kabul edildi.
Büyükşehir Meclisi de planları kabul ederse 2 ve 3 katlı imar uygulamasına geçilecek

1/1000'lik planlar meclisten geçli
Belediye Medisi’nin dün yapılan toplantısında, Manastır’ın kuzeyinde ve 
Taşocaklarının doğusunda bulunan 204 dönümlük yeni imar alanlarının 
1/1000 lik uygulama planları ele alındı. Daha önce halka tanıtılan bu planlar, 
Belediye Meclisi’nde MHP li üyelerin red, CHP ve AKP li üyelerin kabul oyu ile 
kabul edildi. Plana karşı çıkan MHP Grup Sözcüsü Mehmet Çelik, “Manastır’ 
da zenginler için ikinci Bademli yaratılıyor’’ sözü CHP ve AKP’li üyeler 
tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Mecliste, Gemlik’in sinek ile mücadele 
konusu da görüşülürken, Meclis Başkanı Cemil Acar, bu mücadelenin 
Büyükşehir tarafından yapıldığını söyledi. Kadri Güler’in haberi syfö’de

Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne nakış

1/1000’lik planlar ve popülizm
Dün, Belediye Meclisi’nde Manastır’ın ku 

zeyi ve Taşocaklarının Doğu bölgesinde ima 
ra açılacak 204 dönümlük yeni imar uygula
ma alanlarının görüşülmesi vardı.

Bu planlar, geçtiğimiz hafta Belediye tara 
fından vatandaşlara da tanıtılmıştı.

Planlar, 2008 yılında Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nce kabul edilen 1/5000Tık planlara 
göre uygulanacaktı.

Manastır’ın kuzeyinin imara açılan yerle 
rinde yapılaşma 2 ve 3 katlı villa tipi, ayrık 
düzen yapılmayı öngörüyordu.

Bu bölgede arazisi olanlar ve zeytinlikleri 
imara açılanlar, 2 ve 3 katlı yapılaşmaya 
yetersiz buluyorlar.

imar uygulamasının 5 kata çıkarılmasını 
istiyorlar. Devamı sayfa 4’de

Hemşehri 
Bemekleri 

için sianmar 
kuruluyor

9-10-11 Haziran 
2010 tarihlerinde 
gerçekleşecek 
olan 2. Hemşehri 
Dernekleri Şenli 
ği’nin finali ise 12 
Haziran 2010 
tarihinde sanatçı 
ların da katılmasıy
la İskele Meydanı 
Festival alanında 
yapılacak. Şenlik 
İçin Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde stand- 
lar kurulmaya 
başladı. Syf 2’de

Brezilya’da açılan Gıda Fuarı'na katılan Gemlik Ticaret Borsası heyeti ilçemize döndü

Utar,‘Brezilyalılar Gemlik 
ZMtiniıe tavraı kalır

Gemlik Ticaret 
Borsası, Brezilya’nın 
Sao Poulo kentinde 
düzenlenen “Birinci 
Türk Ürünleri 
Fuan’ndan döndü. 
Borsa Başkanı İlhan 
Acar, standlarını 
Başbakan Erdoğan'ın 
da ziyaret ettiğini ve 
Brezilya’da büyük bir 
pazarın olduğuna 
dikkat çekti. 
Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkoriezgazetesi.com
gemi%25c4%25b1kkortezgazetes%25c4%25b1.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ne tesadüf!
Türk ordusu hava sahasının korunması 

amacıyla İskenderun’a kurdukları l-Hawk füze 
bataryalarını Amik Ovası’nda Suriye sınırına 3 
kilometre uzaklıkta bulunan Yalangoz’a taşıdı.

İsrail Dışişleri Bakanhğı’ndan üst düzey bir 
yetkili, Türkiye’nin uçaksavar füze batarya 
farını İskenderun’a yerleştirmesinden hoşlan
madıklarını dile getirdi.

Tehlike” geliyorum” dedi..
Sonra;
İsrail, Gazze’ye giden yardım gemilerine 

saldırdı.
Ve bu saldırıyla eş zamanlı olarak, İsk

enderun’daki deniz birliğine bir roket saldırısı 
düzenlendi.

Zincire bakalım hangi halkalar daha 
eklenecek?

Barış..
Dinsel ve etnik köklere kurban ediliyor.
Paraya tutkuyla bağlılık “insanlığı”yok edi 

yor.
Yazık oluyor..
Oysa diri de, etnik kökler de dünyanın 

zenginliği..
Çok sayıda kültürün bir arada yaşaması, 

gelenek alış verişinde bulunulması insanın 
özüne yeni değerler katmaz mı?

Silah tacirleri tarafından yönetilen terör 
"barış 'ın ortasına kapkara bir tüy dikiyor..

Kazanan kim?
Tetiğe dokunan parmak mı?
Ateş emrini veren ağız mı?
Dolarları kasasına istifleyen emperyalist mi?
Güzel ve güneşli bir yaz sabahında yurt 

savunması için nöbet tutan 
“fidan”lara,ekmek parası için açık denizlere 
çıkıp aç ve ezilen insanlara “ekmek” 
götürenlere yapılan kalleşliğe içimiz yanıyor..

İsrail..
Dünyanın dört bir yanına yayılmış ve “ticari 

egemenliği” eline geçirmiş olan “Yahudi’lerin 
mahalle baskısıyla ABD ve Avrupa’nın 
olağanüstü koruması altında bataklıkta 
yeşertilen bir ülke..

Şimdi serpildi..
Dünyaya kafa tutuyor..
Siyonizm böyle bir şey mi?
Sessizce yayılmak..
Güçlenince de burun kaldırmak mı?
Anadolu’da bir deyiş vardır:
“Besle kargayı oysun gözünü”..
İsrail Gazze’ye yardım götüren konvoya 

denizin ortasında saldırarak deyimin hakkını 
veriyor.

Hitler'in Yahudilere karşı uyguladığı 
soykırım, insanlık tarihinin en kara 
lekelerinden biri olarak anılıyor.

Ne var ki İsrail'in bugün Filistinlilere karşı 
uyguladığı politika ve zulüm de Hitler'in 
uygulamalarını andırıyor..

Dünya.. İnsaf.. Vicdan..
Acıma duygularından yoksun bu garabete 

tepki gösterme yarışına girdi..
Büyükelçisini çeken çekene..
İsrail bugün mü azıyor?
Dün uslu muydu?
Aklınız şimdi mi başınıza geldi ?
O halde neden G bilmem kaçlar olarak 

verdiğiniz gizli açık destekle Filistin’in yıllar
ca “zulüm’rçekmesine gözünüzü kapadınız?

G 8’ler..
G 20’ler..
Şimdi..
Bir kez de gerçekten dünya barışı için bir 

araya geliniz..
Eğer yürekten istiyorsan^..
önce silahsızlanmayı söylemden eyleme 

geçiriniz..
Çünkü;
Dünya yanıyor..
İnsanlar zulümden, açlıktan, hastalıktan 

ölüyor.

IWiMli il Wttll W
Gemlik’te ilki 
geçtiğimiz yıl 
Belediye tarafından 
gerçekleştirilen 
Hemşehri Dernekleri 
Şenliği için çalış
malar sürüyor.
Bu yıl 9-10-11 
Haziran 2010 tarih
lerinde gerçekleşe
cek olan 2. Hemşehri 
Dernekleri 
Şenliği’nin finali 
ise bir gün sonra 
12 Haziran 2010 
tarihinde sanatçıların 
da katılmasıyla 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
yapılacak.
Hemşeri dernek
lerinin tanıtımlarını 
yapacakları özel 
standların Gemlik 
Belediyesi 
Atölyelerinde

yapımı ise sürüyor. 
Yapılan standlar 
Belediye ekipleri 
tarafından Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
Dere boyu tarafında

ki alanına 
monte ediliyor. 
Tamamı Gemlik 
Belediyesi’nin 
kendi iş atölye 
lerinde çalışan

teknik elemanları 
tarafından 
yapılan stantların 
tamamı şenliklere 
hazır hale 
getirilecek.

atOT köprü çalışması siiriiyıif
Gemlik Bursa 
Karayolu üzerinde 
bulunan AZOT 
Köprüsü’nün 
yapım çalışmaları 
devam ediyor. 
Yaklaşık 3 ay 
önce başlayan 
çalışmalar, 
havaların ısınmasın
dan sonra yoğun
laştırılırken, 
köprünün bir 
bölümünün tamam
landığı, ikinci 
bölümünün ise 
beton dökme aşa
masına geldiği 
bildirildi.
Serbest Bölge 
civarına gidecek 
olan araçların köprü 
altından geçerek, 
güvenli bir şekilde 
yüklerini taşıya
bilmeleri için 
köprünün Bursa’dan 
giriş Serbest 
Bölge’den Gemlik 
yönüne çıkış olarak 
iki bölümde alt 
geçit yapıldığı 
belirtildi.
Köprü çalışmalarının 
bir aya kadar 
bitirilmesi 
bekleniyor.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
___ __________________________ ____ :__________________ ___ ___ __________ • :

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da "tır- 
nakçılık" diye 
adlandırılan 30 ayrı 
hırsızlık suçundan 
kaydı bulunan ve 
polis tarafından 
aranan Tarık 
Akçağır, suçüstü 
yakalandı. Gözaltına 
alınan Akçağır 
verdiği ifadede, 
"Benim işim de 'tır- 
nakçılık' Geçimimi 
böyle sağlıyorum. 
Saygı bekliyorum"

4 gündür kayıp kızını arıyor
Merkez Osmangazi 
ilçesinde bir kadın, 
4 gündür kayıp 
kızını arıyor.
Alınan bilgiye göre, 
Çaybaşı Köyünde 
oturan Şehriye

Bursa’da trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin
deki trafik kazasın
da, 1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye

Mile besledini kuşlan çaldılaf
Bursa'da bir eve 
giren hırsızlar, 
balkondaki 
26 kuşu çalarak 
kayıplara karıştı.

İBÎHİSlilIBMIİllİMItili
Bursa'da girdiği 
lokantadan 
parası olmadığını 
söyleyerek bir dilim 
ekmek isteyen 40 
yaşındaki Muzaffer 
S, olumsuz yanıt 
alınca yolda bulduğu 
cam parçası ile 
bileğini keserek 
intihara teşebbüs 
etti. Aşırı kan 
kaybeden Muzaffer 
S. ambulans ile 
hastaneye kaldırıldı. 

dedi.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Altıparmak 
Caddesi'nde, A.Ö., 
M.K. ve Z.D. adlı 
esnafların işyerlerine 
çikolata ve sigara 
alma bahanesiyle 
gidip kendilerine 100 
TL verdikten sonra 
paranın üzerini 
alırken, alıp el 
çabukluğu ile verdiği 
parayı da cebine 
koyan Tarık Akçağır,

Aydın, polise 
yaptığı başvuruda, 
yaklaşık 20 gün 
önce evlenen 
kızı Hülya Cengiz'in 
(23) eşiyle araların
da yaşadıkları soru

göre, Adem 
Çetin'in kullandığı 
10 AEF 25 plakalı 
otomobil, Gülbahçe 
Mahallesi Ankara

Edinilen bilgiye 
göre olay, Mehmet 
Akif Mahallesi 
Menekşe Sokak'ta 
meydana geldi.

Bursa'da 
çalışmayan ve 
sokakta yatıp 
kalkan Muzaffer 
Sürücü, bugün 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Santral 
Garaj Mahallesi 
Gazcılar 
Caddesi'nde 
bulunan bir lokan
taya giderek, üç 
gündür yemek 
yemediğini parasının 
bulunmadığını

Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi'ne 
bağlı Sokak Timleri 
tarafından suç 
üstü yakalandı. 
Güvenlik kamerası 
görüntülerinden 
tanınıp takip edilen 
Tarık Akçağır verdiği 
ifadede mesleğinin 
'tırnakçıhk* tabir 
edilen hırsızlık 
olduğunu söyleyip, 
"Evli ve bir çocuk 
babasıyım. Sabıkalı 

nun ardından 
evini terk 
ettiğini bildirdi. 

Anne Aydın, gide
bileceği yerleri 
aradıkları ancak 
bulamadıkları kızının

Caddesinde 
yolun karşışına 
geçmeye çalışan 
Sabriye Kabadayı'ya 
(78) çarptı.

Ramazan G.'ye ait 
eve giren kimliği 
belirsiz kişiler 
balkonda bulunan 
26 adet kuşu 

belirtip kendisine 
ekmek verilmesini 
istedi. İşyeri 
sahibinden 
olumsuz yanıt alan 
Sürücü daha sonra 
yolda bulduğu cam 
parçası ile sol 
bileğini keserek 
intihara teşebbüs 
etti. Aşırı kan 
kaybeden ve 
bekar olduğu 
öğrenilen Muzaffer 
Sürücü devriye 

olduğum için 
kimse beni 
işe almıyor. 
Ekmeğimi bu 
şekilde kazanıyo
rum. Saygı bekliyo
rum" dedi.
Sorgulaması 
tamamlanan Tarık 
Akçağır üç ayrı 
hırsızlık suçundan 
çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

hayatından endişe 
ettiğini kaydetti. 
Polis, Şehriye 
Aydın'ın başvurusu 
üzerine olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Kazada yaralanan 
yaşlı kadın, 
Bursa
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.

çalarak 
kayıplara karıştı. 
Olayla ilgili polis 
soruşturma 
başlattı.

gezen 
polis ekiplerinin 
haber verdiği 
ambulans ile 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Tedavi altına 
alınan Muzaffer 
Sürücü'nün intihar 
girişimiyle ilgili 
soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
başlandı.

“Cibiliyeti bilmek “ !..
Diri diri gömülmek, ölümlerin en zoru..
LAFA nereden başlarsanız başlayın. Bu 

iş kötü..
Ortada ekmek parasını çıkarmak için 

yerin 540 metre altına inen 30 masumun 
cansız yatan bedeni ve onları ebediyen 
kaybeden en az 30 ailenin gözyaşı var.

Ve bir de onlara “Bölge insanı bu tür 
üzüntülere alışık" diyen Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan..

Daha da tahrik ederek, “Bu mesleğe 
giren kardeşlerimiz böyle şeylerin ola
bileceğini biliyorlar." diyor..

Mesleğin kaderinde bu var" diyen bir 
kara zihniyet var.

Okuyun, karar verin; Karadon maden 
ocağında en son 22 Ekim 2009'da dene
tim yapılmışmış.

Ben söylemiyorum..
Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Omer Dinçer söylüyor.
Ama denetlemelerin ne kadar gerçek bir 

“denetleme" olduğuna dair şu anda elde 
bilgi yok.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa llçesi'nde 
19 maden işçisini diri diri toprağa gömen 
kömür ocağı da aslında “lisansı dolduğu” 
için 2006 yılında kapatılmıştı.

Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı yetki İllerinin “masa başında” 
yaptıkları denetim(l) sonucu her şey 
“uygun” bulunmuş ve maden ocağının 
tekrar üretime başlamasına izin veril 
mişti.

Sonuç... 19 masum insanın diri diri 
toprağa gömülmesi oldu.

Peki sorumlulara hesap soran oldu mu? 
Olduysa ne yapıldı, bilen var mı?
Yok ..yok..
“Türkiye'de 10 bin maden ocağı bulun

masına rağmen, denetlemeyi yapacak 
‘yeraltı mühendisi* sayısının 3'ten ibaret 
olduğu” da biliyor musunuz ?..

5 yılda bir denetim elemanı gönderilme
si mümkün oluyormuş.

“Bu işin kaderle alakası yok” dedik... 
Dedik ama ne işittik?
Ne işiteceğiz? Hakaret işittik.
Bize “imansız” demeye getirdi.
“Sizin kadere inancınız yoksa ben ne 

yapayım” dedi.
“Ben sizin cibiliyetinizi bilirim” dedi. 
Tamam...
Hadi biz öyleyiz, böyleyiz...
Peki ya büyük şair Mehmet Akif Ersoy 

ne demiş..
Okuyun :
“Kadermiş” öyle mi?
Kader, şeraiti mevcut olup da meydanda 
Zuhura gelmesidir mümkinatın a’yan- 

da.”
(Kader, şartların ortada olması halinde 

mümkün olanların meydana gelmesidir.)

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

KÖRFEZ OFSET-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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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

1/1000’lik planlar ve popülizm
Dünkü meclis toplantısının asıl önemli bö 

lümü imara açılan alanlardaki kat durumla 
rıydı.

Planlar AKP’li Büyükşehir Meclisince kabul 
edildiğinden, AKP’li üyeler ve CHP’li üyeler 
planların her aşamasında içinde bulundular.

Plancının yaptığı çizimlerini yerinde 
incelediler.

Bir yerin imar dışından, imarlı alan içine 
alınması, o alanların değerlenmesi demektir.

Bunun için bu bölgede zeytinliği olanlar 
meclis toplantısına ilgi gösterdi.

Ben, yıllardır Belediye Meclislerini izlerim, 
meclise ilk kez gelen vatandaştan gördüm.

Plan üzerinde konuşmalara önce MHP gru 
bu başladı.

Grup adına Mehmet Çelik söz aldığında, 
ben de salona yeni girmiştim.

Çelik, Manastır’a az yoğunluklu imar plan
ları yapmanın, zenginlere ev yapmak anlamı
na geldiğini söyledi. Yani zengin fakir edebi 
yatı yapılıyordu mecliste.

MHP’li üye, sosyalist ağızlarla, yeni alanla 
nn 2. Bademli olacağını, ovada yaşayan 50 
bin kişinin kaderine terk edilmiş, ölümü bek 
leyen fakirler olduğunu söyledi.

Buna tepki önce CHP’li grup sözcüsü Nec 
det Ersoy’dan geldi.

Ersoy, bu planlarda taşocakları bölgesine 
TOKİ aracılığıyla toplu konut alanları kurul
mak istendiğini, az gelirlilerin buradan konut 
edilebileceklerini ama, MHP’lilerin bu görüş 
melerde plana red oyu kullandığını hatırlattı. 
AKP’li Gökay Bilir ise, zengin fakir ayrımı ile 
plan yapmanın vicdansızlık olduğunu söyle
di. Bölgenin topografik durumu, depremsel- 
liğinin bilimsel olarak ele alındığını hatırlattı.

Refik Yılmaz ise MHP’li sözcünün konuş
masının polülistce yapılmış bir konuşma ol 
duğunu belirtti.

Yılmaz, “2008 yılında Büyükşehirce yapılan 
imar planlarında Zeytinlik Koruma Kanunu 
na uymadıkları için hakkımızda dava açıldı. 
Biz taşın altına elimizi koyduk. Bunun için 
yargılanıyoruz” dedi.

Bu şu demektir.
Zeytinlikler imara açılmaz.
Zeytinlikleri koruyan bir yasa varsa, yasaya 

uyulur. Ama, biz uymadık, çevreciler bize da 
va açtılar.

Biz, sonucu göze aldık. Gemlikli deprem 
bölgesinde olduğu için zeytinlikleri imara 
açtık. Siz, şimdi zengin fakir edebiyatı yapıp, 
binlerine yaranmak istiyorsunuz!

Kat konusunda ise en doğru konuşmayı 
Teknik Başkan Özkan Ateşli yaptı, “2 ve 3 
katlı yapılaşma, eyimli arazide 4-5 katlı yapı 
taşmadır. ” dedi.

Anlayanlar anlamıştır.

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak 

eleman aranıyor.
GEMLİK KÖR^Z GAZETESİ

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel = (0.224)513 96 83 GEMLİK
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10. Gemlik özürlüler 
Şenliği dün Festival 
Alam’nda düzenlenen 
konuşmalar ve geçit 
töreni ile başladı. 
Dün saat 16.00 da 
İskele Meydanı 
Festival Alanında 
yapılan şenliğe 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Kıd. Albay Mehmet 
Ali Toroslu, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Belediye 
Sağlık ve Eğitim 
Komisyonu Başkanı 
Gürhan Çetinkaya, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Zihinsel 
Ergelliler Federas 
yon Başkanı Hamdi 
Atay, Sakatlar 
Konfederasyonu 
Başkanı Yusuf Çelebi 
ile 16 ilden gelen 
engelliler ve aileleri 
katıldı. Gemlik 
ilköğretim okulları 
öğrencileri de 
törende yerlerini 
aldılar.
Törende açılış konuş
masını Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
Başkanı Tamer Sivri 
yaptı. Sivri, bu yıl 10. 
sunu kutladıkları 
özürlüler Şenliğinin 
geleneksel hale 
geldiğini ve destek 
bulduğunu söyledi. 
Sivri, şenliği maddi 
ve manevi olarak 
destek veren 
kuruluşlara 
teşekkür etti. 
Daha sonra 
Zihinsel Engelliler 
Federasyonu Başkanı 
Hamdi Atay ardından 
da Sakatlar Konfede 
rasyonu Başkanı 
Yusuf Çelebi bir 
konuşma yaptılar. 
İnsanların doğuştan 
elde ettikleri bazı 
haklan htıltındıınuna 
dikkat çeken Çelebi, 
engellilere iş imkanı 
sağlanmasını istedi. 
Belediye adına 
konuşan Eğitim ve 
Sağlık Komisyonu 
Başkanı Gürhan 
Çetinkaya, engelliler 
şenliğinin içinde 
Belediyenin de 
buluduğuna dikkat 
çekerek, her zaman 
her çeşit yardıma 

zır olduklarını
ledi. Kaymakam 

Mehmet Baygül ise 
konuşmasında

M

Türkiye’nin her 
köşesinden gelen 
özel misafirleri ağırla
maktan mutluluk 
duyduklarını 
belirterek, “Toplumun 
çok uzağında kalmış 
insanlara sevecen 
bakmak, insan olarak, 
devlet olarak bunları 
el üstünde tutmak 
zorundayız” dedi. 
Engellilerin de bu 
toplumda yaşamaya 
hakları olduğuna 
dikkat çeken 
Kaymakam Baygül,

hükümetlerin 
engellilerin insanca 
yaşaması için yasalar 
çıkardığı, nüfusumu 
zun yüzde 10’unun 
engellilerin teşkil 
ettiğinin bilindiğini 
belirterek, “Bunu 
görmeyenler varsa, 
asıl engelliler 
onlardır” şeklinde 
konuştu. 
Daha sonra geçit 
töreni düzenlendi. 
Türkiye’nin dört bir 
köşesinden gelen 
engelliler aileleriyle

birlikte geçit 
töreninde yürüdüler.

İWW

“İĞİYLE ELEYE ÖZÜRCE BİRLİKTE”

ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ 
mm 1972 I

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Manastır’ın kuzeyini imara açan imar uygulama planları mecliste kabul edileli. 
Büyükşehir Meclisi de planları kabul ederse 2 ve 3 katlı imar uygulamasına geçilecek

1/1000'lilı planlar meclisten geçti
Gemlik Belediye 
Meclisi dün yaptığı 
Haziran ayı toplan
tısında Manastır 
Bölgesi’nin 
kuzeyinin 1/1000 lik 
imar planı uygula
malarını kabul etti. 
Bu planlara göre, 
Manastır’ın kuzeyin 
de düz yerlerde 3 
katlı, yamaçlarda 2 
katlı yapılaşmaya 
izin verilecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2008 
yılında kabul ettiği 
1/5000 lik imar 
planlarının uygulan
ması için Gemlik 
Belediyesi’nce hazır
latılan 1/1000 lik 
planlar hazırlatılarak 
geçtiğimiz hafta 
şehir plancısı 
tarafından Gemlik 
halkına tanıtılmıştı.

MHP RED 
OYU VERDİ 
Dün toplanan 
Belediye Meclisi’ne 
İdari Başkan Cemil 
Acar başkanlık etti. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in Tunceliye 
gittiği öğrenilirken, 
meclis gündeminde 
bulunan Daire 
Müdürleri’nden 
gelen yazıların oku
narak kabul edilme 
sinden sonra oy bir
liği ile ilgili korniş 
yonlara gönderildi.

1/1000’LİKLER 
KABUL EDİLDİ 
Daha sonra Manastır 
Bölgesi ve Taşocak 
lan Bölgesi’nin 
kuzeyinin imar 
uygulamaları içeren 
1/1000’lik planlar ile 
ilgili olarak İmar 
Komisyonu Başkanı 
Mimar Arzu Karataş 
meclis üyelerine 
planlar hakkında 
bilgi verdi.
Planlar üzerinde söz 

alan MHP grup 
sözcüsü Mehmet 
Çelik, Manastır’ın 
kuzeyinde imara 
açılan alanların 
Gemlik’in ihtiyacına 
cevap vermediğini, 
Gemlik’te zengin
lerin oturacağı ikinci 
bir Bademli yaratıl
mak istendiğini 
söyledi.
Çelik, “Bu Gemlik 
halkına yapılacak 
kötülüktür. Ovada 
oturan 50 bin kişiye 
ölün demektir. 2 katlı 
villaları halk alamaz. 
Ova boşaltılacaksa 
bu insanları götüre
ceğiniz yerler de 
daha çok katlı 
yapılar yapmak 
zorundasınız.
Planları zenginler 
için yapıyorsanız 
oyumuz reddir” dedi. 
Bu arada salonda 
oturan Manastır 
Bölgesi’nde arazileri 
olan vatandaşlar 
Mehmet Çelik’in 
konuşmasını 
alkışladılar.
Meclisi yöneten 
başkan dinleyici 
koltuklarında oturan 
vatandaşları 
uyararak, “Burada 
tezahürat yapamaz 
siniz. Bu yasalara 
aykırıdır” dedi. 
Daha sonra, AKP 
grup Sözcüsü 
Gökay Bilir söz aldı. 
Bilir, Mehmet 
Çelik’in bir kısım 
sözlerine katıldığını, 
bir kısmına katıl
madığını belirterek, . 
“Plan çalışmaları 
bitmiş değildir. Bu 
planlar Büyükşehir 
Belediyesinin hazır
ladığı 1/5 binlik plan
ların uygulamasıdır. 
İmar Komisyonu 
üyeleri olarak 
Gemliklilerin çıkar
larını gözetmek için 
arazide durumu tek 
tek inceledik. 5 katlı

yapılaşmayı konuş
mak başka sen 
burayı zenginler için 
yapıyorsun demek 
başkadır. Bu sözler 
vicdansızlıktır.
Yani, zenginleri 
düşünerek plan yap
mak vicdansızlıktır 
demek istedim. İkisi
ni birbirinden ayır
mak lazımdır. Ova 
alivinyum arazidir ve 
süratle boşaltılmalı 
dır. Biz, 1/5 binlik 
planlara göre 
çalıştık. 2 ve 3 kat 
durumunu zemin, 
topografik yapı, 
depremsellik, bilim
sel olarak ele alın
mıştır. Bu planlar 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde de 
değerlendirilecektir. ” 
şeklinde konuştu.

POPÜLİST 
KONUŞMALAR 
YAPILIYOR 
CHP grubu adına 
söz alan Necdet 
Ersoy ise planlar o 
bölgenin topografik 
yapısına, sosyolojik 
durumu dikkate alı
narak plan esasları
na göre hazırlandığı 
anımsatarak, 
“Fakirlere ayn, zen 
ginlere ayrı davra

narak plan yapılmaz. 
Biraz önceki 
konuşmayı arkadaşı
ma yakıştıramadım. 
Manastır Bölgesinde 
2 ve 3 kat imar uygu
laması ile zenginlere 
yer açılması sözü 
bana gülünç geldi. 
Belediye başkanımız 
TOKİ Başkanı ile 
protokol yapacak. 
Meclisimiz ona yetki 
verdi. Zenginlere yer 
hazırlanıyor diyen 
arkadaşımız da yetki 
verilirken, red oyu 
vermişti. Meclis üye 
leri Gemlik halkının 
çıkarlarını savun
maktadır." dedi.
AK Partili Refik 
Yılmaz ise 1/5 binlik 
planların Büyükşehir 
Belediyesi’nde 
yapıldığı sırada, bazı 
komisyon üyelerinin 
elini taşın altına 
koyarak kamu kuru
luşlarının uyarmala . 
rina ve olumsuz 
rapor vermelerine 
karşın Zeytinlikleri 
Koruma Yasası’na 
rağmen Manastır 
Bölgesi’nde belirli 
bir bölgenin imara 
açılmasını Gemlik’in 
deprem bölgesinde 
olması nedeniyle 
kabul ettiklerini 

belirterek, 
“Arkadaşımız 
popülist konuşuyor. 
Mehmet Bey resmi 
kurumlardan yazı 
getirsin, uzman 
kuruluşlardan bilgi 
getirsin. Biz insan
ların mülkiyetine 
sınır getirmek 
amacında değiliz. 
Biz, burayı da 
zengin ler otursun 
diye 2-3 kat yap 
mıyoruz." dedi.
Bu planlardan dolayı 
yargılandıklarını da 
söyleyen Yılmaz, 
Zeytinlikleri Koruma 
Kanunu’na aykırı 
karar alındığından 
dolayı başta Baro ve 
çevreci kuruluşlar 
tarafından hakların
da dava açıldığını 
söyledi.
Yılmaz, “Biz, elimizi 
taşın altına koyduk, 
yargılanıyoruz. CHP 
Gemlik’te iktidar par
tisidir. 5 kat verebilir 
demedik. Arazileri 
gezdik. Büyükşehir 
planlarına uygun 
hareket ettik.
Popülist davran 
mayalım" dedi.
Teknik Başkan 
Özkan Ateşli ise, 
5 kat imar izni 
verilen binalara

7 kat inşaatlarla 
karşılaşıldığını, 
bu bölgede de 
2 kat imar izni 
verilen yerlerde 
eğimden dolayı 
3 ve 4 katlı binaların 
yapılacağını 
belirterek, şunları 
söyledi: “Bu 
bölgede 13 bin 
kişinin ikamet 
etmesi düşünülüyor. 
Kentin nüfusu 
bugün 95 bindir. 
Büyükşehir’in tahmi
nine göre 10 yıl 
sonra Gemlik’in 
nüfus yoğunluğu 
değişmeyecektir. 
Bizim tahminimiz 
ise 140-150 bindir. 
1/1000 lik planlar 
içinde Hisartepe 
Mahallesi’nde imara 
açılan yeni alanları 
da düşünürsek, 
150 bin kişinin yeni 
açılan alanlarda 
barınabilecektir. ’’ 
Daha sonra gündem 
dışı söz alan 
AK Partili Gökay 
Bilir, amatör spor 
kulüplerine yapılan 
yardımlarda eşit 
davranılması gerek
tiğini belirtirken, 
Gemlik girişine 
asılan sivri sinek 
mücadelesi ile ilgili 
bez pankartlara 
anlam veremediğini 
söyledi.
Meclisi yöneten 
İdari Başkan Cemil 
Acar, amatör spor 
kulüplerine yapılan 
yardımları anlattık
tan sonra, sivri 
sinek mücadelesinin 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılacağına 
dair yazı yazıldığını 
ancak vatandaşların 
bunu Gemlik 
Belediyesi’nin 
görevi olduğunu 
zannettikleri için 
ağır eleştiriler aldık
larını söyledi.

GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 

■. I Bursa Yolu üzeri İznik Işıkları Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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Birkaç gündür 
dünya İsrail’i 
konuşuyor.

Küçücük bir devlet 
dünyaya meydan 
okuyor. Gerçekten 
bu gücü var mı? 
Yıllardan beri ABD 
ile ittifak içinde. 
Devlet olma özelliği
ni de çok yakın 
zamanda kazandı. 
Fakat bugün dünya 
politikalarını yön
lendiren ülkelerin 
başında geliyor, kim 
ne derse desin.

İsrail’in komşuları 
kimler ? Mısır, 
Ürdün, Lübnan ve 
Suriye bu ülkelerin 
büyük bir kısmı 
Müslüman.

Gelin görün ki 
aralarında bir 
dayanışma yok. Bu 
yüzden de Filistin’i 
ve çevresindeki 
ülkeleri hallaç 
pamuğu gibi dağıtı 
yor, her istediğini de

AYRINTI
Erhan İZGİ

Dünya’da şok!

yaptırıyor İsrail.
Niçin Müslüman 

ülkeler Filistin’e 
gerekli desteği ver
miyor, veremiyor?

İsrail neyine 
güveniyor:

Her şeyden önce 
ekonomik ve askeri 
gücü var.

İkincisi ABD ile 
bağlaşıklığı biraz 
zayıflaşa da yine 
devam ediyor.

Üçüncüsü teknolo
jik üstünlüğü tartışıl
maz durumda.

Dördüncüsü 
değişmeyen, 
süreklilik kazanmış 
devlet politikaları 
var.

Beşincisi çok güçlü 
istihbarat örgütleri 
var.

Hepsinden önem
lisi söyledikleri 
sözün arkasında 
durup kararlı 
davranıyorlar.

Bu özellikleri İsrail’i 

haklı çıkarmaz.Son 
yaptığı eylemlerle 
İsrail, Dünya 
kamuoyu önünde 
suç işlemiştir. Peki 
bu ülkeye kim ya da 
kimler yaptırım 
uygulatacaktır? Hiç 
kimse!

Eğer böyle bir olay
da İsrail’in 7 vatan
daşı ölseydi acaba 
sonuç nasıl olurdu?

Hiç merak etmeyin! 
Üç beş gün sonra 
biz bunları unuturuz. 
Çünkü kuş beyinli 
bir toplumuz.

Bir iki yıl önce 
askerimizin başına 
çuval geçirdiler ne 
yapabildik? Davos’ta 
sayın Erdoğan esti 
gürledi. Amerika’da 
Ermeni soykırım 
iddiaları kabul edildi

Elçimizi geri çektik, 
bunun bedeli ödenir 
dedik. Tehdit vari 
konuşmalarla 
toplumun ateşi

düşürüldü.
Yabancılar: 

“Türkler önce tepki 
gösterirler,sonra 
yumuşarlar.” diyor. 
Doğru değil mi?

O günden bugüne 
ne değişti? 
Bugünden yarına ne 
değişecek?

Devlet adamları az 
konuşur; ama öz 
konuşur. 
Söylediklerinin de 
arkasında dururlar 
ve ne yapılması 
gerekiyorsa onu 
yaparlar. İşte gerçek 
devlet adamı bun
lardır.

Çok konuşan, boş 
konuşan, kabadayı 
ağzıyla tehdit eden 
kişilerden de devlet 
adamı olmaz.

Devletlerin gücüye 
güvenirliliği yürüt
tükleri kararlı poli
tikalara ve yeri 
geldiğinde uygu
ladıkları yaptırımlara 
bağlıdır. Bunları 
bağımsız, ulusal 
politikalar yürüten 
askeri ve mali yön
den güçlü devletler 
yapar.

Dünya’da kin ve 
nefret uyandıran bu 
son olayda İsrail, 
kendini haklı çıkar
mak için çeşitli 
senaryolar üretiyor; 

fakat olaylar milyon
larca hatta milyarlar
ca insanın gözü 
önünde gerçekleş! 
yor. Kıvıracakları bir 
durum yok.
Yıllar önce Hitler’in 

Yahudilere yaptığı 
işkenceyi anlatan 
bir kitap okumuştum 
ve insanlık adına 
utanç duymuştum. 
Şimdi de İsrail’in 
Filistinlilere yaptık
larını öğrendikçe 
yine insanlık adına 
utanç duyuyorum. 
İnsan olduğumuzu 
söylüyoruz; fakat it 
(hayvansı) yanımız 
ağır basıyor.
Kendilerini uygar 
sanan toplumlarda 
ne yazık ki İLKEL!!

İnsana yönelik her 
türlü şiddet, baskı ve 
işkence hatta 
öldürme olayı mutla
ka cezalandırıl
malıdır. Bu durumda 
kişileri haklı çıkaran 
bazı nedenler olsa 
bile..

Bu eylemleri 
gerçekleşti renlere 
bütün Dünya 
ulusları ortak karar 
alıp ne pahasına 
olursa olsun yap
tırım uygulamalıdır.

Kimsenin 
yaptığı yanına 
kalmamalıdır.

OtoımMe 
talep nalladı
Firmalar, pahalı 
otomobillere bile 
yoğun talep alır 
ken, vatandaşların 
aradıkları, istedik
leri araca kısa 
sürede kavuşmak 
için başka illerdeki 
bayileri aradıkları 
bildirildi.
Dünyada derinden 
hissedilen küresel 
krizin 2009 yılında 
en fazla etkilediği 
sektörlerin başın
da otomotiv geldi. 
Satışları düşen, 
üretimi azalan sek
törün, içinde 
bulunduğu durum
dan kurtulması için 
Türkiye'de hayata 
geçirilen ÖTV 
indirimi önemli bir 
canlılık yarattı. 
İndirimin sona 
ermesinin ardın
dan, firmalar bu 
kez fiyatları aşağı 
ya çekerek 2009 
yılını en iyi şartlar
da bitirmeyi hede
fledi. İndirim kam
panyaları olumlu 
sonuç verdi ve 
sektör, geçen yılı 
en az zararla atlat- 
mayı başardı.

özel । » -

şekeri
KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR 

€ĞİTİMD€ 12. Yll
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır” 

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

Sınıflarımız:
2 yaş ■ 3 yaş - 4 y^ - 

5 yaş - ana sınırı
Yabana dil & Dans dersleri

Bale & Buz pateni & Binicilik & Yüzme 
info@elmasekerikres.com veya www.elmak'Tes.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 MU STAFA ÖZALP E MLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

nnoRTGnoc »noKcn'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 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 Maıcas Sitesi 2+1,70 m2, ma, afsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
Tes.com
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Brezilya’da açılan Gıda Fuarı’na katılan Gemlik Ticaret Borsası heyeti ilçemize döndü

Brezilya’nın Sao 
Poulo kentinde 
düzenlenen “Birinci 
Türk Ürünleri 
Sergisi”ne katılan 
Gemlik Ticaret 
Borsası heyeti 
Gemlik’e döndü. 
Ticaret Borsası 
Başkanı Ilhan Acar, 
Borsa Yönetim 
Kurulu üyesi 
Başkan Yardımcısı 
Özden Çakır,

Borsa Genel 
Sekreteri Melih 
Karbay’ın katıldığı 
“Birinci Türk 
Ürünleri Sergisi” 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından açıldı. 
Brezilya’dan dönen 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Ilhan Acar, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, ilk 

kez deniz aşırı bir 
Güney Amerika 
ülkesindeki Gıda 
Tanıtım Sergisine 
katıldıklarını, 
burada Gemlik’in 
dünyaca ünlü 
zeytinlerini tanıtmak 
için bir fırsat 
bulduklarını söyledi. 
İlhan Acar, katıldık
ları “Birinci Türk 
Gıda Fuarı” konusun 
da şunları söyledi:

"Fuarın açılışını 
Sayın Başbakanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan yaptı.
Daha sonra standları 
gezerken Gemlik 
Ticaret Borsası 
standına da uğra
yarak, zeytinleri 
mizin tadına baktı. 
Fuara kalabalık 
bir bakan 
topluluğu katılmıştı. 
Standımızı Dış İşleri 

Bakanımız Sayın 
Ahmet Davutoğlu, 
Kültür Bakanımız 
Sayın Ertuğrul 
Günay da ziyaret etti 
Bunun yanında 
Brezilyalılar zeytin
lerimizden tadarak 
satın almak istediler. 
Biz, fuara satmak 
için ürün götürme 
dik. Amacımız 
yöremizin kaliteli 
zeytinini uzak bir 
köşesinde tanıtmaktı. 
Brezilyalılar stantta 
dağıtacağımız 
zeytinleri satın 
almak istediler.
Birçok işadamı 
standımızı gezerek, 
ürünlerimizi inceledi 
ve bağlantı kurmak

istedi.
Bu bağlantıların 
kurulması için 
aracı olacağız. 
Zeytin fiyatları 
Brezilya da çok 
pahalı Brezilya 
büyük bir tüketim 
toplumu, tüccarla 
rımız Brezilya’ya 
zeytin satabilirler. 
Önümüzdeki 
dönemde tüccar
larımız bu pazarda 
büyük işler 
başaracağına 
inanıyorum.
Fuara katılmakla 
ufkumuzu genişlet
tik. Gemlik 
zeytinini satabile
ceğimiz bir 
pazarı keşfettik.”

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

KÖRFEZ OFSET & GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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İşte TBMM’nin İsrail’i kınama metni
TBMM Genel 
Kurulunda, İsrail'in 
Gazze'ye yardım 
götüren gemilere 
yönelik saldırısını 
kınayan deklaras 
yon kabul edilerek 
TBBM'de okundu. 
İsrail'e askeri ve 
siyasi yaptırım 
istendiği metin 
oy birliği ile kabul 
edildi. TBMM 
Başkan vekili 
Güldal Mumcu'nun 
Başkanlık 
Kürsüsü'nden 
okudüğu 
deklarasyonda, 
İsrail ile siyasi, 
ekonomik, askeri 
ilişkilerin gözden 
geçirilmesi, 
saldırının araştırıl
ması için ulus
lararası bir soruş
turma komisyonu 
kurulması, İsrail'in 
resmen özür 
dilemesi ve saldırı 
mağdurlarına tazmi
nat ödenmesi 
stendi.

ASKERİ VE SİYASİ 
YAPTIRIM
Genel Kurulda kabul 
edilen deklarasyon
da şu ifadelere yer 
verildi: 
"Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, İsrail

Silahlı Kuvvetlerinin 
31 Mayıs 2010 
Pazartesi sabahı, 
çoğunluğu Türk 
olan, 32 ülke vatan
daşının bulunduğu 
insani yardım 
taşıyan gemi kon
voyuna yaptığı ve 
çok sayıda masum 
insanın ölümüne ve 
yaralanmasına yol 
açan insanlık dışı 
saldırıyı şiddetle ve 
nefretle kınamak
tadır. Hayatını 
kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, 
yakınlarına 
başsağlığı ve 
yaralılara acil şifalar 
dilemektedir.
Bu saldırı, Birleşmiş 
Milletler yasasının 
ve uluslararası 
hukukun açık bir 
ihlalidir.

TBMM, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik 

Konseyi'nin bu olay
dan dolayı İsrail'i 
kınayan ve yaptırım
lar öngören bir 
kararı en kısa, 
zamanda kabul 
etmesini beklemek
tedir. Bu menfur 
saldırının bütün 
boyutlarıyla 
araştırılması için 
bağımsız bir ulus
lararası soruşturma 
komisyonu kurul
malıdır.
İsrail Hükümeti, bu 
saldırı dolayısıyla 
resmen özür 
dilemeli, olayın 
sorumlularının 
yargılanarak ceza
landırılmalarını 
sağlamalı, saldırının 
mağdurlarına tazmi
nat ödemelidir. 
Türkiye, İsrail'e 
karşı milli ve ulus
lararası yargı yol
larına başvurmalıdır. 
TBMM, Turk 
Hükümeti'nden, 
İsrail ile siyasi, 
askeri ve ekonomik 
Jişkilerimizi gözden 
geçirmesini ve 
^erekli etkin önlem
ler: almasını bekle
mektedir.
TBMM, bu saldırıya 
karşı halkımızın 
gösterdiği haklı 
tepkileri saygıyla 

karşılamaktadır. 
TBMM, bu 
tepkilerin şiddete 
dönüşmeyeceğine 
ve Türkiye'deki 
Musevi vatan
daşlarımızı incitici 
bir nitelik taşımaya
cağına inanmak
tadır. İsrail 
Hükümeti'nin saldır
gan tutumuna karşı 
gösterilen tepkiler, 
İsrail milletini hedef 
almamalıdır.
TBMM, her zaman 
olduğu gibi Filistin 
halkı ile dayanışma 
içindedir ve 
Gazze'ye yönelik 
insanlık dışı abluka 
ve ambargonun 
derhal kaldırılmasını 
beklemektedir."

KİMLER İMZA 
KOYDU 
AK Parti Grup 
Başkanvekili Suat 
Kılıç, CHP Grup 
Başkanvekili 
Kemal Anadol, 
MHP Grup 
Başkanvekili Oktay 
Vural ve BDP Grup 
Başkanvekili Ayla 
Akat Ata'nın 
imzalarının yer 
aldığı deklarasyon, 
Genel Kurulda oy 
birliğiyle kabul 
edildi.

Memur yasasında 
değişil

Yıllardır tartışılan 
ancak bir türlü ha 
yata geçirilemeyen 
Kamu Personel 
Reformu'nun önem
li bir ayağı yaşama 
geçiyor.
2.5 milyon devlet 
memurunun tabi 
olduğu 657 sayılı 
yasa değişiyor. 
Gelecek hafta 
Meclis korniş 
yonuna sevk edile
cek tasarı ile eşi 
doğum yapan 
memura verilen 3 
günlük babalık izni 
10 güne çıkarılacak. 
Evlilik ve ölüm 
durumunda izin 
hakkı 7 gün olacak. 
Hamile memurlara 
gece nöbeti yazıla- 
mayacak. Özürlü 
memur zorla nöbe 
te bırakılamayacak. 
Memurların hafta 
sonu bulunduğu 
yeri izinsiz terk 
etmesine yönelik 
yasak sona erecek. 
SENDİKALARIN 

İSTEĞİ TASARIDA 
Memurlara 
yönelik sicil puan 
uygulaması da 
son bulacak. 
Tasarıyla daha 
önce sendikalarla 
uzlaşma sağlanan 
konularda da 
önemli adımlar 
atılıyor.
Anayasa 
Mahkemesi'nce 
iptal edilen 10 lira 
olarak ödenen 
toplu görüşme 
primi yeniden 
ödenecek. Tasarıya 
göre, TBMM, 
bakanlıklar ve üst 
kurullarda çalışan 
uzmanlar tek çatı 
altında toplanacak, 
ücretleri de 
eşitlenecek.
Kamuya özel sek
törden yönetici 
transferin yolu 
açılacak. Özel sek
törde isim yapmış 
CEO'lar kamuya 
müsteşar olarak 
transfer edilecek.

i.iii

•m iwjwjlu mîie
> ® DAVETİYE KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

> 1 GÜNDE DAVETİYE DASILIR...
« W» DÜĞÜN A NİŞAN A NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI

J «E MASA VE SÂNDALyE SÜSLEME & GELİN MASASI A
|| 1 İğ SÜNNET YATAĞI VE TAHTI A BALON SÜĞLĞME ,A

£]■ HAVAİ FİŞEK A KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ

DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI A PALYANÇOLAR

NİKAH ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

İstiklal Caddesi Bora Sokak

Tel: 0 224 513 96 83 Fax: 0 224 513 35 95

DUCUN & NİŞAN & SÜNNET ve AÇILIŞ 
ORGANİZASYONLARI İLE DE 

HİZMETİNİZDEYİZ " ®
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SATILIK DAİRE
II I I

GURAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 
3+1 DENİZ MANZARALI 

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99
ŞATIUK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik K”rfez

ceaıiR'iıı İli günlük *İva*I aaıtTcd

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur 

Sokakta 3+1 (3 balkonlu) 
(Saruhanlar Market üstü 

doğalgazlı, kombili, klima ı, 
pimapenli, gömme dolaplı, 

yerler laminat parke köşe daire
Tel : 513 96 83

NÖBETÇİ ECZANE

3 Haziran 2010 Perşembe
ONUR ECZANESİ 1

istiklal Caddesi 
Tel: 513 39 74 GEMLİK

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 614 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
MIHI Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 553 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç, Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz - 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol __ __
MAR-PET ™
Tuncay Otogez sis 14 2s
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Haet. 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

BELEDİYE
Santral z 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

OEHLİK’İN İLK OÛNLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL ; 37 SAYI: 3678 
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)

VETO SİNEMASI 
GELECEKTEN 

BİR GÜN 
14.00-16.15 

KATLİAM 
12.00-14.15- 
16.30-20.30

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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Gemlik BeUnesi ’
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SmImI vc ^fi(twıet ^adli^etl&ı

^ewdi&ic & TKcyMUfet 
tyfjMÜ M SentM&llto

Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 
Fotoğraf ve Video Çekimi 

Barkoyizyon &- Canlı Müzik
Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Î«I:(0.224)5I200 5Û
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ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bîr sanattır"

ÜCRETSİZ S€RVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Saadet Partisi İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 5 Haziran 
Cumartesi günü İstanbul'da 
Çağlayan Meydanı'nda saat 
16.00'da 'İsrail Vahşetine 
İsyan' mitingi düzenleye
ceklerini belirterek, araçla 
rın 5 Haziran 2010 Cumarte 
si günü saat 12.00' de 
İskele Meydanı’ndan hare 
ket edeceğini kaydeden Öz 
men tüm Gemlik halkını 
mitinge davet etti. Syf 2’de

İşçi Emeklileri Gemlik Şubesi yöneticileri, CHP ilçe yönetimini ziyaret etti

MHİMIİIHMHIİHİI
Gemlik İşçi Emekli 
leri Derneği yöneti
cileri, CHP Gemlik 
İlçe Yönetimini 
ziyaret etti. Ziyaret 
te konuyan CHP 
İlçe Başkanı 
Cem Güler, CHP 
olarak iktidara gel
erek emeklilerin 
sorunlannı çöz 
meye kararlı olduk
larını söyledi. 
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Engelliler Şenliği’ne ilgisizlik
Bu yıl 10 ncusü düzenlenen Gem 

lik Engelliler Şenliği, Gemliklilerin 
ilgisizliği nedeniyle sönük başladı.

İskele Meydanı’nda, Festival Ala 
nı denen yer de Gemliklilerin nere 
deyse hiç katılmadığı, okulların ve 
çeşitli illerden gelen engelli ve aile 
terin katılımı vardı.

Belediye Başkanının kent dışında 
olması, Belediye Meclis toplantısı 
nın aynı saate denk gelmesi nede 
niyle, Belediyeyi Şenlik’te, Eğitim 
ve Sağlık Komisyonu Başkanı Gür 
han Çetinkaya tarafından temsil 
edildi.

Dün, Gemliklilerin ilgisizliği en 
gelliler maçında da yaşandı. 4’de

Avkennea 
askeri lise 
sınaularını 
kazananlar 
kelli eMn 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu'n 
dan yapılan açıkla
mada, askeri lise 
ler giriş sınavına 
katılan öğrenciler
den Furkan Uçar, 
Furkan Ibili, Yılmaz 
Akın, Evrim Gönen 
ve Utku Yılmam'm 
kazandığı belirtildi. 
Haberi sayfa 4’de

Engelliler macında Beşiktaş, Amasya engellileri 5-0 yendi

10. Gemlik özürlüler 
Şenliği’nin ikinci 
gününde, Türkiye’nin 
dört bir yanından 
gelen engelliler, 
program çerçevesinde 
İznik Gölü kenarında 

piknik yaptılar, Iznik’i 
Gezdiler. Cargill yet 
kiHleri ile görüşerek 
destek istediler.
Daha sonra, Gemlik 
Stadyumunda yapılan 
Beşiktaş, Amasya

Engelliler Futbol 
takımları arasında 
maç yapıldı.
Karşılaşmayı 5-0 
Beşiktaş Engelliler 
Takımı kazandı. 
Haberi sayfa 7’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

MllllliMBİİMWII|l|l|ll
Gemlik’te “özel” bir hafta ..

Grileşen bulutların arasına saklanan güneş 
bir görünüyor bir yok oluyor..

Gemlik’e gelen “özel konuk”larını bunalt
madan keyifli bir hafta yaşatmak istercesine..

Savaş, ayrımcılık, yoksulluk, şiddetin eksik 
olmadığı ve her geçen gün etkisini daha da 
hissettirdiği dünyayla inadına 10’ncu Özür
lüler Şenliği yapılıyor Gemlik’te..

Bursa Zihinsel Engelli Çocuklar Derneği 
öncülük ediyor.

Gemlik Belediyesi ev sahipliği yapıyor..
Gemlik Kaymakamlığı destek oluyor..
Gemlik’te etkinlik gösteren BP, Gemlik

Gübre Sanayi A.Ş., BORUSAN Grubu, Roda 
Liman İşletmeleri, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Orhangazi’de kurulu bulunan Cargill 
destek oluyor.

Askeri Veteriner Okulu Komutanlığı ile İznik 
Belediyesi Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen konukları ağırlıyor..

Şenliğin asıl kahramanı ise “Tamer Hoca”..
Köy enstitülü bir anne ile babanın oğlu..
Yaşamını özel insanlara adamış..
Aynı zamanda dernek başkanı da olan

Tamer Sivri 10 yıl önce başlamış şenlikleri 
düzenlemeye..

Ayvalık’ta gerçekleşen etkinliklerde görüp 
gözledikleri O’na ışık yakmış..

ilk kıvılcımı 10 yıl önce çakmış..
Işık her yıl katkılarla, katılımlarla daha da 

büyümüş..
Şimdi;
Türkiye’ye aydınlık veriyor..
Son iki yıldır Gemlik Belediyesi de elinde 

mumlarla katılmış ışık alayına..
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 

Tamer Hoca’nın çabalarına omuz vermiş.
O’nun hedefi de şenliği uluslararası boyut

lara taşıyarak dünyanın ilgisini çekmek...
Gemlik dinamiklerinin buluşma noktası olan 

şenlik her yıl haziran ayında ..
Hakkari’den İstanbul’a, Amasya’dan Erzin 

can’a, Kayseri’den Eskişehir’e Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen “özel İnsanlar” beş 
gün boyunca panellere, çevre gezilerine, 
eğlencelere, sportif yarışmalara katılıyorlar.

Etkinliklerde ortaya koydukları performans 
ve yaşama sevinçleri “engel’in kavramdan 
öte bir anlam taşımadığını gösteriyor.

Yüreklerdeki engeller kalktığında yaşamda 
aşılamayacak yok..

Engellılik yalnızca engellilerin ya da 
ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık 
sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu 
yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak 
çabasını gerektiren bir konu...

Günümüzde;
Engelli nüfusunun yüzde 39,4’ü sosyal ve 

kültürel etkinliklere katılamıyor..
Engelli nüfusunun yüzde 39,15’i kamuya 

açık alanlarda görsel uyarı işaretlerinin yeterli 
olmaması yüzünden zorlanıyor..

Engelli nüfusunun yüzde 58,87’si devletin 
sağladığı olanaklar yetersiz olduğu için 
güçlük çekiyor.

Engelli nüfusunun yüzde 45,06’sı eğitim 
olanaklarından yararlanamıyor.

Engelli nüfusun yüzde 38,49’u haberleşme 
olanağının olmaması nedeniyle iletişim 
sorunu yaşıyor.

Engelli nüfusun yüzde 25,78’i görsel yayın 
organlarından yeterince yararlanamıyor.

Demek ki;
Önce engellilerin önündeki fiziksel ve 

düşünsel engelleri F' .amâk, daha da önem
lisi “pozitif” de olsa ayrımcılığın olmadığı bir 
dünya yaratmak gereksvor.

Abidin Dino’ya sormu Nazım Hikmet;
“Mutluluğun resmini ya, fcilir misin 

Abidin?” diye..
Dino yaptı mı bilemem ama...
Dün Gemlik’teki şenliğin açılışında 250’yi 

aşkın tablo vardı...
Mutluluğu yansıtan...

Gemlik’te Rumlar 
döneminde yapılan 
tarihi istinat duvarı 
nın aniden çökme
siyle çevresinde 
bulunan binaların 
zarar görmemesi için 
önlem alma çalış
maları son aşamaya 
geldi. Yıkılan duvarın 
bulunduğu yerde 
yapılan zemin etüt 
çalışmasının bitiri 
lerek raporların ilgili 
firma tarafından 
teslim edildiği 
bildirildi.
Büyükşehir Belediye 
si İmar Uygulama 
Daire Başkanlığına 
sunulan raporların 
sonucuna göre 
proje hazırlanarak 
bir hafta içinde 
duvarın yapımına 
başlana cak. 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından yapımı 
üstlenilecek olan 
istinat Duvarı, Kay 
han Mahallesi Kale 
Altı Sokak karşısın
daki boş arsada 
(Eski Itfaiye’ye inen 
yokuş) bir süre önce 
sabah saatlerinde 
aniden çökerek 
duvar çevresindeki 
evlerde ikamet eden 
ihsanlara korkulu 
anlar yaşatmıştı. 
Gemlik Belediyesi 
Teknik Başkan 
Yardımcısı Özkan 
Ateşli, yaptığı 
açıklamada “Gemlik 
Belediyesi İmar ve

MI ıiMiı ümi liliüi failw
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Sedat Öz 
men yaptığı yazılı 
açıklamada şunları 
kaydetti:
“Sâadet Partisi üzeri 
ne düşen sorumlu
luğu yerine getirmek 
için 5 Haziran 
Cumartesi günü 
İstanbul'da Çağlayan 
Meydam'nda saat 
16.00'da 'İsrail Vah 
ş eti ne isyan' mitingi 
düzenleyecek.
Çünkü sustukça 
ölüyoruz. Bunun 
gerçekten bütün mil
letimiz tarafından 
protesto edilmesi, 
sesimizin en yüksek 

1 noktada çıkartılması 
'in milyonların 

ıya toplanmasını 
I bekliyoruz. Ve inşal

lah bu miting,

Şehircilik Müdürlüğü 
tarafından başlatılan 
çalışmalar kapsamın 
da ilk olarak 
duvarın yıkılmasıyla 
birlikte Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne, 
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını 
Koruma Kurulu'na, 
Bayındırlık Iskan 
Müdürlüğü’ne gerekli 
yazışmalar ve 
bilgi aktarılırken 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ile 
yıkılan duvardan 
zarar görmesi 
muhtemel binalarda 
oturanlara da can ve 
mal güvenlikleri 
için kullanılmaması 
yönünde tebligatlar 
yapılmıştı.
Gemlik Belediye

Türkiye'nin başına 
gelen kara olay nok
tasından bir tarihi 
dönüm noktasına 
dönüşecektir.” 
Bu mitingin sadece 
Saadet Partisi'nin 
mitingi olmadığının 
altını çizen Özmen,

si’nin durumu 
Büyükşehir’e 
iletmesinin ardından 
2 Jeoloji Mühendisi 
ile bir İnşaat 
Mühendisi de 
olay yerine gelerek 
incelemede

"Herkesi bu mitinge 
bekliyoruz. Biz 
sadece bu mitinge 
öncülük yapıyor, 
organizasyon : 
gerçekleştin oruz. 
Ama bütün partileri, 
sendikaları, sivil 
toplum kuruluşlarını 

bulunarak alınacak 
önlemler ve 
yapılacak işler 
hakkında rapor 
tutarak zemin 
etüt çalışması 
başlatılmıştı” 
dedi.

ve bütün futbol 
takımlarının taraftar 
kulüplerinin hepsini 
davet ediyoruz. Yüre 
ğinde bu milletin do 
ğasında olan insan
lıktan, merhametten, 
adaletten, haktan, 
hukuktan azıcık bir 
şey bulunan herkesi, 
bu mitinge davet 
ediyoruz. Zulme, bas 
kıya, vahşete, bar
barlığa karşı çıkan 
herkesi, sesini gür 
bir şekilde çıkar
maya davet ediyo 
ruz" dedi. Miting 
için araçların 5 
Haziran 2010 Cumar 
tesi günü Saat 12.00’ 
de iskele Meydanı’n 
dan hareket edeceği
ni kaydeden Özmen 
tüm Gemlik halkını 
mitinge davet etti.
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Çin flrahasından Kıl Pa»ı Kurtuldu YazıYORUM

Burs a'da, bir çöp 
arabasının çarptığı 
tuvaletlerin bekçiliği
ni yapan 76 yaşında
ki şahıs, aracın 
kulübeyi sıyırarak 
geçtiği kazadan kıl 
payı kurtuldu. 
Cihat M. yönetimin
deki 16 CHT 72 
plakalı otomobil, 
Organize Sanayi 
Metro İstasyonu 
önünde sağa şeride 
geçmek isterken, 
Bülent C. yönetimin
deki 16 KC 187 
plakalı çöp arabasıy
la çarpıştı. Çarp
manın etkisiyle 
kaldırıma çıkıp 
MOBESE kameraları
na zarar veren çöp

Camide çanta jı calarKen »atalanılı
Bursa'da, 9-10 
yaşlarında olan ve 
henüz kimliği belir
lenemeyen çocuk, 
girdiği caminin 
imam odasında 
bulunan 160 TL'yi 
çaldı. Güvenlik 
kamerası tarafından 
saniye saniye 
kaydedilen hırsızlık 
olayında çocuğun 
camiden çıkarken 
karşılaştığı polislere 
selam vermesi ise 
dikkat çekti.
Olay, dün

IKinci taflan düslü. hasianelik flldu
İnegöl ilçesinde, 
çalıştığı iş yerinde 
ikinci kattan düşen 
kişi hastaneye 
kaldırıldı.

Lokalde kalp krizi geçirdi
Bursa'da, öğretmen
ler lokalinde kalp 
krizi geçiren kişi, 
kaldırıldığı has
tanede öldü. 
Alınan bilgiye göre,

arabası, kaldırım 
üzerindeki konteyner 
şeklindeki 
tuvaletlere çarparak 
durabildi.
Araçların maddi 
hasar gördüğü kaza
da, sürücü Cihat M. 
ile birlikte otomo

saat 17.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
Çırpan Mahallesi 
Çırpan Camii'nde 
meydana geldi. 
İkindi namazı 
sırasında camiye 
girdiği güvenlik 
kameralarına yan
sıyan bir erkek 
çocuk, imâm 
odasının bulunduğu 
yerde namaz kılar 
gibi yaparken herkes 
secde ettiği bir sıra
da sırtıyla ittirdiği

Alınan bilgiye 
göre, Süleymaniye 
Organize Sanayi 
Bölgesi 2. Cadde'de 
bulunan bir fab

83 yaşındaki 
Hamdiye Görgülü, 
merkez Nilüfer 
ilçesi Konak 
Mahallesi'nde 
bulunan öğretmenler 

bilde bulunan Fırat 
C. ile çöp kamy
onunu süren Bülent 
G. île yanındaki işçil
er Orhan K. ve 
Tuncay K. yara 
almadan kurtuldu. 
Kaza sırasında 
tuvaletlerin yanı 

kapıyı açarak 
içeri girdi. 
Cami cemaatinden 
70 yaşındaki 
Sebahattin Bayta r'ın 
namaz öncesinde 
imam odasına bırak
tığı içinde 160 TL 
olan el çantasını 
alan çocuk, yine 
cemaat secdedeyken 
kapıyı açarak 
dışarıya çıktı. 
Cami çıkısında 
devriye gezen polis 
ekiplerini görünce 
duraklayan çocuk 

rikanın ikinci 
katında çalışan 
İsmail Ş. (34), 
dengesini kay
betmesi sonucu 

lokalinde 
rahatsızlandı. 
Kalp krizi geçirdiği 
belirlenen Hamdiye 
Görgülü, olay yerine 
gelen ambulansla 

başındaki kulübede 
oturan 76 yaşındaki 
Emin Öztürk ise 
kazadan yüzünde 
küçük bir çizikle kur
tulmayı başardı, 
ölümden dönen 
Emin öztürk, kazayı 
şöyle anlattı: "Bir 
çocukla kulübenin 
içinde oturuyorduk. 
O sırada bir kamy
onun üstümüze 
geldiğini gördük. Biz 
kalkana kadar ‘ 
yanımızdaki 
tuvaletlere çarptı. 
Bizim kulübemiz 
devrilme tehlikesi 
atlattı. Yüzüme 
buradaki eşyalar 
çarptı. Ölümden 
döndük." 

daha sonra onlara 
selam da verip 
gözden kayboldu. 
Sebahattin Baytar, 
namaz sonrası 
girdiği imam 
odasında, yerde 
duran çantasının 
içersindeki paranın 
alındığını fark 
edip polisi aradı. 
Camideki güvenlik 
kameraları 
görüntülerini 
izleyen polis, eşkali 
belirlenen çocuğu 
arıyor.

beton zemine 
düştü.
İsmail Ş, İnegöl 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.

Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Görgülü, müdahal
eye rağmen kur
tarılamadı.

‘Gemlik Körfez9 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

.. Diş Hekimi 
Özcan VURAL

\*î.- ozcanvural1933@hotmall.com
HaELjZ-—jSMSbB www.milliyet/blog/özcan vural

Amigoluğu soyunmayalım I...
Televizyonlar da seyrediyorum “Mehmetçik 

Gazze’yel” diyorlar; “Her Müslüman bir kova su 
dökse İsrail’i sel götürür” bağırıyorlar.

Daha geride kalanlar “Biz OsmanlIyız” falan da 
diyorlar!

Çılgınlık derecesindeki kahramanlık gösteri
leri..

Dış politikanın sokaklara göre yapılamaya
cağının bilmek gerekir.

1912 Balkan Harbi’nde “Ordu Sofya’ya” diye 
mitingler yaparak. Balkanları ve üç milyon 
Müslüman nüfus kaybettik.

Ey benim işsiz-aşsız halkım bunları biliyor 
musun ?..

Eminim bilmiyorsunuz birinci cihan savaşında 
Türk ordularını arkadan vuran Filistinliler yani 
Araplardı.

Babam o tarihlerde Filistin cephesinde çarpı 
şan bir yüzbaşı olarak, “Bizi Ingiliz ordusu değil, 
Filistinlilerin kahpeliği yendi”
“Erlerimin ayağındaki postalı almak için hançer

lerler,
Bize din kandaşıyız derler sonra da her türlü en 

aşağılık hainlikleri yaparlardı” derdi..
Tamam insani yardım iyide, niye biz başı çeki 

yoruz hiç düşündünüz mü ?
Suriye - Mısır -Ürdün sınır komşuları, Iran -

Suudi Arabistan , Arap şeyhleri,
Tunus - Cezayir - Fas - Pakistan - Endonezya 

nerede?
Söyleyin ey bağıranlar nereda? Onun için 

hemen gaza gelmeyin...
Bunların altında ne var ?. Kim ne yapmak istiy

or, biraz düşünün..
Bu olayların olacağını bilerek, bu gemi seferleri

ni hazırlayanlar kimler?
Niye kara yolu değil de gemiler, hem de içinde 2 

yaşında çocuklar ve kadınlar ?..
Türkiye ile İsrail’in ilişkileri “one minute”den 

beri sürekli erozyona uğruyor. Dış siyaset kolay 
değildir.

Görüyorsunuz “one minute “ başımıza ne işler 
açtı,

Daha neler de açacak bunu bilin.
Efelenmeyi iyi hesaplamak lazım.
Batı dünyasından almaya devam ettiği kuvvetli 

destek sayesinde İsrail’i yönetenler, bir zamanlar 
kendi halklarına yapılan kötü muameleyi 
başkalarına uygulamayı alışkanlık edinmişlerdir.

Saldırının arkasından “bu kadarı beklenmiyor
du” diyenler oldu,

Ben bekliyordum ; İsrail, gemilerin geçeceği 
bölgeyi yasak bölge ilan etmiş ve müdahale ede
ceğini günler önce ilan etmişti.

Yardımı götürenlerin bile bile kendilerine göre, 
Gazze dramını dünyaya, göstermek olduğuna 

göre, eylemciler amaçlarıma ulaşmışlardır.
Bu bence dinci bir gösteri idi..
Filistin meselesi çözülmediği sürece radikal 

dinci hareketler bu en büyük beslenme kay
naklarını korumaya devam edecek.

Filistin halkının önemli bir bölümü de, isteyerek, 
bilerek radikal İslamcı örgütlerin peşine düşmüş 
durumda.

AKP hükümetine içerideki radikal çevrelerden 
de baskı geleceği kesindir. ,

Türkiye’yi zorlamak için başka eylemlere giriş 
meye, Türkiye’nin Yahudi vatandaşlarına tehditler 
yöneltmeye kalkışacaklar da olabilir.

Bütün bunları önleyebilecek tek yol, kraldan 
çok kralcı olmamaktır.

Bu kolay değil; çünkü İsrail “sağduyulu değil, 
siyasi İslamcı çevreler de “sağduyulu değil.

Ama Ankara “sağduyu hattı”nda kalmak zorun- 
dadır.Efelenmeye devam edip, genç Türkiye 
cumhuriyetini, zor durumda bırakmaya hakları 
yoktur..

Hiçbir şey bilmiyorsanız,kafanızı kaldırın diğer 
ülkelere bakın , onların ne yaptığını görüp, onlar
la aynı hizaya girin yeter.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Engeliler Şenliği’ne ilgisizlik
İznik pikniğinden dönen 241 engelli ve 

aileleri, Gemlik Atatürk stadında maç ya 
pacaktı.

İstanbul Beşiktaş Spor Kulübünün en 
gelli takımı ile Amasya Engelliler Spor 
Kulübü karşı karşıya geldi.

Belediye İdari Başkanı Cemil Acar ve 
meclis üyeleri Gürhan Çetinkaya ile 
Zafer Ülgen, Gemlik’i temsil ederken, 
Kaymakamımız toplantıda olması 
nedeniyle karşılaşmayı izleyemedi.

Tribünlere baktığımda sol tarafta yalnız 
küçük çocuklar vardı.

Sağ taraftaki -Endüstri Meslek Lisesi’ne 
doğru olan tribünlerde ise yalnız engelli 
ler ve aileleri yer alıyordu.

Oysa dün sabahtan itibaren Belediye 
anonsundan bu maç duyuruluyordu.

Sahaya gelen Gemlikli yoktu.
‘Biz, neden böyleyiz’ diye kendi kendi 

me sordpm.
Bir yanıt alamadim.
Biraz duyarlılık da olamaz mıydı.
100 bin nüfuslu Gemlik’te 50 tane 100 

tane duyarlı insan yok muydu?
Dün yoktu.
Ben göremedim.
Oysa, Festival Alam’na Sibel Can gel 

şeydi ne olurdu?
Bunu geçtiğimiz yıllarda gördük.
Şuna inandım.
Biz, yalnız şehit cenazelerin ardından 

“vatan, millet sakarya” edebiyatı yapan 
bir milletiz.

Her şehit haberinden sonra sokağa dö 
külür, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” 
diye hamasi nutuklar atar, vicdanlarımızı 
rahatlatırız.

Ama, askerler yine deölmeye devam 
eder..

Kaymakamımız Mehmet Baygül’ün Şen 
liğin açılışında yaptığı konuşmada söy 
lediği şu söz bence çok önemli: 
“Toplumumuzun yüzde 10’u engellidir. 
Bunu görmeyenler varsa, asıl engelliler 
on Iardır.”

Fazla bir şey söylemeye gerek yok.
Gemlik’te gerçek engelli o kadar çok 

insan var ki, saymakla bitmez.
Tamer Hocam sen koştur, çabala, ken

tinin adını duyurmaya çalış, ama kentin 
bundan haberi yok biliyor musun?

llMıı ısH İlse siimiImii 
kasananlar belli oldu

özel Aykent İlköğre
tim Okulu’ndan 5 
öğrenci askeri 
liselere giriş yazılı 
sınavlarını kazandı. 
2 Mayıs 2010 
tarihinde yapılan 
askeri liselere giriş 
sınavlarına özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’ndan Furkan 
Uçar (K.K.K) B. 
Furkan İbili (H.K.K.

D.K.K K.K.K.
G.AT.S.F) 
H. Yılmaz Akın 
(K.K.K), E. Evrim 
Gönen (HKK DKK 
KKK G.AT.S.F), K. 
Utku Yılmam 
(K.K.K.G.A.T.F) 
Temmuz ayında 
yapılacak mülakatlara 
katılacaklar.
Konu ile ilgili açıkla
ma yapan Özel

Aykent İlköğretim 
Okulu Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 3 öğren
cilerinin Kara Deniz 
hava Lisesi ile 
Gülhane Askeri Tıp 
Fakültesi Bölümü’ne, 
2 öğrencilerinin ise 
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı 
Lisesinin yazılı 
sınavlarında başarılı 
olduklarını söyledi.

işler, yazılı sınavlarda 
başarılı olan 
öğrencilerin Temmuz 
ayında yapılacak 
sözlü ve beden 
eğitimi sınavlarına 
girmeye hak 
kazandıklarını 
belirterek, kendilerini 
kutlayarak diğer 
sınavlarda da 
başarılı olmalarını 
istedi.

Ozdilek'te lökeiici lakları ve
Kanunu' M seminer

Özdilek Gemlik 
Alışveriş 
Merkezi’nde 
‘Tüketici Hakları 
ve Tüketici 
Kanunu’ konulu 
seminer verilerek, 
slayt gösterileri 
sunulacak.
Gemlik Özdilek 
İşletme Müdürü 
Erkan Ubay 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
5 Haziran 2010 
Cumartesi saat 
15.oo-16.oo arasında 
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezinde 
Bursa Tüketici 
Hakları Derneği

Başkanı Fikri 
Karagöz 
tarafından Tüketici 
Haklan ve Tüketici 
Kanunu hakkında 
müşterilerimize 
slayt gösterisi 
şeklinde seminer 
verileceğini 
söyledi.
Ubay, seminere 
katılım başvurusu 
için Gemlik 
Özdilek Müşteri 
Danışmanlı ğından 
kayıt yaptırılması 
gerektiğini söyledi. 
Ubay, Özdilek 
olarak daha iyi 
hizmet verebilmek 
için müşteri

talep, önerilerine olduklarını
her zaman açık sözlerine ekledi.

ELEMAH1RANIY0R
Gazete dağıtımı yapacak 

eleman aranıyor.
GEMLİK KÜh. EZ GAZETESİ

İstiklal Caddesi Bora öokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Tiilıeticileıiıı hanlıalara borcu 140 milyar Tl
Bankaların tüketici 
kredisi alacakları 21- 
28 Mayıs haftasında 
993.5 milyon TL 
artışla 101 milyar 
897 milyon TL’ye 
yükselirken, 
tüketicilerin kredi 
kartı borçları ise 
681.1 milyon TL 
artarak 37 milyar 
860 milyon TL oldu. 
'VNKA’nın Merkez 

mkası’nın veri- 
ıden yararla

narak yaptığı

hesaplamaya 
göre, bankaların 
tüketici kredisi ala
cakları 21-28 Mayıs 
haftasında 993.5 
milyon TL artışla 101 
milyar 897 milyon 
TL’ye ulaştı.
Tüketicilerin kredi 
kartı borçları ise 
681.1 milyon TL 
artarak 37 milyar 
860 milyon TL oldu. 

Böylece, tüketici
lerin bankalara olan 
toplam borcu bir

haftalık dönemde 1 
milyar 675 milyon TL 
artışla 139 milyar 
758 milyon TL’ye 
yükseldi.
Aynı dönemde, 
konut kredileri 332.8 
milyon TL artışla 47 
milyar 808 milyon 
TL’ye ulaşırken, taşıt 
kredileri ise 32.3 
milyon TL artmak 4 
milyar 73 misyon TL 
oldu. Söz konusu bir 
haftalık dönemde, 
diğer tüketici

kredileri ise 628.4 
milyon TL’lik 
artışla 50 milyar 16 
milyon TL’ye çıktı. 
Tüketicilerin 37 
milyar 860 milyon 

TL düzeyinde 
gerçekleşen 
kredi kartı 
borçlarının 
37 milyar 808 milyon 
TL’sinin TL cinsin
den, 52.6 milyon 
TL’sinin ise yabancı 
para cinsinden 
olduğu belirlendi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İşçi Emeklileri Gemlik Şubesi yöneticileri, CHP ilçe yönetimini ziyaret etti

Ciiler,‘[mellilerin soriinlarını CHP ittirtan cözecel’1
Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği 
ni, ilçe Binasında 
kabul eden CHP 
Gemlik İlçe Yönetimi 
adına konuşan 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
“Emeklilerin sorun
ları CHP iktidarında 
çözülecek” dedi. 
Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği, 
CHP Gemlik İlçe 
yönetimini ziyaret 
etti. Ziyarette 
konuşan Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Yener, yeni binasına 
taşınan CHP'li 
yöneticileri kutla
yarak siyasi çalış
malarında başarılar 
diledi. Kemal 
Kılıçdaroğlu 'nun 
CHP Genel Başkan 
lığına seçilmesini 
memnuniyetle 
karşıladıklarını 
belirten Yener, 
"Kemal Bey bizim 
camiamızdan biri, 
söylemleri de son 
derece olumlu, 
inanıyoruz ki; halkçı 
kimliğiyle yıllardır 
dışlanan ve ezilen 

emekçiler ve 
emeklilerin daha iyi 
yaşam standartlarına 
kavuşması için 
çalışacaktır, kendisi
ni destekliyoruz" 
dedi.
Gemlik İşçi Emek 
illeri Derneği'ni, CHP 
İlçe Binasında kabul 
eden CHP Gemlik 
İlçe Yönetimi adına 
konuşan CHP ilçe 
Başkanı Cem Güler 
ise, gümbür gümbür 
iktidara yürüdükleri
ni belirterek, 
"Emeklilerin sorun- 
ları CHP iktidarında 
çözülecek" dedi. 
Binlerinin CHP eski 
genel başkanı Deniz 
Baykal'a kurdukları 
komplo üzerinden 
CHP'yi etkisizleştir 
me planlarının tut
madığını ve CHP'li 
delegelerin duygu
ları ile aklını bir
birinden ayırarak 
halkın ve tabanının 
sesini dinleyerek 
Kemal Kılıçdaroğlu 
nu CHP Genel 
Başkanlığına seçtiği
ni, bu sayede 33.
Olağan Kurultay'dan

kimsenin bekleme 
diği ölçüde 
güçlenerek çıktık
larını söyledi. 
Kurultaydan bir 
hafta geçmesine 
karşın yüze yakın 
kişinin CHP 'ye üye 
olduğunu belirten 
Cem Güler, AKP ikti
darından mağdur 
olmuş ve yılmış her 
kesimden insanın 
CHP'ye akın ettiğini 
ve önümüzdeki gün
lerde toplu üye 
kayıtları yapacak
larını söyledi. Garip 
gureba, fakir fukara 
edebiyatı yaparak 

yoksul insanların 
oyuyla iktidara gelen 
AKP iktidarının 
sosyal devleti bir. 
kenara iterek 
Türkiye 'nin pek çok 
ekonomik değerini 
haraç mezat sattığını 
ve tarımı, işçiliği, 
esnafı'bitirerek 
kendine bağımlı 
bir sadaka toplumu 
yaratmayı hede
flediğini, ancak buna 
CHP olarak izin ver
meyeceklerini söyle
di. Kendilerini açlığa 
ve sefalete iten AKP 
iktidarına emeklilerin 
iyi bir ders vermesi 

gerektiğini söyleyen 
Cem Güler, 
emeklilerin iktidarı 
indirip değiştirebile
cek güce sahip 
olduklarını söyledi. 
Krizdeki Yunanistan 
'da ortalama emekli 
maaşlarının 2 bin 
AVRO civarında 
olduğunu ve son 
AB yardım paketiyle 
birlikte ortalama 
800 AVRO'luk maaş 
artışının Yunan 
emeklisine sağ
landığını, gelişmiş 
ülkelerdeki herhangi 
bir emeklinin dünya 
turuna çıkarken,

Türk emeklisinin 
evden çıkmaya 
çekindiğini söyledi. 
AKP iktidarı döne
minde yıllardır 
mecliste bekleyen 
intibak yasasının bir 
türlü yasalaş
madığını, emekliye 
yapılan yıllık maaş 
artışlarından AKP 
iktidarı döneminde 
milli gelir artışının 
yani refah payının 
kaldırıldığını hatırla
tan Cem Güler, 
Türkiye'de 9 milyon 
civarında emekli 
olduğuna dikkat 
çekerek, Kemal 
Kılıçdaroğlu 'nun 
çalışma dünyasın
dan gelen, yılın 
bürokratı seçilmiş, 
dürüst, alçak gönül
lü ve halkçı kim
liğiyle kısa 
sürede yurttaşın 
sevgilisi ve 
umudu olduğunu, 
yapılacak ilk genel 
seçimde CHP olarak 
iktidara gelerek 
emeklilerin sorun
larını çözmeye 
kararlı olduklarını 
sözlerine ekledi.

Sınanlar, sınıfları boşalttı
SBS ve LYS'ye sayılı 
günler kala, ilköğre
tim ile lise öğrenci
lerinin, okullara git
meyerek devamsı
zlık haklarını 
sonuna kadar kul
lanmaları, sınıfların 
da boşalmasına 
neden oldu.
SBS ve LYS'ye gire
cek öğrenciler, yak
laşan sınavlara daha 
iyi motive olmak ve 
son kez dersleri 
gözden geçire
bilmek için okulları 
yerine dershaneye 
gitmeyi ya da evde 
ders çalışmayı ter

cih ediyor. 
Lise öğrencileri, 
sınavlara hazırlan
mak için 20 gün nor
mal, 25 gün de 
raporlu olmak üzere 
toplam 45 günlük 
devamsızlık hakkını 
sonuna kadar kul
lanmaya çalışırken, 
yazılı ve sözlü 
sınavlarını atlatan 
ilköğretim öğrenci
leri de devamsızlık 
sorunu yaşamadan 
SBS'ye hazırlanıyor, 
öğrencilerin 
okullarına gitmeme
si nedeniyle bazı 
sınıflarda eğitim

yapılamazken, 
bazılarında ise 4-5 
öğrenci ile ders 
yapılıyor. 
Devamsızlıkları çok 
olan öğrenciler ise 
rapor alarak sınav 
öncesi zaman kazan 
maya çalışıyor. 
Adana Milli Eğitim 
Müdürü Abdulgafur 
Büyükfırat, ilköğre
tim okullarında 
devamsızlık sınırı 
olmadığını, 
öğrencinin başarılı 
olması ve yazılı 
sınavlarını tamamla
ması halinde 
devamsızlığın

dikkate alınma 
dığını belirtti. 
Büyükfırat, lise 
öğrencilerinin ise 45 
gün devamsızlık 
hakkı bulunduğunu, 
bunun da eğitim 
öğretim yılı içinde 
dikkatli davranan 
öğrenciler için iyi 
değerlendirildiğini 
belirtti.
Eğitim-öğretim 
yılının başlarında 
okuluna devam 
eden öğrencilerin 
devamsızlık hak
larını genellikle yıl 
sonunda kullandığı
na dikkat çekildi

KAŞfDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
^SAATTE TESLİM EDİLİR 

KÖRFEZOFSET-Gh-ERUANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK 

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

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

[GÜVEN ŞÖMİNEKaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com blZe lllaŞ(lC(lksil1lZ

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon
Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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N ost ali ik tr a mvayl a r Bur sa'il a
Bursa’da trafiğin en 
yoğun olduğu 
Cumhuriyet 
Caddesi’nde yapıla
cak hatta kullanıla
cak nostaljik tram
vaylardan ikisi daha 
Bursa’ya geldi. 
Nisan ayında ilki 
Bursa’ya getirilerek 
burada bakıma alı
nan nostaljik tram
vayların diğer ikisi 
de Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Otobüs 
İşletmesi hangarına 
getirildi. 1952 yılında 
Alman Fuchs 
Fabrikası’nda 
yapılan ve 3 yıldır 
İstanbul’da Kadıköy- 
Moda hattında kul
lanılan tramvaylar, 
İstanbul Ulaşım 
A.Ş.’den Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Otobüs İşletme 
si’ne teslim edildi. 
Mekanik bakımları 
İstanbul’da tamam
lanan 2 nostaljik 
tramvayın kaporta 
yenilemesi ise 
Bursa’da yapılacak.

I Tramvaylar bu yıl 
içerisinde kullanıma

sunulacak 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kent 
içi ulaşıma nefes 
aldırmak amacıyla 
yapılan çalışmaların 
hızla sürdüğüne 
dikkat çekerek, 
toplu ulaşımın tram
vay hatları ile 
sağlanmasının 
kentin merkez cad
delerine hareket 
getireceğini söyledi. 
Bursa’da ilk olarak 
Cumhuriyet Caddesi 
ile Kamberler Parkı 
arasında uygu
lanacak projeye 

göre ilgili hatta 
karşılıklı 2 nostaljik 
tramvayın aynı anda 
çalışacağını, diası 
aksaklık halinde 
devreye sokulmak 
üzere 1 adet tram
vayın da yedekte 
tutulacağını belirtti. 
Proje üzerinde titiz
likle çalıştıklarını 
kaydeden Başkan 
Altepe, “Nisan ayın
da biri Bursa’ya 
getirilen nostaljik 
tra waylann diğer 
ikisi de bugün geldi. 
Bu tramvayların 
kaporta bakım ve 
onarımları burada 

yapılacak” dedi. 
Cumhuriyet 
Caddesi’nde İstiklal 
Caddesi modelinin 
uygulanacağı 
tramvay hattı ve 
caddedeki binaların 
cephe düzenlemeleri 
ile ilgili inşaat çalış
malarının kısa 
süre içinde başlaya
cağını kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Cumhuriyet 
Caddesi’nde rayların 
döşenmesi ve 
zemin çalışmalarının 
yürütülmesi 
uygulamalarımızın 
ardından, bu yıl 
içerisinde nostaljik 
tramvayların ulaşı
ma entegre olmasını 
hedefliyoruz” 
diye konuştu. 
Cumhuriyet 
Caddesi’nin örnek 
bir cadde olacağını 
belirten Başkan 
Altepe, Kent 
Meydanı, Heykel 
ve Altıparmak böl
gesinden geçecek 
diğer hatla ilgili 
çalışmaların 
devam ettiğini de 
sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
Haziran ve Ağustos 
aylarında 40 bin 
yeni öğretmen ata
ması yapacaklarını 
söyledi.
Çubukçu “YİBO'la 
rın tamamını ge 
nelleyecek şekilde, 
ağır ithamlarla, 
taciz, tecavüz, şid
det gibi ve başka 
ithamlarla değer
lendirilmesini, tat
sız, toplum olarak 
vicdanımızı kana 
tan, bizleri de derin 
den sarsan olaylar 
üzerinden siyaset 
yapmak, üretmek 
çok yakışık almı 
yor” diye konuştu. 
Meclis Genel Kuru 
lu’nda Milli Eğitim 
Bakanlı ğı’nın 
Teşkilat ve Görevle 
ri Hakkında Kanun 
da Değişiklik öngö 
ren tasarıyla ilgili 
konuşan Milli 
Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
eğitime ayrılan 
bütçenin AKP 
hükümetleri döne
minde birinci sırada 
yer aldığını söyledi. 
AKP döneminde 

okullaşma oranının 
yüzde 100’e yak
laştığım, kız çocuk
larının okullaşma 
sında başarı elde 
ettiklerini ifade 
eden Çubukçu Hazi 
ran ve Ağustos ayla 
rında 40 bin yeni 
öğretmen atayacak
larını da kaydetti. 
Tasarı hakkında 
bilgi veren 
Çubukçu, ilköğre- - 
tim müfettişliğine 
yapılan atamalarda, 
diğer denetim ele
manları gibi bir 
süre öğretmenlik 
yapmak, 4 yıllık 
yüksek okul mezu 
nu olmak, sınavda 
başarılı olmak gibi 
şartların arandığını 
kaydetti. Tasarıyla 
ilköğretim müfet
tişliği unvanının 
eğitim müfettişi 
olarak değiştirile
ceğini de ifade 
eden Çubukçu 
YİBO’larla ilgili de 
değerlendirmelerde 
bulundu. YİBO’ların 
kısmen tasfiye 
edilmesi gibi konu
ların bakanlığının 
gündeminde olduğu 
nu söyledi.

CGİTİMDH2

«sekeri
—KREŞLERİ ——-

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

.VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbarik, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

Sınıflarımız:
2 yaş - 3 yaş -4yaş- 

5 yaş - ana sınıf:
Yabancı dil & Dans dersleri

Bale & Buz pa^ ti & Binicih $ Yüzme 
info@elmasekerikres.cohi veya www.elmas’'res.com 

517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detayn uugi 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/IORTGRGC IBnOKCR'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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 Marsaş Sitesi 2+1,70 m2, masrfsız, denize sıfır. 41.000 TL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

res.com
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Engelliler maçında Beşiktaş, Amasya engellileri 5-0 yendi

Engelliler Iznifc te piknik Gemlik’te maç will
10. Gemlik Özürlüler 
Şenliği’nin ikinci 
gününde Türkiye’nin 
dört bir yanından 
ilçemize gelen 
engelliler, dün sabah 
kaldıkları kamptan 
Iznik’e giderek, 
piknik yaptılar. 
Özürlüler Şenliği’nin 
ikinci günü nedeniyle 
sabah kahvaltısını 
Karacaalli Kampında 
yapan engelliler ve 
aileleri, İznik Gölü 
kenarında piknik 
yaparak doğa ile 
başbaşa bir gün 
yaşadılar, 
ıznik’i de gezen 
engelliler, Gemlik’e 
dönüşte Cargill 
Fabrikası’na uğra
yarak, Cargill 
Fabrikası Sorumlu 
Müdürü Cenan 
Belepçi ile görüşerek 
kendilerine destek 
istediler.
Cargill ilgililerinden 
destek sözü alan • 
engelliler daha sonra 
Gemlik’e döndüler.

IGELİ

ACIU$: 2 HAZİRAN 2810 SAAT: 16:00 YER; İSKELE MEYDANI
KONSER: 5 HAZİRAN 2810 CUMMRSf VEIL- İSKELE MEYDANI SAAT; M»

BEŞİKTAŞ - AMASYA 
ENGELLİLER MAÇI 
10. Gemlik Özürlüler 
Şenliği’nin ikinci 
gününde Beşiktaş 
Engelliler Spor 
Kulübü ile Amasya 
Engelliler Spor 
Kulübü futbol 
karşılaşması yapıldı. 
Saat 16.30’da 
Gemlik Atatürk 
Stadyumu’nda 
başlayan karşılaşma 
heyecanlı geçti. 
Belediye İdari 
Başkanı Cemil Acar 
ve CHP li belediye 
meclis üyelerinin de 
izlediği karşılaşmaya 
engelli aileleri de 
tuttukları takımlara 
sloganları ile 
eşlik ettiler.
Cengiz, Mert, Uğur,

Bülent, Hüseyin, 
Kadir, Yalçın, Ekrem, 
Seyit, Erten ve 
Seyfettin den oluşan 
Beşiktaş 11 ine karşı 
İrfan, Atanur, Ercan, 
Furkan, Zafer, 
Cevahir, Yıldıray, 
Serkan, Ersoy, 
Mehmet Kahraman, 
Bilal 11 çıktı. 
30 ar dakikalık iki 
devrede oynanan 
karşılaşma Beşiktaş 
takımının baskılı 
oyunu ile geçti. 
Centilmenlik 
karşılaşması olarak 
yapılan maçın ilk 
devresinde Beşiktaş 
karşılaşmayı 3-0 
bitirdi.
İkinci devrede yine 
Beşiktaş’ın üstün 
oyunu ile Amasya 
Engelliler kalesi 
2 gol daha yiyince 
maç 5-0 sona erdi. 
Karşılaşmadan sonra 
engelliler takım
larının kaptanlarına 
Belediye İdari 
Başkanı Cemil Acar 
ye Belediye Meclis 
üyesi Zafer Ülgen 
birer plaket verdi.

10. GEMLİK ÖZÜRLÜLER S
A HOS GELDİNİZ

2-6 HAZİRAN 2010
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Veledrom'da sona doğru
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Velodrom’a 
yaptırılacak olan 
yeni stadyumla ilgili 
olarak arazi soru
nun çözümü 
konusunda önemli 
bir adım atıldı. 
Velodrom’da sahası 
bulunan Oyak 
Renault, Nilüfer 
Spor Kulüpleri ile 
Atıcılık ve Avcılık 
Kulübü yönetici
leriyle bir araya 
gelen Başkan Recep 
Altepe, bu kulüp
lerin sorun yaşa
madan faaliyetlerini 
sürdürebilecekleri 
alternatif yerlerin 
belirleneceğini ve 
kimsenin mağdur 
edilmeden yeni 
stadın Bursâ’ya 
kazandırılacağını 
söyledi. ■
Yeni stadyumla ilgili 
proje çalışmaları 
hızla sürürken, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi de' 
Velodrom’da özel 
mülkiyete ait olan 
arazinin kamu
laştırılmasıyla ilgili 
çalışmaları yürütüy
or. Stadın yapılacağı 
alan üzerinde 
faaliyetlerini

sürdüren spor kulü
plerine yem yerlerin 
belirlenmesi için 
Büyükşehir 
Belediyesi Dobruca 
Tesisleri’nde toplan
tı düzenlendi.
Toplantıya Başkan 
Altepe’nin yanı.sıra 
Gençlik Spor il 
Müdürü Ömer 
Gümüş, Defterdar 
Metin ötak, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar, Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, 
Büyükşehir 
Belediyespor As 
Başkanı ilhan Satık, 
Lig Heyeti Genel 
Sekreteri Ersin 
Yılmaz, Oyak 
Renault Spor Külü 
bü Başkanı Alpay 
Şar, Nılüferspor 
Kulübü Başkanı 
Nevzat Tuna, 
Bursaspor Kulübü 
Yöneticisi Recep 
Bölükbaşı ve Atıcılık 

il Temsilcisi Murat 
Diniz de katıldı. 
‘Timsah Arena’ pro
jesini hazırlayan 
Mimar Hasan 
Sözüneri, toplantı 
öncesi proje hakkın
da detaylı bir sunum 
yaptı. UEFA kriter
lerine uygun, 43 bin 
kişi kapasiteli 
stadyumunla ilgili 
olarak gerekli 
ulaşım aksların ve 
taraftarların gele
cekleri güzer
gahların da belir
lendiğini dile getiren 
Sözüneri, yapılacak 
çevre düzen
lemeleriyle maç 
günleri dışında da 
kullanılabilecek .ayrı
calıklı bir rekreasy
on alanının ortaya 
çıkacağını vurgu- 
ladı.Toplantımn 
açılışında konuşan 
Gençlik ve Spor II 
Müdürü Ömber 
Gümüş ise, bazı 
illerde belediye 
bakanlarının spor

tesislerini yıkarken, 
Bursa’da ise 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin spor 
öncelikli yatırımlara 
önemverdiğini 
belirterek, spora 
katkıları nedeniyle 

, Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. 
Velodrom’da sahası 
bulunan Oyak 
Renault Kulübü 
Başkanı Alpay Şar, 
mevcut sahalarına 
büyük yatırımlar 
yaptıklarım ancak 
sporcuların idman
larını ve maçlarım 
yapacakları bir yer 
gösterilirse buradan 
çıkmaya hazırız 
olduklarını söyledi. 
Nilüfer Spor Kulübü 
Başkanı Nevzat 
Tuna da kendilerine 
yeni bir yer göster
ilmesi halinde 
Velodrom’dan çıka
bileceklerini söyledi. 
Başkan Altepe ve 
Gençlik Spor II 
Müdürü Ömer 
Gümüş ise kimsenin 
mağdur edilmemesi 
için alternatif nokta
lar belirlediklerini 
Velodrom’daki kulü
plerin zor durumda 
bırakılmayacağım 
belirtti.

TflSFİYEHMİNDEflfCDEHİZCİLİKTUBllM.
YATÇILIK. İLETİŞİM HİZMETLERİ 

SANAYİ VETİCARETLİMİTEDSİRKETİ
TİCARİ MERKEZİ: Hamidiye Mh. İbrahim 

Akıt Cad. No: 716600 GEMLİK BURSA
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı 

yukarıda yazılı bulunan şirketin Gemlik 1. 
Noterliğince 02.06.2010 tarih 3588 sayı ve 
onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı 
istenmiş, Gemlik 1. Noterliğince 03.06.2010 
tarih 3648 sayı ile onaylı imza beyannamesi
ni takdim ile ilanını istemiş, 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve 
memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 
03/06/2010 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur.

Tasfiye Memuru: Ahmet Coşkun

BEKO CASIO 398 SR SİCİL NO 8 
Q. GE00030300231 OLIVETTI PROFILO 
" OL2004MTBAF100 65944 ÖDEME ÖKC 
S? KULLANIM BELGESİ KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR.
ORHAN ERTUĞRUL

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma 
Genel Müdürlüğü Bursa Ulaştırma Bölge 

Müdürlüğünden almış olduğummuz 
16 ZJ 238 plakalı araç taşıt kartını 

kaybettim. Hükümsüzdür.
TÜRKAR DEMİR ÇELİK PLASTİK TEKS. 

DAY. TÜK. MAL. ELK. ELEKT AKAR OTO 
NAK. EMLAK İNŞ. SAN VE TİC. LTDŞTİ.

MATRAflCILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK - AGVCII

DAVETİYE KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR...

DÜĞÜN 4 NİŞAN 4 NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI
MASA VE SANDALYE SÜSLEME 4 GELİN MASASI 4 
SÜNNET YATAĞI VE TAHTI 4 BALON SÜSLEME 4 
HAVAİ FİŞEK 4 KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ

DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI 4 PALYANÇOLAR 
NİKAH ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

DUCUN & NİŞAN & SÜNNET VG AÇILIŞ J
ORGANİZASYONLARI İLE DE 1 

HİZMETİNİZDEYİZ

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
StiidyoAeStîj Yanı GEMLİK

196 83 Fax: 0 224 513 35 95
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SATILIK DAİRE
II ■ I

GURAŞ1 SİTESİ C BLOK'TA 
3*1 DENİZ MANZARALI

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 661 22 99

SATILIK..
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Karfez
OCOLİR'İM İLİ OLINLÛK SİYASİ OA2ETK8İ

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur. 

Sokakta 3+1 (3 balkonlu) 
(Saruhanlar Market üstü 

doğalgazlı, kombili, klima lı, 
pimapenli, gömme dolaplı, 

yerler laminat parke köşe daire
Tel : 513 96 83

4 Haziran 2010 Cuma 
S. SARAL ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. Çeşme Sok. No:
22 Tel: 5132973 GEMLİK

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

tfaiye 110 TEK Arıza 513 20 66
Polis İmdat 155 TEK işletme 513 45 03
Jandarma İmdat 156 Statyum 514 00 95Jandarma K. 513 10 55 O rm. Böl. Şef. 513 12 86Polis Karakolu 513 18 79 MIHI Eğt Md. 513 11 74Gar. 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. 

Özel İd. Md.
513 37 42
513 15 07ULAŞIM 513 14 14METRO 613 12 12 Müftülük 513 13 64Aydın Turizm 613 20 77 Gümrük Md. 524 85 86Süzer Turizm

Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur

512 10 72
614 45 49
614 47 71

Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd.

513 10 92
513 10 45

Kamil Koç 612 01 63 İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 77 73
513 18 46

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 517 34 OO BELEDİYE
Sahil Dev. Hast. 513 23 29

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

VAPUR- FERİBOT

Gemlik KHrfez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Msr.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
513 24 32

513 45 21-122TAKSİLER
z.aoııa
Otobüs İşlet.

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEM D AŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58-
Erg az 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 
MAR-PET 513 10 79

Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3679 
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)

VETO SİNEMASI 
GELECEKTEN 

BİR GÜN 
14.00-16.15 

KATLİAM 
12.0044.15- 
16.30-20.30 
Rezervasyon 

(Td; 513 35 21)
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HSBC Bank AŞ tarafından yayımlanmıştır. ' <•
* Size özel veriler faiz oram HSBC Ban< Gemlk Şuoosindc yeni adan ı O.COO - 75.000 TL tutar aralındaki 1 aykk TL vadeli mevduat l-esaoian için geçedk*. HSBC Bank AS ’nr. faiz oran larr ı defrstrme hakkı sakkdır

_ Kampanya 1-30 Haziran 2010 tarihten arasmtfe yalnızca HŞBC Gemlik ŞubesıTkfen yaptık baş^mardageçerlkir. aC crarıamoe^ş-rmc hakkı sakkhr
20 TL deflörtedekı Advantage NakitPuan kazanm, sadece HSBC Gemlik Şubesi nden yapılan kredi kanı başvurulan İçin geçenidir. Kampanya 1 - 30 Haziran 2010 tarihten arasmdE yate<zca HSBC Gemlik Şubesi nden yapdacak başvu'viarda geçeridir.



BAHAR KAMPANYASI G€MDA$
ABONELİK BEDELİ

peşin fiyatına A
TAKLİT IU

Abonelik Bağlantı Bedeli, kredi kartına 10 taksit

DOĞAL GAZ

DETAYLI BİLGİ İÇİN
TEL 513 29 29

WORLD ^cardFinans 
'1 bonus mağmum axess

7 Haziran 2010 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTİİRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da ve Gemlik’te açılışlara katıldı

[nkâM^BedefnizüiimıaekııırisiBdtililhıinıN1
Başbakan Recep tayyip Erdoğan, Irak 
I. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El 
Haşimi ve 6 bakan ile birlikte dün ilçe
mi ze gelerek, Borusan Yerleşkesi’nde 
Borçelik Soğuk haddane ve sıcak gal
vaniz üniteleri ile Borusan Limanı, 
Borusan Mannesmann’ın yeni boru 
fabrikasının açılışlarını yaptı.
Erdoğan, konuşmasında Borusan’ın 
kriz döneminde 500 bin dolar yatırım 
yapmasını takdirde karşıladıklarını 
söyledi. Kadri Güler’in haberi syf 5’de

Güne Bakış
KadriGÛLER
kadri_guler@hotmail.com

Başbakan!/ açılışlar..
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

bir yıl sonra 6 bakanıyla Bursa’ya 
adeta çıkarma yaptı.

Başbakanın 6 Bakan ile Bursa’ya 
gelmesi, AKP örgütünün moralini 
yüksetti. Erdoğan, Bursa örgütüne 
güven tazeledi.

Bursa’yı önemsiyorum demeye 
getirdi.

Bursa’da yoğun bir açılış programı 
vardı.

Aslında birçoğu çoktan açılmış olan 
kuruluşlar Başbakana eliyle bir daha 
açtırıldı.

Gemlik’te ise Borusan’ın dev orga 
nizasyonuyla formalite açılışları 
yapıldı. Devamı sayfa 4’de

lıııı Will wlııi miattı
Dünya Çevre Günü 
nedeniyle Gemlik 
Belediyesi öncülü 
ğünde kurum, kuru
luş ve sivil toplum 
örgütlerinin katilı 
mıyla gerçekleştin 
len "Mavi Körfez Ye 
şil Gemlik" yürüyü 
şünde cadde ve 
sokaklarda bulunan 
çöpler temizlendi. 
Gemlik’e giriş ve 
ilçe stadyumu önün 
den yürüyüşe başla 
yan çevreciler gör 
dükleri her çöpü 
ellerindeki torbalara 
doldurdular.
Haberi sayfa 2’de

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

Buluşma Ceııre M'* çöpleri innmin
Onur......

Toplumun “kanını emen” tipler vardır. 
Asalak ve tembeldirler.
Çok yapışkandırlar..
Çıkarlarına erişinceye kadar..
Doymak da bilmezler..
Eriştikten sonra da başka çöplüklere 

yönelirler..
Yurtseverlik onlar için sadece bir 

sözcük olarak anlam taşır.
Onlar için “para” tapılacak ve onuru 

satacak kâdar değerlidir..
Kovsanız da gitmezler..
Ancak tehlike sezerlerse sıvışırlar..
Ama yine de..
Ortam gözetlemesi yaparlar..
Tehlike ortadan kalkınca yine sırnaşır

lar..
Bu tiplerden ortalıkta çok var..
Her daim her dönemde bulunurlar.
Özellikle iktidardaki 

siyasetçilerin,belediye başkanlarının 
çevresinde çok dolaşırlar..

Avantayı çok severler..
Yağlı akçeye bayılırlar..
Toplumsal yapının “yok edicileri” dir 

bünlar..
Devletin çarklarını kendilerine 

döndürmek için her dolabı çevirirler..
O sistemden beslenirler.
Tüccarlığı kurnazlık, ,'
İşadamhğını avantacılık olarak algılar

lar..
Ortopedik ve fiziksel yapılarına da yan

sır bu durum..
Yayık ağızlı..
Kırık omuzlu..
Şeytan bakışlıdırlar çoğu kez..
Dilleri de tatlıdır ha..
Yağlama ve yıkamayı çok iyi becerirler..
Bilgileriyle değil oradan buradan ama 

mutlaka buldukları “kaldıraç”ın etkisi ile 
yükselirler.

Onlar için başarı koparılan avantanın 
büyüklüğüyle ölçülür..

O günlerde ve anlarda çok heyecan
lanırlar..

Çünkü onlar için ;
Çiftlik..
Kasa..
Çek karnesi..
Otomobilin markası..
Konutun karkası çok önemli..
Sevgili okurlar..
Bu ulus nasıl kalkınacak ?
Bu devlet nasıl gelişecek ?
Elbette ki gelişecek ve kalkınacak...
Ama koşulları var..
Savurganlık olmayacak bir..
Tembellik iki..
Avantacılık üç..
Bunlar kesin olarak kalkacak..
Sözde değil özde..
Sonra;
Kalkınmak ve gelişmek için safralar 

atılacak..
Eğitimden başlayarak..
Seçim Yasası’na dek tüm kurum ve 

kuralların doğru, akılcı ve akıcı biçimde 
işletilmesi için “dış dayatmalar” dikkate 
alınmayacak..

Sistem doğru kuı utacak..
İnsanın inisiyatifinden çıkarılacak..
Kişilerin “beyin çap <n ” ölçüsüne ve 

niteliğine bırakılmaya..
Olur mu?
Olur olur bal gibi olur..
Ancak..
Kılıçtan keskin “sosyal adalet” gerek..

Dünya Çevre Günü 
nedeniyle Gemlik 
Belediyesi 
öncülüğünde kurum, 
kuruluş ve sivil 
toplum örgütlerinin 
katılımıyla gerçek
leştirilen “Mavi 
Körfez Yeşil Gemlik” 
yürüyüşünde cadde 
ve sokaklarda 
bulunan çöpler 
temizlendi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’de 
etkinlik için yap
tırılan “Temiz insan 
temiz çevre” yazılı 
tişört giyerek çevre
cilerle yürüdü. 
Gemlik’te Çevre 
Platformu’nu oluştu
ran Gemlik Gübre, 
MKS, Roda, 
Gemport, Çİmtaş, 
Borusan, Sarten 
Ambalaj ile İzciler ve 
Engelli 
Dernekleri’nin 
katıldığı etkinlik 
yürüyüşü iki nok
tadan başladı. 
Gemlik’e giriş ve ilçe 
stadyumu önünden 
yürüyüşe başlayan 
çevreciler gördükleri 
her çöpü 
ellerindeki torbalara 
doldurdular.
Ahmet Dural 
Meydanında 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in de 
katılımıyla İskele 
Meydanına gelen 
çevrecilere 
vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

o»**

Güler, çeşitli il ve 
ilçelerden gelerek 
“Mavi Körfez yeşil 
Gemlik” etkinliğine 
katılanlara teşekkür 
ederken, Gemlik’te 
bir ilk olarak başlat
tıkları çevre temizlik 
etkinliğinin bundan 
sonra da devam 
edeceğini söyledi.

ELEMAN ARANIYOR
Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 

çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.
1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay / bayan elemanlar.
2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlama ve budama konularında 

çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. ^ti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolu telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

http://www.abfidan.com
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Küfürleşme kanlı bitti: 2 yaralı r«zıro«ww
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
çıkan kavgada Ti 
ağır 2 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Demirtaşpaşa 
Mahallesi İnönü 
Caddesi'ndeki bir 
restoranda Ali Ekber 
K. (64) ve Sebahattin

Silah poligonunda intihar
Bursa'd a atış yap
mak için gittiği 
poligonda kiraladığı 
tabanca ile intihar 
edeıi 34 yaşındaki 
güvenlik görevlisi 
Özgür Avcı yaşamını 
yitirdi. Polis Avcı'nın 
yaşamına son ver
mesindeki nedeni 
araştırıyor.
Merkez Nilüfer llçe-

1$ maKInesindeii mazot çaldılar
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
park halindeki bir iş 
makinesinden 100 
litre mazot çalındı. 
Alınan bilgiye göre,

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir kadın, 
komşusunu 
dövdüğü iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre,

Bursa’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
iki kişi arasında 
çıkan kavgada, 
1 kişi bıçakla 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Yeni Yalova Yolu

Bursa’da Trafik kazası :1 ölü
Bursa'nın Yenişenir 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın
da, 1 kişi öldü. 
Alınan bilgiye göre, 

T. (39) ile Sezgin A. 
(23), AkifY. (49), 
Osman Kamil Y. (45), 
İsmail T. ve kimliği 
henüz tespit edile
meyen kişi arasında 
küfürleşme nedeniy 
le tartışma çıktı. 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu 

si'ne bağlı Beşevler 
Mahallesi Bilginler 
Caddesi üzerinde 
bulunan Sevdam 
Tabanca Atış Poli 
gonu'na gelen Özgür 
Avcı, kiraladığı taban 
ca ile atış yapmak 
için içersinde toplam 
12 mermi bulunan iki 
şarjör mermi aldı. 
Daha sonra poligona

Yolçatı Köyü 
Ayvalıdere mevk- 
isinde dere temi
zleme işinde kul
lanılan park halinde
ki Devlet Su İşleri '

Kavaklı Mahallesi 
Dar Sokak'ta oturan 
Aysel D. (29) polise 
yaptığı başvuruda, 
komşusu Emine 
C'nin aralarında 
çıkan tartışma

Beşyol Kavşağı'nda 
bıçaklı kavga olduğu 
ihbarını alan 
güvenlik güçleri olay 
yerine gittiklerinde 
Sefer Özer'i (26) 
yaralı halde buldu. 
Bursa Devlet

Ali Ziya Beyrek'in 
kullandığı 16 PC 420 
plakalı otomobil, 
Bursa-Yenişehir kara 
yolunun 38. kilome

kimliği belirlene
meyen kişi, Ali 
Ekber K'yı sanda
lyeyle vurarak yaral
adı. İsmail. T. de 
Sebahattin T'yi 
kasığından 
bıçakladı.
Bursa Devlet 
Hastanesine 

girip bu mermilerden 
irini hedefe atan 
Avcı, son kurşunu 
ise şakağına sıktı. 
Ağır yaralanan Avcı, 
ambulans ile kaldırıl 
dığı özel bir has
tanede doktorların 
tüm müdahalesine 
rağmen yaşamını 
yitirdi. Polis bir 
güvenlik şirketinde

1. Bölge 
Müdürlüğü'ne ait iş 
makinesinden kim
liği belirsiz kişi ya 
da kişilerce 100 litre 
mazot çalındı. .

sırasında parmağını 
ısırdıktan sonra ken
disini dövdüğünü 
öne sürdü.
Polis, genç kadının 
başvurusu üzerine 
Emine C'yi

Hastanesine kaldın 
lan yaralı Özer'in 
tedavisinin ardından 
polise verdiği 
ifadesinde, kendisini 
olay yerinin yakının
daki müzikholde 
çalışan Hüseyin 

tresinde yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Ali Öztürk'e 
(62) çarptı. Kazada 
Ali Öztürk, olay 

kaldırılan yaralılar
dan Sebahattin T'nin 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğrenildi. 
Sezgin A. (23), Akif 
Y. (49), Osman Kamil 
Y. (45) ve İsmail 
T'nin gözaltına 
alındığı, bir kişinin 
arandığı bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliy et/blog/özcan vural

çalıştığını belirlediği 
Avcı'nın ailesini 
araştırıyor. 
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı. Ömür Avcı'nın 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.

İş makinesi görevlisi 
Ahmet Ari'nin duru
mu bildirmesinin 
ardından polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

gözaltına aldı. 
Zanlının sorgula
masının ardından 
'Darp sonucu kasten 
yaralama' suçundan 
adliyeye sevk 
edileceği bildirildi.

A'nın bıçaklandığını 
ve daha sonra 
kaçtığını söylediği 
öğrenildi. Polis, 
Sefer Özer'in verdiği 
bilgiler doğrultusun
da olayla ilgili soruş
turma başlattı.

yerinde yaşamını 
yitirdi, öztürk'ün 
desedi, Bursa Adli 
Tıp Kurumu morgu
na kaldırıldı.

Yalancı pehlivanlar !....
GALİBA bir biz kaldık.
Nitekim 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen 

askeri müdâhale sonucu Demokrat Parti ikti
darının tarihe gömülmesi ve ardından yaşanan
lar konusunda bilen, bilmeyen herkes ağzına 
geleni ya yazdı ya söyledi,

MADEM “demokrasi” hayranlığını kimseye 
kaptırmayan, “liberal”liğinden geçilmeyen 
arkadaşlar 26 Mayıs 1960 günü herkesin mutlu, 
özgürlüğün sonsuz, hukukun egemen, iktidarın 
gerçekten “demokrat” olduğu bir Türkiye’de 
yaşadığına inanıyormuşçasına konuşup yazı 
yorlar, askeri müdahalenin buna rağmen 
yapıldığı görüşünü savunuyorlar...

Ve tabii 27 Mayıs darbesini gerçekleştirenlere 
suç ortakları da icat ediyorlar...

Baştan söyleyelim:
Tabiidir ki öylesine bir travmayı unut

malarını, Demokrat Parti mensubu veya sem
patizanı kişilerden beklemeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur.
0 nedenle ne derlerse desinler hoşgörüyle 

karşılamak gerekir.
Ama o kesime tanıyabileceğiniz “duygusal” 

değerlendirme hakkını, olayları objektif şekilde 
değerlendirme iddiasında olanlara tanıya
mazsınız.

Olaylara at gözlüğü ile bakıyorlar.
Özellikle gerçekleri bozarak, hatta tersine 

çevirerek ahkâm kesenlerin yaptığını savun
maya imkân yoktur.

Daha önce de bu sütunda yazdığımızı yeri 
gelmişken tekrarlayalım:

Aklı başında olan, zerre kadar hukuk nosy
onu ve demokrasi sevgisi olan her kimse - 
kendimiz dahil- 27 Mayıs nedeniyle sevindi.. 
Sokaklara döküldük...
0 dönemi yaşayan, Adnan Menderes’in 

despotizminden şikâyet eden, Celal Bayar’ın 
“İttihat Terakki Komitacısı” kimliğinden ürken 
insanların tamamı, Demokrat Parti (DP) ikti
darının seçim yoluyla, düşürülmesini istiyordu. 
Bekliyordu..

Ama DP iktidarının yönetici kadrosu
(buna belki Celal Bayar, Adnan Menderes İkil

isi demek daha doğru olur), meşru yoldan da 
olsa iktidarı bırakmamaya kararlı bir anlayışa 
sahipti.

Adnan Menderes “ Ülkeyi bunlara bırakmam” 
diyordu.

Cumhuriyetin 2. Adamı büyük İsmet İnönü 
(İsmet paşa) Şeker hastası (diyabet) olduğu 
için* hastalık gereği

Sık sık tuvalete gitmesini dahi alay mevzuu 
yapmış, “Ben ülkemi çişini tutamayanlara 
bırakmam” diyordu..

Bunları bilin;
Cumhuriyet Halk Partisi’ni siyaset sahnesin

den silmek için, 1953 sonunda bu partinin tüm 
mal varlığına devletin el koymasını sağlayan 
yasa çıkarttılar.

O yetmeyince, 1960 Nisan'ında CHP’nin 
“yasadışı yollardan iktidarı ele geçirmek iste
diği” iddiası ortaya atıldı. Şimdi ki ergenekon 
yalanlarına benzer, neler neler..

Bu iddiayı ispatlamak için TBMM’nin özel 
yetkilerle donatılmış bir “Tahkikat 
(Soruşturma) Komisyonu” kurmasına karar 
verildi.

O günleri yaşamayanlar, palavradan atanlar; 
Tüm yollar tıkanınca 27 Mayıs oldu ve bir tek 

insan bile karşı çıkmadı.
. “Çıktı” diyen konuşsun da boyunu hep birlik
te görelim.

Şimdi meydanı boş bulunca yalancı pehlivan 
kesilenler, Siz yoktunuz ama atalarınız, 
babalarınız neredeydi

Yoksa Imralı adasına tünel mi kazıyorlardı?..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliy
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Mil il M Imbııı Ma limiı ıı
Başbakanh açılışlar...

Borusan’da Başbakanın katımılıyla ya 
pılan açılışların program saati 16.30 idi.

Borusan Holding, açılışlar için Boru 
san Limanın önüne çok büyük iki kapalı 
çadır kurdurmuş.

İkram, ses, görüntü, yerleşim, güvenlik, 
karşılama hepsi profesyonelce düzenlen
miş.

İçeri iki kapıdan giriliyor, biri basın, 
diğeri konuklar..

Kampüse girişte ve çadıra girişte tam 
güvenlik araması var.

İlkinde araç tepeden tırnağa aranıyor. 
İkincisinde kişinin üstü aranıyor...
Çadırın birinci bölümü soğuk içecekler 

ve sıcak yemekler bulunan ikram kısmını 
oluşturuyordu.
İkinci bölüm ise törenin yapılacağı, sa 

londu.
Başbakanın Bursa açılışları uzun sür 

dü.
Hiçbir siyasi liderin düzenlenen progra

ma uyduğunu görmedim beh.
Dün de aynı oldu.
Başbakan iki saat gecikmeyle Gemlik’e 

geldi.
Bursa’ya gelen 6 bakan da kendisiyle 

Borusan’ın açılışlarına katıldı.
Borusan Yönetim Kurulu Başkanı Asım 

Kocahıyık, kriz ortamında yapılan 
yatırımları anlatırken, kurulacak boru 
fabrikasına 850 işçi alınacağını, Nobuko 
projesine hizmet edeceklerini söyledi.

Başbakan konuşmasında Türkiye’yi 7 
yıl önce yüzde 30 faizli bir düzenden tek 
haneli faiz düzenine getirdiklerini, ülke 
ekonomisinin dünyanın en büyük 10 
ekonomisi içine girmesinin artık hayal 
olmadığını söyledi.

Özel sektöre önem verdiklerini de belir 
ten Erdoğan, Borusan’a övgüler yağ 
dırdı.

Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştiren 
Marmarabirlik’in 
Başköy’deki 
“lisanslı zeytin ve 
zeytinyağı depoları”, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından telekon- 
ferans aracılığıyla 
hizmete açıldı. 
Başbakan 
Erdoğan’ın Bursa 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi’nden canlı 
bağlantı ile katıldığı 
açılışın kurdelesini, 
Bursa Milletvekili Ali 
Koyuncu, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
Teşkilatlandırma 
Genel Müdürü İsmail 
Kalender, Vali 
Yardımcısı Ahmet 
Kurt, Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa ve yönetim 

' kurulu üyeleri birlik^ 
| te kesti.
j Canlı bağlantı 
i sırasında konuşan 

Bursa Milletvekili Ali 
Koyuncu, Başbakan 
Erdoğan’a öncelikle 
zeytin üreticilerinin 
selamlarını iletti. 
Marmarabirlik 
lisanslı zeytin ve 
zeytinyağı depolarıy
la ilgili kısa bir bilgi 
veren Koyuncu, 
bugünün Türk tarımı 
açısından milat 
olduğunu vurguladı. 
Koyuncu’nun, 17

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak 

eleman aranıyor.
I II I

fitHUKKO^'ZGlZETESI
istiklal Caddesi Bı Sokak No :3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

BMW kazasına acılılaına
Cuma günü sabaha 
karşı İstanbul’dan 
Bursa’ya gitmekte 
olan ve Gemlik 
sınırlarındaki Bursa 
Çimento yakınların
daki meydana gelen 
trafik kazasında 
dereye uçan 
BMW’de ölen 
Bursah işadamı Ali 
Aşan’ın yakınları 
gazetemizi ara
yarak, gazetemizde 
çıkan haberdeki 
kazanın oluş 
nedeninin BMW 
aracı kullanan Ali 
Aşan’ın aracı ile hız 
yapmadığı ve zig 
zag çizmediği belir
tilerek, “Kargo fir
masına ait iki araç 

rsa yönüne 
.arken birbir- 

leriyle yarış ediyor

milyon dolara mal- 
olan lisanslı depo
larda 13 bin ton 
zeytin, 4 bin ton da 
zeytinyağı stoklan- 
abileceğini 
söylemesinin ardın
dan Başbakan 
Erdoğan, tesislerden 
görüntü verilmesini 
istedi. Ekranda 
depoların görüntüsü 
belirince Başbakan, 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 
kendisini izleyen 
vatandaşlara “nasıl” 
diye sordu, 
Vatandaşlar da 
“süper, süper” diye 
karşılık verdi. Daha 
sonra “hayırlı olsun” 
dilekleriyle kurdele 
kesildi.

LİSANSLI 
DEPO NE İŞE 
YARAYACAK?
Marmarabirlik’teki 
törende daha sonra 
kürsüye yönetim 
kurulu başkanı 

larmış ve bu arada 
Ali Aşan’ın kul
landığı 16 AE 744 
plakalı BMW marka 
otomobile araçlar
dan 34 GP 0533 
plakalı araç arkadan 
çarparak, dereye 
uçmasına neden 
olmuş araçta Ali 
Aşan’ın yanında 
bulunan iş 
arkadaşının omuzu 
kırılarak araçtan 
sağ çıkmayı başar
mış, ancak Ali 
Aşan’ın bulunduğu 
tarafa denk gelmesi 
nedeniyle yaşamını 
yitirmiştir. Bu resmi 
kayıtlara da böyle 
geçmiştir, iki kargo 
araç sürücüsü îie 
ilgili hukuki 
mücadelemiz süre
cektir” denildi.

Hidamet Asa geldi. 
Asa, lisanslı depo
ların amacı ve işlevi
ni şöyle anlattı: 
“Dönemsel arz 
fazlalığı nedeniyle 
oluşan fiyat düşüş
lerinin önlenmesi; 
Ticaretin, standart
ları belirlenmiş ürün
ler üzerinden yapıl
ması; Kaliteli üretim 
ve güvenli 
piyasaların oluştu
rulması; Ticaretin 
kayıt altına alınması; 
Ürünlerin sağlıklı ve 
hijyenik koşullarda 
muhafaza edilmesi 
ve kolay pazarlan- 
ması; Yine ürünlerin, 
fiziki numune gös
terilmesi ve teslim
ine gerek olmak
sızın, makbuz senet
leri ile ticaretinin 
yapılması... ” 
Lisanslı zeytin ve 
zeytinyağı depoları 
projesiyle 
Marmarabirlik’in 
Türkiye’de bir ilke 

r^nrp o CgTph/ For HLLL ClCh i Kin 
öisflm1 PETİOT LTD. ŞTİ.

Hisar Mevki Liman Yolu Gemlik’de kurulu 
Bursa Serbest Bölgesinde yeni faaliyete geçecek 
firmamızda görev alarak:

MONTAJ İŞÇİLERİ

• Tercihen Serbest bölgede görev yapmış,
♦ Lise veya dengi okul mezunu,
• Bant usulü üretim ve montaj konusunda en az

2 yıl tecrübeli,
• Gemlik veya civarında ikamet eden,
* Askerlikle ilişkisi olmayan bay ve bayan, 

adayların ö*' çmişlerini 14.06.2010 tarihine kadar 
îertek@karucselektrik.com.tr adresine veya 

| 0224 452 9711 no’lu faksa göndermeleri rfca olunur.

imza attığını ve 
önemli bir başarı 
elde ettiğini 
kaydeden Hidamet 
Asa, “Proje 
kapsamında 
Marmarabirlik, 17 
milyon dolarlık 
büyük bir yatırım 
yapmıştır. Bu 
yatırım tutarının 
yüzde 50’si Dünya 
Bankası ve Hazine 
Müsteşarlığı kay
naklarından, 
yüzde 50’si de 
birliğimiz öz 

kaynaklarından 
karşılanmıştır. 
Bu proje kapsamın
da 5 bin ton kapa
siteli Başköy 
Lisanslı Zeytin 
Deposu, 8 bin ton 
kapasiteli Erdek 
Lisanslı Zeytin 
Deposu, 4 bin ton 
kapasiteli Başköy 
Lisanslı Zeytinyağı 
Depo inşaatları 
tamamlanmıştır” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:ertek@karucselektrik.com.tr
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Bir dizi açılış için 
dün Bursa’ya gelen 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
son uğrak yeri 
Gemlik oldu. 
Bursa’da Merinos 
Toplantı ve Kültür 
Merkezi’nin açılışını 
yapan Başbakan 
Erdoğan ile birlikte 
6 Bakan da geldi. 
SGK Hizmet Binası, 
TOKİ evleri ve 
Uludağ Üniversitesi 
Sağra Merkezi 
açılışı, Ali Durmaz 
Makine Mühendislik 
Fakültesi’nin açılı 
şını yapan Başba 
kan, Ataevler Dur 
mazlar Vagon 
Fabrikası’m ziyaret 
ettikten, BTSO Mes 
leki Eğitim Kampüsü 
temel atma 
törenine katıldı. 
Daha sonra, konfe 
rans sistemi ile 
içinde Gemlik 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu ve Kız Meslek 
Lisesi binalarının da 
açılışını yaptı.

GEMLİK’E GELİYOR 
Başbakan yoğun 
açılış programından 
sonra helikopter ile 
Gemlik Borusan 
Kampüsüne geldi. 
Başbakan ile birlikte 
Gemlik’e Irak 
Cumhurbaşkanı 
Birinci Yardımcısı

Tarık El Haşimi de 
katıldı.
Bakanlar Beşir Ata 
lay, Binali Yıldırım, 
Ömer Dinçer, Nihat 
Ergün, Taner Yıldız 
Faruk Çelik ve 
Selma Kavaf ile bir
likte Borusan’a 
gelen Başbakanı, 
Boruşan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Kocabıyık karşıladı. 
Törene Borusan 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık, 
Holding yöneticileri, 
Borusan’ın ortak
larından Arcelor 
Mittal Yassı Çelik 
Başkanı Robrecht 
Himpe, EN BVV’nin 
CEO’su Hans-Peter 
Villis, Borusan Hol 
ding Onursal Başka 
m Asım Kocabıyık, 
Borusan CEO’su 
Agah Uğur, Borusan 
Holding yönetim 
kurulu üyeleri, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
ile İstanbul dan özel 
bir gemi ile gelen 
sanayiciler, çevre 
fabrika'yöneticileri, 
işadamları» kurum ve 
kuruluşların temsil

cileri katıldı. 
Başbakanın Bursa 
daki programı bir 
buçuk saat gecikin 
ce Gemlik’teki 
program da saat 
18.30 da başladı. 
Açılışta konuşan 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Kocabıyık, yaptığı 
konuşmada Borusan 
ın Gemlik Yerleşke 
si’nde 100 milyon 
dolar yatırımla 
yenilenen ve kapa
siteyi iki katına 
çıkartan Borusan 
Limanı, 120 milyon 
dolarlık Borusan 
EnBW Enerji 
Bandırma Rüzgar 
Enerjisini % 50 sant 
rali, ve 140 milyon 
dolarlık yatırımla 
kurulan Borçelik’in 
üretim kapasitesini 
% 50 arttıran 3.
soğuk Haddeleme ve 
3. Sıcak Daldırma 
Galvaniz Hattı’nın 
hizmete gireceğini,. 
Borusan ile ortağı 
Mannesman’ın 90 
milyon dolara mal 
olması beklenen 
yeni boru üretim 
tesislerinin temelinin 
atılacağını söyledi. 
Kocabıyık, "Bu 
açılışlarla 450 
milyon dolar tutan 
yatırımlar ile Boru 
san Grubu toplam

850 kişilik yeni bir 
istihdam kaynağı 
yaratıyor. Bandır 
ma’daki enerji kuru
luşumuzu 2 yılda, 
1000 MW yatırım 
hedefi doğrultusun
da devam eden ve 
yeni başlayan 
yatırımlarla kurula
cak şantiyede 3 bin 
kişi için istihdam 
doğacaktır. Borusan, 
Türkiye’nin geleceği 
ne güvenen ve en 
ağır kriz koşulların
da bile yatırımlarını 
sürdüren bir gruptur. 
4 önemli yatırımımız 
da bu güvenin en 
somut kanıtıdır. 
Toplam maliyeti 450 
milyon dolar olan, ve 
toplamda 850 kişilik 
istihdam yaratacağı 
mız bu yatırımlarla, 
Türkiye ekonomisi 
için daha fazla değer 
yaratma ve ülkemi 
zin kalkınmasında 
daha fazla katkıda 
bulunma olanağını 
elde ediyoruz.” dedi.

EKONOMİDE 
İLK 10 A GİRECEĞİZ 
Daha sonra söz alan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Gemlik sadace Türki 
ye’de değil dünyanın 
her yerinde zeytini 
ile tanınan bir yer 
olduğunu belirterek, 
"Zeytin dalı dostluk, 

barış ve kardeşliği 
simgeler. Kardeşlik 
hukuku ile yakın 
komşumuz Irak’ın 
Cumhurbaşkanı 
birinci yardımcısı da 
bugün Gemlik’te zey 
tin diyarında, barışın 
diyarında. Biz Türki 
ye olarak Irak’ın 
bağımsızlığına önem 
veriyoruz. Irak’ın 
yeniden yapılan
masına Türk işadam 
tarımız katkıda 
bulunuyor.” dedi. 
Erdoğan, “Türki 
ye’nin gelişmesine, 
kalkınmasına bir 
tuğla ile katkıda 
bulunanlara “başımı 
zın üstünde yerleri 
var” dedi.
Borusan ve ortak
larının kriz ortamın
da 500 milyon dolar 
yatırım yapmaları 
Türkiye’nin bütün 
engelleri aşmadaki 
başarısının kanıtı 
olduğunu söyledi. 
Başbakan Erdoğan, 
Borusan ve ortak
larının 10 yılda 
Türkiye’ye 3 milyon 
dolarlık yatırım 
yapacağını, 
Gemlik’in ithalatta 
da önemli bir kapı 
olduğunu belirterek, 
özel sektörün 
başarılarıyla iftihar 
ettiğini söyledi.
Türkiye’yi 7 yılda^ 
farklı bir ülke haline 

getirdiklerini 
anlatan Başbakan, 
sağlıkta, ekonomide, 
eğitim de, ulaşımda 
Cumhuriyet tari
hinde görülmedik 
hizmetler yaptıklarını 
belirterek, hala 
bunları görmek iste
meyenlerin 
olduğunu belirtti. 
"Hedefimiz, dünya 
ekonomisinin ilk 
10’una girmektir. 
Biz, devletçi düşün 
ceyi attık, özel sek
törün önündeki 
duvarları yıktık. 
Türkiye harekete 
geçmiştir. İhtiyacı 
mız kendimize 
inanmak, çalışmak, 
ken dimize güven
mek, daha çok 
çalışmak, daha 
çok çalışmaktır” 
dedi.
Başbakan, Irak I. 
Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Tarık El 
Haşimi» Bakanlar ve 
Asım Kocabıyık, 
Ahmet Kocabıyık, 
Borusan ortakları, 
Bursa Valisi, Büyük 
şehir ve Gemlik 
Belediye başkanının 
katıldığı törenle 
sahneye gerilen 
kurdele kesilerek, 
açılış yapıldı. * 
Başbakan daha 
sonra helikopter 
ile ilçemizden 
ayrıldı.

(GÜVEN ŞÖMİNEKaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com bize lllttŞaCdkSiniZ

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
BMEaBSiŞ_. Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvan, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon

■ i Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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Mil İM MI HIM İl
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Akdeniz'de yaşanan 
İsrail vahşetine 
karşı, 300 Sivil 
Toplum Kurulu şu'- 
nun desteğiyle 
Çağlayan Meyda 
nı'nda Türkiye'nin 
en büyük miting
lerinden biri 
gerçekleşti.. 
Yaklaşık 3 buçuk 
saat süren 
mitingde İsrail'e 
lanet yağdı. 
Çağlayan 
Meydam'ndâ 
düzenlenen 
mitinge katılan on 
binlerce kişi, yardım 
gemisine saldıran 
İsrail'i protesto etti.. 
Türk ve Filistin 
bayraklarıyla alanı 
dolduran vatan
daşlar, İsrail'e 
tepki gösterdi. 
SP'nin öncülüğünde 
düzenlenen 
'Sustukça ölüyoruz- 
İsrail vahşetine 
isyan' mitingi 
Çağlayan 
Meydam'nda 
toplanan on

‘Gemlik Köriei internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

binlerce kişi, 
Türk ve Filistin 
bayrakları taşıdı. 
İsrail saldırısında 
şehit olanların 
fotoğraflarının 
taşındığı mitingde, 
İsrail aleyhine 
pankartlar açıldı, 
sloganlar atıldı. 
Polisin yoğun 
güvenlik önlemi 
aldığı mitingde SP 
Genel Başkanı 
Numan Kurtuluş 
konuşma yaptı.. 
Daha sonra yardım 

şehitleri için temsili 
yoklama yapıldı... 
Eski başbakanlar
dan ve Milli Görüş 
lideri Necmettin 
Erbakan da 
programa canlı 
olarak evinden 
katıldı.
Erbakan, olaylarda 
hayatını kaybeden
ler için Fatiha 
suresini okuttu... 
Daha sonra 
Erbakan kalabalığa 
'M'Hi Görüş 
Ye nini' ettirdi..

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkam 
Recep Altepe, 
Velodrom’a yapıla
cak olan yeni stad 
yumun son şeklini 
Bursa ziyareti 
sırasında Başbakan 
Erdoğan göstererek, 
proje hakkında bilgi 
verdi. Başbakan 
Erdoğan ise, yeni 
stadyumun 1,5 yıl 
içinde tamamlana 
cağını müjdeledi. 
Atatürk Kongre 
Merkezi’ni hizmete 
açmak için Bursa’ya 
gelen Başbakan 
Erdoğan, tören 
alanında Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’den 
yeni yapılacak 
stadyumla ilgili bilgi 
aldı. Başkan Altepe, 
projenin son halini 
Başbakan Erdo 
ğan’a göstererek, 
proje hakkında 
detaylı bilgi verdi. 
Bu bilgilendirmenin 
ardından kürsüye 
çıkan Başkan 
Altepe, “Bursa 
spor’un yakaladığı 
başarı 34 bin olarak 
düşündüğümüz kap

asitenin yetmeye- Bursa’ya ve
ceğini gösterdi. 
Kapasiteyi 43 bine 
çıkardığımız yeni bir 
proje hazırladık.
Proje aşamasında 
Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası’ndan 
da destek aldık.
Yakın zamanda ise 
yeni stadın inşaatı
na başlayacağız” 
dedi.
Konuşmasına 
Bursaspor’un 
şampiyonluğunu 
kutlayarak başlayan 
Başbakan Erdoğan 
da Bursaspor’un 
sadece Bursa’nın 
değil Türkiye’nin 
gururu haline 
geldiğini belirtti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin

Bursaspor’a yakışa
cak yeni stat çalış
malarını hızla 
sürdürdüğünü ifade 
eden Başbakan 
Erdoğan, “43 bin 
kişilik yeni stadın 
bitirilmesi için 
gerekli talimatı 
verdim. Bu stadın 
1,5 yıl içinde 
Bursa’ya kazandırıl
masını istiyorum. 
Belediye Başkanı 
mız ve ilgili arkadaş 
larda bu yeteneği 
bu kabiliyeti görüyo
rum. İnanıyorum ki 
arkadaşlarımız bunu 
başaracak ve dünya 
standartlarındaki bu 
stadyum Bursalıla 
rın hizmetine gire
cek” diye konuştu.

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

KAYITLARIMIZ DfeVAllİI EDİYOR

€ĞİTİMD€12.Vll
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

Sınıflarımız:
2 yaş - 3 yaş - 4 yaş ■ 

5 yaş-ana sini..
Yabanı dil & Dans dersleri 

Bale & Buz pa^ni & Biniciı % Yüzme
info@elmasekerikres.com veya www.elma.’<res.com 

517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detayıı uıigi alabilirsiniz

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
A/1ORTORGC BROK€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 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+1 116 m2 SATILIK DAİRE________
K.Kumla Manas Sitesi 2+1,70 m2, mar Jsız, 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
res.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

KORUMAYANLAR KORUYALIM DEMİYORLAR MI ?
Tüm doğal canlı ve 

cansız varlıklar, 
Yaradanın; insanlığı 
ve yaşayan hay* 
vanat ve nebatat ile 
mikroorganizmalara 
dengeli bir şekilde 
sunduğu, korunması 
gereken 
emanetlerdir.

■ “Emaneti 
koruyunuz” Allah’ın 
mutlak bir emridir.
insanoğlu bu ilahi 

emri yerine getirmez 
olmuş, doğayı ve 
doğal varlıkları, 
hatta ve hatta insan
ları yok ederek mut
lak egemenliği ele 
geçirmenin, tüm 
zenginliklere sahip 
olmanın, insana ve 
doğaya hükmet
menin çabasına 
düşmüştür.

Bu gerçek iken, 
gözler önünde iken; 
göstermelik haftalar
la göz boyamaya, 
gerçekleri unuttur
maya, sözde yok 

edenler kendileri 
değilmişçesine, 
toplumları, çevreyi, 
doğayı koruma’ ya 
(!) yöneltmek için 
uğraş verilmiyor 
mu?

Gel de çileden 
çıkma!

Önce Gemlik’ ten 
söze başlayalım. .

Bu satırların yazarı, 
1973 yılında 
CHP’den Gemlik 
Belediye Başkanh 
ğı’na aday olmuştu.
“Gemlik 1. derece 

deprem bölgesi, 
Gemlik ovasını 
iskana açmam, 3 
kattan fazla bir 
yapılaşmaya, hisseli 
satışla sözde araziyi 
arsa imişcesine ruh- 
satlandırıp yapılaş
maya izin vermem, 
Gemlik’ in 
gelişmesinin sanayi 
ile değil, turizm ile 
olmasına büyük 
özen gösterip çalışa
cağım” dedim.

“İlçenin konut ihti 
yacını Cihatlı 
Köyü’nden başla
yarak orman vasfı 
taşımayan yöre ile 
karşılayacağımı” 
belirttim. O zamanki 
siyasiler ve rantçılar 
olağanüstü bir , 
gayretle seçilmemi 
önlediler. Sonra ne 
oldu ? Ovada 
gecekondular, çarpık 
yapılaşmalara izin 
verildi, göz yumul
du, bu günkü durum 
yaratıldh

Belediye meclis
lerinin salt çoğun
luğu, inşaatçılar ve 
arazi sahiplerinden 
oluştu. Habire mev
cutlara kat ilave 
kararları verildi. Yeni 
yerlere gökdelenler 
dikildi. Hem de fay 
hatları üzerinde.

Sanayinin gelme
sine kolaylıklar sağ
landı. BP, Borusan, 
Azot Sânayi, Çimtaş 
derken liman tesis

leri, Denizimiz kir
lendi, trafik yoğun
luğu arttı. Balıkları 
mız yok öldü.

Granit ve beton 
parkeler sökülerek 
seçim asfaltları 
döşendi. Asfaltlar 
bozulup harap 
oldukça her seferin 
de üst üste asfalt 
döşene. döşene, iş 
yerleri ve bazı 
konutlar yolun altın
da kaldı. Asfalt 
yağışlarda su 
geçirmediği için her 
yağışta iş yerlerini 
ve konutları sular 

/ bastı, maddi zararlar 
oluştu.

Önceki yıllarda da 
Gemlik bol yağış 
alıyordu. Hele yılın 
hemen hemen her 
sah günü yağmur 
yağıyordu. Gemlik 
salı yağmurlarıyla 
ünlüydü. Buna rağ
men ne sel oluyordu 
ne de su baskınları.

Gelelim yurdu

muzun durumuna. 
Tarım arazilerine 
fabrikalar kurdurul
du. Fabrikaların 
zehirli atık suları 
denizlere, nehirlere, 
derelere, göllere ve 
rildi. Pırıl pırıl, mas
mavi sularımız sim
siyah oldu, canlı var
lık türleri azaldı. 
Otomobil fabrikaları 
kurulsun diye onbin- 
lerce ağaç kesildi. 
Boğazın doğal var
lıkları köprüler ve 
villalar için yağma
landı, tabii güzellik
leri bozuldu.
Dağlarımız altın 
arayıcılarınca delik 
deşik edildi.
Onbinlerce zeytin 
ve narenciye 
ağaçları kesildi. 
Cumhuriyetin ordu 
su ile dikip 
korudu ğu orman
larımız ise cayır 
cayır yanıyor, 
yakılıyon

Bilinçsiz zirai 
mücadele Sonrası 
doğanın dengesi 
bozuldu, sağlıklı 
ürün alınamaz oldu. 
Zirai ürünlerdeki 
tarım ilacı kalın
tılarından kanser 
vakalarında artışlar 
meydana geldi.

Bir avuç çapulcu 
dendi, terör 

küçümsendi, nice . 
canların yanında 
400 milyar dolar 
heder oldu gitti, 
hayvancılık bitti.

Dünyada hay
vancılıkta ön 
sıralarda olan 
Türkiye, et ithal 
eden ülke haline 
geldi.

Rüzgar enerjisi 
potansiyeli varken, 
göller - ırmaklar 
üzerinde santraller 
kurularak, 
sularımıza el konul
du.

Tamamı ele geçiril 
meye uğraşılıyor.

Nükleer enerji 
ülkemize getirilmeye 
çalışılıyor.

Halk, otoların 
saldığı egzoz gazı ile 
zehir soluyor.

Her yıl tüm Avrupa 
ülkelerinin mevcut 
araç sayısı kadar 
araç, piyasaya 
sürülüyor.

İşin daha da 
kötüsü, yoksulluktan 
ve aşırı kazanç 
hırsından toplumun 
ahlakı kirleniyor.

Çevreyi ve doğayı 
yok edenler, masum 
halka çevreyi ve 
doğayı koruyalım 
demiyorlar mı ?

Bu durum insanı 
kahrediyor!

Çala UmliBe âlet troa üiıtiMt soı
Sanayi Bakanlığı, 
Merkezi Tüzel Kişilik 
Bilgi Sistemi Projesi 
ile tüm tüzel kişilere 
numara verecek ve. 
merkezî veri tabanı 
oluşturacak. Çalıntı 
kimlik için 238 tica 
ret sicil müdürlüğü 
ne ayrı bildirime 
gerek kalmayacak. 
Tüketici haklarını 
korumak için önemli 
düzenlemelere imza 
atan Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, 
dolandırıcıları üze
cek bir adım attı. 
Beş dakikada inter
net üzerinden şirket 
kurmanın yolunu 
açan bakanlık, 
çalıntı kimlikle şir
ket kurma dönemine 
de son veriyor.
Merkezi Tüzel Kişilik 
(MTK) Bilgi Sistemi 
Projesi ile vatandaş 
ve şirketlerin 
dolandırıcılığa 
maruz kalmalarını 
önlemek için önemli 
tedbirler aldıklarını 
belirten Sanayi 
Bakanı Nihat Ergün, 
bu proje sayesinde 
çalıntı kimlik kartı 
ile ticari işletme 
veya şirket kurul

masının önüne 
geçileceğini söyledi. 
MTK ile tüzel 
kişilere numara ver
ileceğini belirten 
Ergün, tüm işlem
lere ilişkin kayıtların 
merkezi veri 
tabanında toplanıp 
saklanacağını kay
detti. Sistem ile 
girişimciler ve işlet
meler, diğer kamu 
kurumlan nezdinde- 
ki işlemlerini, 
sadece MTK numa 
raları kullanılarak 
başka bir belge 
sunmaya ihtiyaç 
kalmadan 
yürütebilecek. 
Eski uygulamada 
çalıntı kimlik kartı 
ile adına şirket 
kurulan ve bu 
nedenle mağdur 

olan bir vatandaşın 
Bakanlık'a müracaat 
ettiğini aktaran 
Ergün, "Bu çalıntı 
kimlik kartı ile ilgili 
238 ticaret sicil 
memurluğuna 
bildirim yapılıyordu. 
Bu hem zaman 
israfına hem de 
önemli bir kaynağın 
israfına neden olu 
yordu. Şimdi ise 
MTK bilgi sistemi 
üzerinden tüm bu 
işlemler birkaç daki
ka içerisinde yapıla
cak.” dedi. Ergün, 
kamu kurum Ve 
kuruluşları ile 
mahkemelerde bu 
konuyla ilgi görülen 
davalara ilişkin iste
nilen belgelerinde 
zaman israfından 
kurtulacağını kay

detti.
Bakan Ergün'ün 
verdiği bilgilere 
göre sadece bir 
tane çalıntı kimlik 
kartının bildirim 
işlemi için, mini
mum 238 kâğıt har
canıyor. Her bir 
posta 1 TL olarak 
hesaplandığında 
yaklaşık 238 liralık 
posta masrafı 
ortaya çıkıyor. Bu 
durum hem kaynak 
israfına neden 
olurken hem de 
bildirim zamanı 
uzadığı için mağ
duriyetlere yol açı 
yor. Merkezi Tüzel 
Kişilik Bilgi Sistemi 
Projesi hakkında 
bilgi veren Bakan 
Ergün, standart 
bir şirket ana 
sözleşmesinin 
hazırlanmasının 
5-6 dakikada 
tamamlanacağını 
aktardı. Sistem 
sayesinde haz- 
arlanan ana 
sözleşme, tescil 
edilmek üzere ilgili 
notere ve Ticaret 
Sicili Memurluğu'na 
sistem üzerinden 
gönderilecek.

MİMİ

Asıl alacak miktarı 
1.333,33 TL’ye 
kadar olan icra 
takiplerinde 
avukatlık ücreti, 
asıl alacağı 
geçemeyecek. 
Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesinde 
Değişiklik 
Yapılmasına 
Dair Tebliğ, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesinin 
11. maddesinin 

ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

birinci fıkrasında 
yapılan değişikliğe 
göre, asıl alacak 
miktarı 1.333,33 
TL’ye kadar 
olan icra takip
lerinde avukatlık 
ücreti, 
tarifenin ikinci 
kısmının, ikinci 
bölümünde, icra 
dairelerindeki 
takipler için 
öngörülen maktu 
ücret olacak. 
Ancak bu ücret 
asıl alacağı geçe
meyecek.
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Sosyal yardıma çeki aiizen secim sonrasına kailli
Hükümet, sosyal 
yardım ve yeşil kart
ta ‘disiplini* sağlaya
cak olan iki projesi
ni de seçim sonrası
na erteledi.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun (SGK) 
bu yılın sonunda 
yeşil kartı devir 
alması ve yeşil kart 
verilmesinde 
merkezi test kriter
lerinin uygulanması 
öngörülüyordu. 
Yeşil kart siste
mindeki bu değişik
liğe hükümetin 
seçim öncesi sıcak 
yaklaşmadığı 
kulislerde de dile 
getiriliyordu. 
TBMMMe hafta 
başında bir yasa 
teklifine eklenen tek 
maddelik düzenle
meyle, yeşil kartın 
SGK'ya devri 2012 
yılına, yani seçim 
sonrasına bırakıldı. 
Sosyal yardım sis
teminin tek bir elde 
toplanması ve 
yardımlara üst sınır 
getirilmesiyle ilgili 
olarak hazırlanan 
yasa taslağı ise son 
dönemde sessiz 
sedasız gündemden

kalktı. Sosyal 
yardımlarda yasal 
değişiklik, 
hükümetin bir 
önceki dönemde 
seçim vaadiydi. 
Ancak yaklaşan 
seçimler ve hiçbir 
kurumun yardım 
dağıtma yetkisinden 
vazgeçmek iste
memesi bu 
sonucu doğurdu. 
Sosyal yardımdan 
da ses yok 
Sosyal güvenlik 
reformu gereği, bu 
yılın son çeyreğiyle 
birlikte yeşil kartta 
inisiyatifin Sağlık 
Bakanhğı'ndan 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na geçmesi 

ve yeşil kartın aşa
malı olarak kaldırıl
ması gerekiyordu. 
SGK'ya devirle bir
likte, mali durumu 
yetersiz görülenlerin 
primleri devlet 
tarafından1 
ödenecek ve bu 
kişiler de genel 
sağlık sigortalı ola
caktı. Böylece yeşil 
kartla ilgili yıllardır 
Sürdürülen suiisti
mal iddiaları da 
gündemden 
düşürülecekti. 
Sosyal güvenlikte 
‘popülizm* iddi
alarını beraberinde 
getiren bir^diğer 
erteleme ise sosyal 
yardımlarda 

yaşandı. Sosyal 
güvenlik reformu
nun temel ayakların
dan biri olarak, 
sosyal yardımlarla 
ilgili çerçeve bir 
düzenleme yapıl
ması gerekiyor. Bu 
kapsamda Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
bünyesinde Primsiz 
Ödemeler Genel 
Müdürlüğü de kurul
du. Bu müdürlük 
tüm sosyal yardım
ları bünyesinde 
toplayacak ve bir 
disiplin içinde 
yardım dağıtımını 
gerçekleştirecekti. 
Konuyla ilgili olarak 
geçen yıl bir yasa 
taslağı da hazır
landı. Hazırlanan 
taslak, yardım ver
ilecek kişiler için bir 
yardım tavanı belir
lenmesini ve kişi
lerin objektif kriter
lere göre seçilmesi
ni öngörüyordu. 
Ancak yardımla ilgili 
yetkilerini bırak
mayan istemeyen 
kurumların baskıları 
ve seçimin yaklaş
ması sonucu, söz 
konusu çalışmalar 
da rafa kalktı.

SBS'de İsınıl
öğrencileri ter dijkiü

İlköğretim 7. sınıf 
öğrencisi yaklaşık 
1 milyon 68 bin 
adayın katıldığı 
Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) 
yapıldı.
SBS, tüm il 
merkezleri ile yurt 
dışında Lefkoşa, 
Trablusgarp, Riyad, 
Medine, Cidde, 
Tebük, Kuveyt, 
Aşkabat, Taşkent, 
Bakü ve Bişkek’de 
gerçekleştirildi. 
SBS, tüm sınav 

merkezlerinde 
Türkiye saatiyle 
10.00Tda başladı ve 
100 dakika sürdü. 
Öğrencilere 
sınavda 90 soru 
yöneltildi.
İlköğretim 6. 
sınıflar da 12 
Haziran Cumartesi 
günü SBS’ye 
katılacak.
İlköğretim 6 ve 7. 
sınıfların sınav 
sonuçları ise 6 
Ağustos 2010’da 
açıklanacak.

00 00 ® 00

DUCUN & NİŞAN & SÜNNET V0 AÇILIŞ 4J
ORGANİZASYONLARI İLE DE 

HİZMETİNİZDEYİZ

i

DAVETİYE KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
j^|| jj İYİ BIS ILIR

DÜĞÜN A NİŞAN A NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI 

MASA VE SANDALYE SÜSLEME & GELİN MAŞASI & 
SÜNNET YATAĞI VE TAHTI A BALON SÜSLEME A 

HAVAİ FİŞEK A KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ
DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI A PALYANÇOLAR

ÖZEL TASARIMLAR

MHTRflHPIIIV-RElfl AMPIIIV VAVI1IPIIIV ADı*. ^CVMI

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Olitt stüdvojrestii Yanı GEMLİK

Tel: 0 22013 96 83 fax: 0 224 513 35 95
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SATILIK DAİRE
II I I

GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 
3+1 DENİZ MANZARALI 

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
■ ■ ■

3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur 

Sokakta 3+1 (3 balkonlu) 
(Saruhanlar Market üstü) 

doğalgazlı, kombili, klimalı, 
pimapenli, gömme dolaplı, 

yerler laminat parke köşe daire
Tel : 513 96 83

7 Haziran 2010 Pazartesi 
İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 5 

Tel: 513 % % GEMLİK

Gemlik Kart ez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3681 
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 
TAKIYE

12.00-14.15-
I6.l5-2O.3O 

BENİ UNUTMA 
11.4544.00-
16.30-19.30
Rezervasyon 

(Tel: 513 55 21)
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»Mi!

Dünyanın yerel bankası
Arayın - 444 0111 Tıklayın - www.hsbc.com.tr Ziyaret edin - HSBC Bank Şubeleri

10.00p -'75.Cİ00 TL .arası birikiminize size'özel mevduat faizi oranlan,x ► Yeni kal îgmfla

te

TÜRKİYE'DE
YİRMİNCİ YIL

1 - MfiOtM-

Gemlik'teki 2. senemizde 
süper avantajlar HSBC'de!

' ' S ‘ _ *> , 'k.-
► Size özel mevduat faizi oranı

? >4Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

HSBC Bank AŞ tarafından yayımlanmıştır.
• Size ozd verier faiz oram HŞBC Ban< Gemik Şuoesi ndc yeni açlan 10.000 • 75 000 TL tutar aralındaki I aykk TL vadeli me-duat hesapları ıçm geçerlrtr HSBC Bank AŞ.'nm faiz crarbrr ı detetrme hakkı sa<kkr 

Kampanya 1 -30 Hazran 2010 tarihten arasında yalnızca HS8C Gemlı< Şubesi nden yapılacak başvuruarda geçenrtr
” 20 TL degerindecı Advantage NakitPuan kazanrx sadece HSBC Gemlik Şubesi nden yapılan kredi kam başvurulan ıçm goçerlıdK Kampanya 1 30 Haziran 2010 tanhleri arasmde yalnzca HSBCGemlk Şubesinden yapfecak başvurularda geçertd».

1\wwm tyemMeu & TKe^Mûfet

Gemlik Belediyesi
SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

ViujiİA & & (jaİA IfetMÜPti

I®®

ÇOK AMAÇLI 
SALONU

Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 
Fotoğraf ve Video Çekimi 

Barkovizyon & Canlı Müzik
Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

http://www.hsbc.com.tr


Kuruluş:1973

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Sandık Bölgesi askı listeleri 9 Haziran 2010 Çarşamba gününden 22 Haziran 2010 gününe değin askıda kalacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararla 12 
Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan Anayasa 
değişikliği halk oylaması için sandık bölge 
askı listeleri 9 Haziran 2010 günü saat 08. oo’- 
den itibaren 22 Haziran 2010 tarihine kadar 
askıda kalacağı duyuruldu.
İtçe Seçim Kurulu Başkanlığımdan yapılan 
açıklamada, seçmenlerin askı süresinde otur
dukları mahalle muhtarlıklarındaki seçmen lis
telerini incelemelerini istedi.
Öte yandan, bugün merkez ve köy muhtarları 
Muhtarlar Derneği’nde toplanarak konuyla 
ilgili olarak bilgilendirilecek. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Haziran yağmurlan
Meteoroloji geçtiğimiz pazar günü 

Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış 
ların başlayacağını söylüyordu.

Gözümüzü kapalı bir hava ile açtık.
Pazar günü benim bahçe günüm ol 

duğu için içim sıkıldı.
Ağmak ıslatan yağmur altında bah 

çeye çıktım, çimleri sulama sorunum 
olmayacaktı.

Buna karşın, bir süre sonra güneş 
açınca mazıları biçme olanağım oldu.

Gökyüzünde gün boyu kara bulutlar 
dolaşıp durdu.

Başbakan da Gemlik’e gelip Boru 
san'da açılış yapacaktı, ya yağmur 
yağarsa dedim içimden...

Beklenen yağış gece geldi. Dev.4’de

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCACTSİZ SCfiVİS HİZMETİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan ve devam 
edecek olan yağışlar da korkulan olmadı. Önce
ki gece sabaha kadar yağan, ve dün de devam 
eden'yağışlar, ilçemizde Osmaniye Mahallesi ile 
Çevre Yolu üzerinde bazı sokaklarda ve Eşref 
Dinçer Mahallesi’nde 2 evin zemin katlarını su 
basmasına neden oldu. Haberi syf 4’de

Mili Hini $ı i Mmı
İlki geçtiğimiz yıl 
Belediye tarafın
dan gerçekleştin 
len Hemşehri Der 
nekleri şenliği 
yarın başlıyor.
9-10-11 Haziran 
2010 tarihlerinde 
gerçekleşecek 
olan 2. Hemşeri 
Dernekleri Şen 
liği’nin finali ise 
12 Haziran 2010 
tarihinde sanat 
çıların da katılma 
sıyla İskele Mey 
dam Festival ala 
nında yapılacak.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazete%25c5%259fi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Referanılıım hazırlıkları lnsM
Erbil...

Toplum olarak paranoyaklaştık.
Her atılımda “acaba”diye düşünüyoruz..
Yönetenlerin ve dış salvoların bu vahim tablo

nun oluşumunda önemli payları var.
Kuşku ve korku egemen oldu..
Doğal olarak;
Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri 

Mesud Barzani'nin Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyareti 
de manidar bulunuyor..

Altında bir çok neden aranıyor..
Haksız da değiliz..
Çünkü ilişkileri bu noktaya basiretsiz ve ikircikli 

anlayışları ve yaklaşımları getirdi..
Bir an önce aradaki kuşku bulutlarının dağıl

ması gerekiyor.
Kolay olmayacak yılların birikimini silmek..
Burada komşuyu yönetenlere önemli görev ve 

sorumluluklar düşüyor.
Öncelikle;
İyi niyetli ve içten olduklarını eyleme de dök- 

meliler..
Komşumuz Kuzey Irak ve Irak hem yakın hem 

de ciddi potansiyel içeren bir pazar..
Erbil, Süleymaniye ve Dohuk..
Bölgenin ilgi çeken kentleri..
Yeniden yapılanıyorlar.
Savaşın yaralarını hızla sarıyorlar..
Bölgedeki savaş sonrası Arapların olumsuz 

tutumu nedeniyle Kuzey Irak yönetimi, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne yönel miş durumda. Dolayısıyla 
güvenliği onaylanan Erbil, Süleymaniye ve Dohuk 
kentlerinde ticaret yapılabilir nitelikte..

Bölgede faaliyet gösteren Türk firma ların 
yabancı firmalar içindeki payının 5-6 aylık süre 
içinde yüzde 45’den, yüzde 60'a yükselmesi 
önemli bir gösterge..

Yatırımlar var..
inşaat, mobilya, restoran, giyim, kuyumculuk, 

hah mağazaları gibi daha birçok alanda etkinlik 
gösteren firmalarda Türk mallarının yoğunluğu 
dikkat çekiyor.

Erbil'de Türk kökenli büyük inşaat firmalarının 
dev şantiyelerinin faal olduğu da biliniyor..

Yeterli mi ?
Değil.. Daha da arttırılabilir..
Çünkü; Bölgede yatırım yapmak isteyenler için 

geniş olanaklar sunuluyor Herhangi bir yerel 
ortak bulunması koşulu da aranmaksızın lisanslı 
araziler üzerine yatırım yapmak isteyen iş 
adamlarına ücretsiz yer tahsisi, 5 yıl gümrük 
muafiyeti, 3 yılda bir eşya değiştirme hakkı bun
lardan birkaçı.

Kriz nedeniyle yeni pazarlara yönelen şirketlerin 
sunulan olanakları iyi değerlendirmeleri gerek..

Ayrıca..
Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası’nın da 

bölgede “şube” açma girişimleri var.
THY da İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'dan tar

ifeli seferler başlatmak için hazırlıklarını 
sürdürüyor.

Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır 
ziyaretimiz sırasında;

Merkezi Adana’da olan Irak-Ortadoğu İş kadın
ları ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Sıdıka Halıcıoğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Erkut Temiz ile de görüşme olanağı bul
duk..

Aynı zamanda Diyarbakır Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi de olan Temiz kendisini 
insan ilişkilerine adamış..Bölgesini ve ülkesini 
daha iyi konumlara ulaştırmak için çabalayan bir 
iyi niyet elçisi..

Bursa’da önemli bir potansiyel olduğunu vurgu
layan Temiz;
“BursalI işadamları ile 'uzey Irak başta olmak 

üzere tüm Irak’la iş bağlat 'arı kurdurmaya 
hazırız. Krizi fırsata dönüş, ’lek için iyi bir 
zemin.Yeter ki bizimle irtibau içsinler.
Yaptığımız girişimler meyvelerini vermeye başladı 
bile” diyor..

Bursa’ya düşen adımları büyütmek..
Bölgeyle Bursa arasındaki sosyo-ekonomik 

bağları güçlendirmek..

Sandık Bölgesi askı listeleri 9 Haziran 2010 Çarşamba gününden 
22 Haziran 2010 gününe değin askıda kalacak

Yüksek Seçim 
Kurulu’nun aldığı 
kararla 12 Eylül 2010 
tarihinde yapılacak 
olan Anayasa 
değişikliği halk 
oylaması için 
sândık bölge 
askı listeleri
9 Haziran 2010 günü 
saat O8.oo’den 
itibaren 22 Haziran 
2010 tarihine kadar 
askıda kalacağı 
duyuruldu.
İlçe Seçim 
Kurulu’ndan 
yapılan açıklamada, 
sandık bölgesi askı 
listelerinin belirtilen 
tarihler arasında 
askıda kalacağı 
hatırlatılarak, bu 
tarihten sonra askı 
süresinin biteceği, 

| ilgililerin mağdur 
olmamaları için

oturdukları 
mahalle veya köy 
muhtarlıklarına 
başvurarak, 
listelerde isimlerinin 
bulunup bulun
madığının kontrol 
edimesi istendi.
İlçe Seçim Kurulu 
başkanlığı açıkla
masında listelere 
herhangi bir nedenle 
yazılmayanlar, 
18 yaşını dolduran 
seçmenler, başka 
bir listede yazılıp ta 
sürekli olarak 
oturmak amacıyla 
listelerin asılı 
bulunduğu yere 
gelenler, kimlik ve 
adres bilgileri 
yanlış olanlar, T.C. 
kimlik numarası 
bulunmayan seç
menler, askerlikten 
terhis olmuş ama

listede adı olmayan 
seçmenler ve 
kimlik bilgileri hatalı 
olanlar seçmen 
listelerine adlarını 
yazdırabilecekler.

MUHTARLAR İLE 
TOPLANTI
Sandık bölgesi askı

listelerinin askıya 
çıkması nedeniyle 
bugün saat 13.oo’de 
ilçemizdeki 
merkez ve koy 
muhtarları 
ile muhtarlar 
derneğinde 
toplantı yapılacağı 
bildirildi.

Mili İlimlini Mü Will
İlki geçtiğimiz yıl 
Belediye tarafından 
gerçekleştirilen 
hemşehri dernekleri 
şenliği yânn 
başlıyor 
9-10-11 Haziran 
2010 tarihlerinde 
gerçekleşecek 
olan 2. Hemşeri 
Dernekleri , 
Şenliği’nin finali 
ise 12 Haziran 2010 
tarihinde Sanatçıların 
da kakılmasıyla 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
yapılacak.
Hemşeri dernek
lerinin tanıtımlarını 
yapacakları özel 
stantlar Gemlik 
Belediyesi 
Atölyelerinde 
yapıldı.
Yapılan stantlar 
Belediye ekipleri 
tarafındari Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
dere boyu... 
tarafındaki alanına 
monte edildikten 
sonra, şenliğe 
hazır hale getirildi. 
Şenliklere Gemlik 
halkının ilgi göster
gesi bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İte meşe lal liiıimiii Wai Will YaaYORUM
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
kişi, miras meselesi 
yüzünden tartıştığı 
kardeşini bıçakladı. 
Alınan bilgiye göre, 
özlüce 
Mahallesi'nde oturan

Telecilihamığı iılılia edilen ceie colıeftilıli
Bursa'da, kendilerini 
factoring şirketi 
görevlişi olarak tanı
tarak, faizle para 
verip zorla çek ve 
senet tahsilatı 
yaptıkları öne 
sürülen çete çöker
tildi. Liderliğini 
Nurcan U.'nun (38) 
yaptığı çetenin 4'ü 
kadın 12 üyesi jan
darma operasyo 
nuyla gözaltına 
alındı.
Bazı kişilerin kendi
lerini factoring 
şirketi görevlisi 
olarak tanıtarak, 
yüzde 3 -7 faizle

Bnrsa'ılaOrganizeSııcIrııiiiiiııeYiinelliOperasvon
Bursa Jandarma 
Komutanlığı ekiple 
rince düzenlenen 
operasyonda, çek 
ve senet tahsilatı ile 
tefecilik yaptıkları 
öne sürülen, 4 
kadının da araların
da bulunduğu 14 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Nurcan U'nun lider
liğindeki suç 
örgütünün yüzde 3-7

Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da bir kişi hayatını 
kaybetti.
Bursa-Yenişehir 
Karayolunun 38.

Çantayı çalıp kayıplara karıştı
Bursa'da, minibüs 
bekleyen vatandaşı 
yerlerde sürükleyip 
çantasını çalan 
şahıslar kayıplara 
karıştı.

Güngör (67) ve 
kardeşi Mustafa B. 
(62) arasında 
babalarından kalan 
miras meselesi 
yüzünden tartışma 
çıktı.
Tartışmamı?

para verip tefecilik, 
çek ve senet tahsi
latı yaptıkları yönün
deki ihbar üzerine 
Bursa İl jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
harekete geçti. 
Arkadaşları arasında 
'Nurcan Reis' olarak 
bilinen Nurcan 
U.'nun liderliğini 
yaptığı çetenin üyesi 
oldukları iddia edilen 
Melike Ç., Özlem T., 
Esra E., Olcay S., 
Erman E., İhsan A., 
Şenol A., Hakan T., 
İlker S., Çağlar T. ve 
Selami F. gözaltına 
alındı.

faizle para vererek 
tefecilik, çek ve 
senet tahsilatı yap
tığı ihbarı üzerine 
güçleri operasyon 
düzenledi.
Nurcan U. ile Melike 
Ç, Özlem T, Esra E, 
Şenol A, Erman E, 
Hakan T, Olcay S, 
İlker S, Çağlar T, 
Selami F, yeminli , 
Mali müşavir İhsan 
A, S.E. ve G.T.

kilometresinde Ali 
Ziya B.'nin sevk ve 
idaresindeki 16 PC 
420 plakalı araç 
karşıdan karşıya 
geçmeye çalışan

Edinilen bilgiye göre 
olay, dün gece saat 
02.00 sıralarında, 
Ulu Mahalle Ankara . 
yolu üzerinde mey
dana geldi. Evine 

kavgaya 
dönüşmesinin ardın
dan Mustafa B, 
ağabeyi Güngör B. 
tarafından bacağın
dan bıçaklandı. 
Yaralı Mustafa B, 
Çekirge Devlet

Merkez Osmangazi 
ve Nilüfer ile 
Yenişehir ilçesinde 
yapılan eş zamanlı 
operasyonda 
yakalanan zanlılar, 
Sermaye Piyasası . 
Kurulu'nda görevli 
olan ve ismi açıklan
mayan iki kişiye 
kendilerine factoring 
şirketi kurmaları için 
izin vermeleri 
karşılığında 50'şer 
bin TL rüşvet verdik
lerini iddia ettiler. 
Jandarma operas 
yonunda zanlıların 
factoring firması 
olarak işlettiği 

gözaltına alındı. 
Bu kişilerin 'factor
ing' firması olarak 
faaliyet gösterdiği 
ofiste yapılan arama
da, 12'si diz üstü 
olmak üzere 30 bil
gisayar, 8 harici 
bellek, 5 adet çeşitli 
bankalara ait çek 
tevdi bordrosu, 4 
hesap ekstresi, 3 
adet çek fotokopisi, 
20 adet çeşitli şir

Ali Öztürk'e'(62) 
çarptı. Dün gece 
saat 23.30 sularında 
meydana glen kaza 
sonrasında Ali 
Öztürk olay yerinde 

gitmek için minibüs 
bekleyen H.D.'nin 
(44) yanına yaklaşan 
25-30 yaşlarındaki 2 
kişi, yerlerde sürük- 
leyip darp ettikleri

Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Gözaltına alınan 
Güngör B'nin, 
sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

ofiste yapılan ara
malarda 12'si 
dizüstü olmak 
üzere 30 bilgisayar, 
8 harici bellek, 5 
adet çeşitli 
bankalara ait çek 
tevdi bordrosu, 4 
hesap ekstresi, 3 . 
adet çek fotokopisi, 
20 adet çeşitli 
şirketlere ait kaşe, 
5 adet tapu, 37 vergi 
levhası fotokopisi, 
5 bin 61 Dolar ve 
3 bin 600 TL ele 
geçirildi.
Sorgulamaları 
tamamlanan zanlılar 
adliyeye sevk edildi.

ketlere ait kaşe, 5 
adet tapu, 37 vergi 
levhası fotokopisi, 5 
bin 61 Dolar ve 3 bin 
600 TL ele geçirildi. 
Factoring firması 
açmak için bazı 
kamu kurumlarında 
çalışan görevlilere 
rüşvet verdikleri öne 
sürülen zanlılar, 
sorgularının ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.

hayatını kaybed
erken, Yenişehir 
Jandarma Karakolu 
tarafından olayla 
ilgili tahkikata baş
landı 

şahsın çantasını 
çaldı. H.D.'nin çan' 
tasının içinde cep 
telefonu ve şahsi 
eşyalarının bulun
duğu öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL 

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

“Peki, sen kimsin sayın
6aşbakan“?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın durup 
durup özellikle köşe yazarlarının eleştirilerine 
kızdığında kullandığı nobran ve saygısız bir 
soru ile adetâ kürsüden, küçümsüyor, hakaret 
ediyor.

Biz köşe yazarlarına küçümseyerek soruyor;
“Sen kimsin efendi?” diyffi^jfr
Bu soruyu, bu tonlamayla sorma hakkının 

yalnızca kendinde bulunduğuna inanan bir 
hava içinde partililerin, yandaşlarının karşısın
da soruyor.

Sanıyorum aynı sorunun aynı şekilde kendi
sine sorulabileceğini hiç aklına getirmiyor.

Şimdi ben benim gibi düşünen, yazan dürüst 
köşe yazarları adına cesurca soruyorum.
“Peki, sen kimsin sayın Başbakan?” 
2006 seçimlerinden sonra balkonda konuşan 

lider, Anayasayı kendisi için değiştiren “demok 
rat” mı sensin?

Seni eleştirenlere kızınca hemen onları suç 
layan, suçlama hakkını kendinde gören kişi 
mi?..
“Türkiye’nin çıkarlarını savunmuyorlar” diye 

ucuz polemiklere başvuran “tehditkâr” adam 
mi sensin?

Geçmişin çelişkilerle doluyken, yaptığın her 
hamleye alkış bekliyorsun...

Korkutarak, bütün çelişkilerinin aynı hayran
lıkla kabul edilmesini bizlerden nasıl isteyebi 
lirsin?

İşine gelince muhalefete yaklaşan, sonrada 
kabadayılaşan en akıllı, en cesur, en dürüst 
olduğuna ve bu ülkeyi yalnız senin idare ede
bileceğine inanıyorsun..

Senin dışındaki herkesin, üç kazı idare ede
meyecek kadar beceriksiz, kabiliyetsiz olduğu
na mı inanıyorsun?

Sadece senin iyi hatip olduğuna, iyi, kavga 
edebileceğine, senden başka kimsenin kavga 
ya giremeyeceğini} herkesin korkup, piştiğim 
mı sanıyorsun?

Siyaset sahnesinde şu anda Başbakan oldu 
ğun için ekranlarda en çok görünen, en çok ko 
nuşan sensin ama hayat sadece siyaset sahne 
sindekilerden ibaret değil.

Çelişkilerle dolu olmak belki politikacılığın ge
Teklerindendir.. ‘

Bütün bu çelişkilere alkış beklemek, alkışla
mayanları suçlamak için

Başbakanlığın gücünü kullanarak ucuz kahra 
manlıklar yapmamanız gerekir..

İyi bir insana da, her zaman olur olmaz cüm
lelerinizin arasına soktuğunuz iyi bir Müslü 
man’a da yakışan tevazu, dürüstlük, şefkat, 
hakkaniyet, adalettir.

Öyle davrandığında biz köşe yazarlarından 
aferin almak, yaptıklarınızın arkasında olmak
lığımız görevimizdir..

Ama, haksızlık ettiğinizde eleştirenlere hoy~ 
ratlıkla “sen kimsin efendi ’’ diye bağırdığınız
da duyacağınız sadece “hayır olmuyor, sayın 
Başbakan ” sesleridir..

Karnenize vereceğimiz kırık, sınıfta kaldı not 
larıdır.

Ben kendi adıma da soruyorum...
“Peki, sen kimsin Sayın Başbakan?”
Biraz geçmişini düşün, ondan sonra cevapla...
Yoksa yine yanlışa düşersin I...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Haziran yağışları
Pazar günü gecesi başlayan sağanak 

yağış soğuk kış aylarında böylesi yağmı 
yordu.

Gök gürlemeleri, ardından bardaktan 
boşanırcasına dökülen yağmur, neredey 
se sabaha kadar yağdı.

Sık sık balkondan çevreye ne gibi etki 
si olduğunu izlemeye çıkmayı da ihmal 
etmedim.
Bir yandan da “Eyvah! Bu yağmur Gem 

lik’te felakete neden olmuştur” dedim.
Dün sabah, çocukları okula göndermek 

için dışarıya çıktığımda, sağanak tüm 
şiddetiyle devam ediyordu.

Gök yarılmıştı sanki.
' Kendimizi servis arabasına zor attık.

Gemlik’te sokakları su içinde bulmayı 
umuyordum.

Beklediğim taşkın yoktu.
Oysa, Gemlik her yağmurdan sonra 

baskınlara, taşkınlara neden oluyordu.
Alt yapı yetersizliği, ilçeyi adeta göle 

çeviriyordu.
Bu yağmurda ne olmuştu da zarar eski 

si kadar değildi.
Öğle saatlerinde araç ile Gemlik’in bas 

kına uğrayan bölgelerini gezdim.
Birkaç yer dışında su birikintisine rast

layamadım.
Belediye yetkililerine sorduğumda, bir 

kaç evin alt katlarını su bastığı ihbarı 
alındığı bilgisine ulaştım.
Akşam saatlerinde ise, Hacı Bektaşi Ve 

li Derneği’nden aradılar.
Dernek çevresindeki sokaklarda su biri 

kintilerinin çekilmediğini, BUSKİ’nin ge 
çen yağışta yaptığı hattın işe yaramadığı 
bilgileri ulaştı bana.

Haziran ayında böylesi yağmur yağma 
dı yıllardır bu bölgeye.

Yağmurun fazlası zarar, normali yarar
lıdır.

Bu yağışlardan sonra toprak suya 
doydu.

Bereketli bir yıl yaşamayı umuyorum.

ELEMİN IRANIYOR

eleman aranıyor.

GEMIİI Ifiim CUHESİ
İstiklal Caddesi Boı ^okakNo:3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

V V

Sağanak yağmur bu kez zarar vermeıii
Marmara Bölgesi’ni 
etkisi altına alan ve 
devam edecek olan 
yağışlar da 
korkulan olmadı. 
Önceki gece 
sabaha kadar yağan 
ve dün de devam 
eden yağışlar, 
ilçemizde Osmaniye 
Mahallesi ile Çevre 
Yolu üzerinde bazı 
sokaklarda ve Eşref 
Dinçer Mahallesi’nde 
2 evin zemin kat
larını su basmasına 
neden oldu. 
Bu yıl mevsimin 
yağışlarından farklı 
bir şekilde yağan 
yağmurlar yurdun 
birçok il ve ilçesind,e 
büyük su taşkınhk- 
larna neden olurken, 
ilçemizde geçen 
yağışlara göre etkisi 
fazla olmaması 
sevindirdi.
Küçük Kumla 
Kordonu dünkü 
yağışlardan etkile 

f nirken, yağmur 
, tahliye borularının 
tıkanık olması 
su birikintilerine 
neden oldu.
Kapaklı Köyünde ise 
dağlardan gelen 
yağışlar İmbat 
Koyunda taşkınlara 
neden oldu.
BUSKİ veBelediye 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri dün önceki 
gece yağmurun 
başlamasından 
itibaren baskınların

olduğu bölgelerde 
önme aldılar.
Buna karşın yine 
Eşref Dinçer Mahalle 
si’nde birkaç evin 
zemin katlarını su 
bastığı ihbarı alındı. 
Hacı Bektaş Veli 
Derneği çevresinde 
sokak aralarında 
akış bulamayan

sular vatandaşların 
yürümelerine 
engel oldu. Çevre 
yolu arkasında daha 
önce Çınar İlköğre
tim Okulu’nu basan 
taşkınlara bu kez 
rastlanamadı.
Marmarabirlik Zeytin 
depolarının arka 
sokağında ise su

birikintisi meydana 
geldi. Yağışların iki 
gün sürüyle etkili 
olacağını bildiren 
ilgililer, baskınlar 
halinde BUSKİ 
telefonlarına ve 
Belediye 444 16 05 
numaralı telefona 
ihbarda bulunmaları 
istendi.

ELEMAN ARANIYOR
Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 

çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.
1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay / bayan elemanlar.
2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlama ve budama konularında 

çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. Şti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolu telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

WID Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden aldığım tastiknamemi kaybettim. 
I Hükümsüzdür. ARHAN KARASU___________

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.abfidan.com
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WMlİMlİHI!l ııtsaH
Türkiye 
Cumhuriyeti Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile 
Azerbaycan 
Cumhuriyeti Sanayi 
ve Enerji Bakanlığı 
arasında doğal gaz 
satışı ve taşınması
na ilişkin 
deklarasyon ile 
Azerbaycan'dan 
Türkiye'ye ve 
Türkiye üzerinden 
Avrupa'ya doğal 
gaz satışı ve taşın
masına ilişkin muta
bakat zaptı imza
landı.
Türkiye'ye Azeri 
gazının Botaş - 
Socar Şahdeniz 
Konsorsiyumu 
tarafından taşın
masını öngören 
Şahdeniz 1 ve 2 
anlaşmaları, iki 
ülkenin enerji 
bakanları arasında 
imzalandı. 
İstanbul'da düzenle
nen, "Asya'da 
İşbirliği ye Güven 
Artırıcı Önlemler 
AİGK/CICA" konfe 
ransında Azeri 
gazının satışı ve 
taşınmasına ilişkin 
anlaşmanın imza 
töreninde Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve 
Azerbaycan

yağışlı ham sürecek
Türkiye'nin, 7-8 , 
Haziran tarihinden 
başlayarak.yağışlı 
havanın etkisine 
gireceği bildirildi. 
Devlet Meteoroloji 
işleri Afyonka 
rahisar Bölge 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, gök gürültülü 
sağanak yağış 
beklendiği yerler 
arasında, Kocaeli, 
Sakatya, Yalova, 
Bursa, Bilecik,

Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev de 
hazır bulundu.
Botaş - Socar 
Şahdeniz 
Konsorsiyumu 
tarafından taşı
nacak olan 
Şahdeniz Tde gaz 
fiyatı, Şahdeniz 2'de 
2016 ve sonraki yıl-, 
larda devreye gire
cek olan gaz miktarı 
ve Avrupa'ya transit 
taşınması olmak 
üzere 3 anlaşma 
Azerbaycan 
Cumhuriyeti Enerji 
Bakanı Natık Aliyev, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız tarafın
dan imzalandı. 
Doğalgaz satışı ve 
taşınmasına ilişkin

Düzce ve İstan
bul'un AnadolU 
yakasında çok 
kuvvetli ve aşırı 
yağış, Balıkesir, 
Kütahya, Uşak, 
Afyohkarahisar, 
İsparta, Eskişehir, 
Bolu, Zonguldak, 
Bartın, Karabük, 
Kastamonu ve 
İstanbul'un 
Avrupa yakası 
bulunuyor.
Devlet Meteoroloji 
İşleri 

mutabakat zaptı ise 
Botaş Genel 
Müdürü Fazıl Şenel, 
Socar Genel 
Müdürü Rounag 
Abdullayev arasın
da da saat 14.40'da 
imza edildi. İmza 
töreninin ardından 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Azarbaycan 
Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, 
Azarbaycan Enerji 
Bakanı Natık Aliyev, 
Socar Geriel 
Müdürü Rounag 
Abdullayev ve 
Botaş Genel 
Müdürü Fazıl Şenel 
tokalaşarak birbir
lerini kutladı

Afyonkarahisar 
Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri, söz 
konusu bölgelerde 
yaşayan vatan
daşları kuvvetli 
yağış oluşması, 
muhtemel riskler, 
ani sel, su 
baskını ağaç 
veya direklerin 
devrilmesi ve 
çatı uçmasına karşı 
tedbirli davran
maları konusunda 
uyardı.

CHP Genel Başkanı 
-Kemal Kılıçdaroğlu, 
partisinin erken 
seçime hazır 
olduğunu belirterek, 
"AKP kendisine 
güveniyorsa her 
zaman için erken 
seçimi gündeme 
getirebilir" dedi. 
Kılıçdaroğlu, 
konulara ilişkin 
soruları yanıtladı. 
Anayasa Mahkeme 
si'nin, anayasa 
değişikliğine ilişkin 
yarınki toplantısın
dan nasıl bir sonuç 
çıkabileceğinin 
sorulması üzerine 
Kılıçdaroğlu, 
bu konuda 
herhangi bir fikri 
olmadığını söyledi. 
CHP lideri Kılıçdar 
oğlu, şunları kay
detti: "Anayasa 
Mahkemesi zaman 
zaman bizim yap
tığımız başvuruları 
reddetti. Reddettiği 
zaman bize sorul
duğunda da biz 
saygı duyduk.
Yargıdır, karar vere
cek ve o karara 
hepimiz saygı duya
cağız. Burada da 
Anayasa Mahkeme 
sinin vereceği 
karara iktidarın da 
muhalefetin de 
hukuk çevrelerinin 
de saygı duyması 
gerekir. Saygı 
derken 'eleştirilme 
yecektir' anlamında 
bir şey söylemek 
istemiyorum.
Elbette her hukuk 
normu veya yargı

up HM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

KÖRFEZ OFSET & GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

kararı kesinleştikten 
sonra, şu veya 
bu şekilde 
taraflarca değer
lendirilir, eleştirilir. 
Bunlara da 
saygı göstermemiz 
gerekiyor.
Anayasa 
Mahkemesine 
başvurmayı.Sayın 
Başbakan 
neredeyse suç 
olarak kamuoyuna 
sunmaya başladı. 
Demokrasiyi 
bilmeyen, 
demokrasiyi 
içselleştirmeyen, 
hukukun he 
olduğunu bilmeyen, 
ettiğimiz yemine 
bile sadakatle bağlı 
kalacağımızın 
gereği olarak 
Anayasa 
Mahkemesine 
başvurduk diye 
suçlanıyoruz. 
Suçlanmaya da 
devam ediyoruz. 
Sayın Başbakan'ın 
bü konuda 

daha farklı ama 
hukuk normlarını 
dikkâte alan bir 
söylem 
geliştirmesini 
istiyoruz.
Eğer siz Anayasa 
Mahkemesine 
başvurmayı bir 
hukuk ayıbı olarak 
neredeyse 
kamuoyuna 
sunarsanız, sizin 
hukuk bilginizi de 
demokrasi 
kültürünüzü de 
biz tartışmaya 
açarız." 
Anayasa 
Mahkemesinden 
çıkacak kararın ne 
olacağını ya da 
nasıl şekilleneceğini 
bilmediğini 
tekrarlayan 
Kılıçdaroğlu, 
"Bizim itiraz 
ettiğimiz maddeler 
iptal edilirse belki 
o referandum 
sürecine biz de 
katkıda bulu
nacağız" dedi.
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■ Umm m ham 9 milyon emekliye müjde
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külü 
bü ve Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi 
işbirliği ile Bursa’da 
düzenlenecek olan 
‘Olimpizm Gün 
Koşusu’ 13 Hâzi 
ran’da Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı’nda 
yapılacak. Olimpik 
ruhu yaşatmak 
amacıyla düzenle
nen program, 
katılımcılara olimpi 
yat oyunlarına katıl
madan da o coşku 
yu yaşama fırşatı 
vermeyi hedefliyor. 
Büyükşehir Bele 
diyespor ve Milli 
Olimpiyat Komitesi 
tarafından 13 Hazi 
ran’da Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı’nda 
yapılacak olan 
‘Olimpizm Gün 
Koşusu’nun tanıtımı 
nedeniyle Tenis 
Kafe’de basın 
toplantısı düzenlen
di. Toplantıda 
konuşan Büyük 
şehir Belediyespor 
Asbaşkanı İlhan 
Satık, katılımın 
yoğun olacağına

inandığını ifade 
ederek en az 16 bin 
kişinin katılacağı bir 
organizasyon 
gerçekleştirmek 
istediklerini söyledi. 
Satık düzenlenecek 
organizasyon ile 
olimpik hareketin 
doğum gününü kut
layacaklarını 
belirterek, “Bu orga
nizasyon hem ken
timiz hem de ülke 
miz adına büyük 
önem arz ediyor. 
Olimpik ruhu yaşat
mak adına ülkem
izde 9 farklı kentte ■ 
düzenlenecek olan 
bu koşu ile vatan
daşlarımız olimpiy
atlara katılmadan da 
o coşkuyu yaşaya
caklar” dedi. 
Düzenlenen basın

toplantısına 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Asbaşkanı 
İlhan Satık’ın yanı 
şıra Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Ömer 
Gümüş, Milli 
Olimpiyat Komitesi 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Turgay Kıran 
ve Bursa Amatör 
Spor Kulüpleri 
Federasyonu 
Başkanı Cemal 
Vardar da katıldf. 
Organizasyona katıl
mak isteyen vatan
daşların, Zafer 
Plaza, Korupafk, 
Carrefour ve 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde yer alan 
kayıt masalarına 
başvurmaları 
gerekiyor. ____ _

Bakanı Ömer Dinçer, 
maaş promosyonu 
nun yüzde 70'inin 
emekliye verileceği
ni açıkladı.
Bankalara yatan 
maaşları karşılığın
da banka promos 
yonu bekleyen 
emekliye, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer Din 
çer'den müjdeli 
haber geldi. 
Zaman'ın haberine 
göre, Emekli Bir-Sen 
heyeti ile görüşen 
Bakan Dinçer, pro
mosyon talebini 
yerinde bularak yet 
kililere talimat verdi. 
Bankaların ödeye
ceği maaş promosy
onunun tıpkı memur 
larda olduğu gibi 
yüzde 70'inin emek

liye verilmesini iste 
yen Dinçer, yüzde 
30'un ise SGK'ya 
kalması gerektiğini 
söyledi. Dinçer, 
gerekli düzen
lemelerin yapılması 
için Emekli Bir-Sen 
heyetinin yanında 
ilgili bürokratlarına 
talimat verdi. 
Çalışma Bakanı Din 
çer, 9 milyon emek
liye promosyon müj 
desi verdi. Geçen 
perşembe Emekli 
Bir-Sen heyetini 
kabul eden Dinçer, 
emekliye promosy
onun derhal hayata 
geçmesini istedi. 
Emekli Bir-Sen 
Genel Başkanı 
İsrafil Odabaşı, tale
plerini aktardıkları ' 
Bakan Dinçer'in 

02.08.2007 tarihli 0574644 sayılı Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü tarafından verilen menkul kıymetler alındısı 

kaybolmuştun Hükümsüzdür.
SİRENA MARINE DENİZCİLİK SANAYİ A.Ş.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı, İstanbul Marmara Üniversitesi Metaloji 

Malzeme Müh. aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. ÇELİKAY UĞUR KAYA

hemen telefon edip 
yetkililere, 
"Emekliye neden 
promosyon parası 
vermiyoruz?" 
dediğini söyledi. 
Odabaş'ın aktardığı
na göre Bakan 
Dinçer, görüşmenin 
devamında ise tele
fonun diğer ucunda
ki SGK yetkilisine, 
"Hemen bankalarla 
gerekli görüşmeleri 
başlatın. Banka 
genel müdürlerini 
toplantıya çağırın. 
Gerekli düzen
lemeleri yapın. 
Bankalardan ala
cağımız promos 
yon un yüzde 
30'u bize kalsın.
Yüzde 70'ini ise 
emekliye verin." 
dedi.

.. «seteri
——* KREŞLERİ —-

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

€ĞİTİMD€12.VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunum hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

'■ % 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

Sınıflarımız: 
2 yaş - 3 yaş -4yaş- 

5 yaş - ana sınıf.
Yabana dil & Dans dersleri

Bale & Buz pau ü & BiniciL % Yüzme 
info@elmasekerikres.c0m veya www.elmas’'res.com 

517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detayıi u^i alabilirsiniz

LIBERTY (ŞE K E R) SİGO RTA 
Madde ÖZALP

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

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

A/1ORTOROC OnOKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastırda eşyalı kombili villa Eşyalı kiralık daire 2+1 kombili

7 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 65.0.00-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, masr^sız, denize sıfır. 41.000 TL

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

mailto:info@elmasekerikres.c0m
res.com
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Marmarabirlik. pazarda daha etkin olacak
Ankara, Samsun ve 
Adana’nın ardından 
Marmara ve Ege 
Bölgesi bayileriyle 
Başköy Tesisleri’nde 
yapılan toplantıda, 
Marmarabirlik’in 
satış odaklı yeni 
politikaları anlatıldı. 
Başkan Hidamet 
Asa, “değişim, 
dönüşüm, gelişim ve 
planlı büyüme” 
hedefine bayilerle 
birlikte ulaşacak
larını söyledi. 
Politikalarını satışa 
odaklayan Marmara 
birlik, yapılan toplan
tılarla Anado lu’daki 
bayilerini harekete 
geçirdi. Satış ve 
pazarlama kadro
larını yeniden 
düzenleyen Marma 
rabirlik, son toplan
tısını Marmara ve 
Ege bayileriyle 
Başköy tesislerinde 
yaptı.
Marmarabirlik Baş 
kanı Hidamet Asa, 
Ankara, Samsun ve 
Adana’da verdiği 
mesajı Marmara ve

Ege bayilerine de 
yineledi.

PAZARLAMAYA YENİ 
YAPILANMA 
Marmara ve Ege 
Bölgesi bayilerine 
yönelik toplantıda 
konuşan Marmara 
birlik Yönetim Kuru 
lu Başkanı Hidamet 
Asa, bundan sonraki 
süreçte aktif, dina 
mik, atak ve kararlı 
bir yönetim 
anlayışıyla hareket 
edileceğini belirte 
rek, “Bugüne kadar 
geç kalınmış bir J 
strateji olarak 
gördüğümüz ve siz 
bayilerimizi yakından 
ilgilendirecek olan 
bölgesel yapılanmayı 
da başlattık. 
Bölgeniz de, sizinle 

birlikte hareket eden 
ve size her konuda 
yardımcı olacak 
‘bölge şefi’ kadroları 
oluşturduk ve ata-. 
malarını da yaptık” 
dedi.
Marmarabirlik’in 
dünyanın en büyük 
zeytin üreticisi 
olduğunu, bugüne 
kadar piyasaya 
sadece siyah sala
mura zeytin sun
duğunu, ancak 
önümüzdeki süreçte 
bayi ve tüketici talep
lerini karşılamak için 
her çeşit ürünü 
temin edip ve sat
maya odaklandık
larını kaydeden Asa, 
şunları söyledi: 
“Marmarabirlik’in 
piyasadaki büyük
lüğünü hissettirmek 

adına, bayilerimizin 
ürün ve kalibre 
çeşitliliği taleplerini 
karşılamak üzere 
gerektiğinde 
üreticinin 
havuzlarından ürün 
alımı yapılacak. 
Yani piyasadan 
ihtiyacımız olduğu 
kalibrelerde ürün 
temin edilerek reka
bet gücümüz art
tırılacaktır. Yani yıllık 
satış kriterlerine 
göre imkanlar 
ölçüsünde ürün alım 
kriterleri belir
lenecektir. 
Bugünkü piyasa 
koşullarında sek
törümüzde yaşanan 
sıkıntıları aşmak için 
de satış böl
gelerinizde bütün 
noktalara ulaşmanız 

için, dağıtım ağınızı 
daha yaygın bir hale 
getirmeniz ve bazı 
semtlerde siz bayi
lerimiz önderliğinde 
perakende satış 
mağazası açılmasıyla 
satış potansiyelim
izin artacağı 
kanaatindeyim. 
Unutmayınız ki, 
gitmediğiniz ve 
ulaşamadığınız 
bölge, bizim 
bölgemiz değildir.” 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Asa, 
bundan sonraki 
süreçte çalışan ve 
çalışmayan bayileri 
aynı kefeye 
koymayacaklarını, 
geçerli bir sebebi 
olmadan satış taah
hüt miktarlarının 
çok altında kalan 
bayilerin de 
sorgulanacağını
ifade etti. Asa, 
“Marmarabirlik’in 
değişim sürecini, 
başta bizlerin ve siz 
bayilerimizin, üstün 
gayretleriyle ata
cağımız emin adım
larla gerçekleştire

ceğimize yürekten 
inanıyorum. Bundan 
sonra piyasada yer? 
imizi muhafaza 
etmek ve var olmak 
için değil, daha 
güçlü olmak için siz 
iş ortaklarımızla 
daha fazla çaba sar- 
fetmemiz gerekmek
tedir” diye konuştu. 
Marmarabirlik 
yönetim ve 
denetim 
kurulu üyelerinin 
tam kadro katıldığı 
toplantıda, 
pazarlama ve satış 
müdürü Mutlu 
Gökdemir, yeni 
yapılanma ve 
satış stratejileri 
konularında 
sunum yaparken, 
Marmara birlik 
Entegre Tesisler 
Müdürü Ertuğrul 
Doğanalp de, 
üretim ve satış 
noktalarında yaşa 
nan ürünle ilgili 
sorunlar, Ar-Ge 
faaliyetleri, 
yatırımlar ve ürün • 
çeşitlendirmeleri 
konularında bilgi 
verdi.

t II VII VSilriSeıolllüiıeiünOlnılüöirtıciltrimltnsiirMeiisi
Mİ
Mil

Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri Türkçe öğret
meni Banu 
Kandemir Süren 
rehberliğinde 
geçtiğimiz günlerde 
Gemlik Manastır 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
muhteşem bir şiir 
dinletisi sundu. 
Bir yandan şiir 
okuyan öğrencilerin 
gösterdiği 
muhteşem perfor
mans, bir yandan 
sahnede sergilenen 
görsel etkinlikler 
Kültür Merkezini 
dolduran seyirciler 
tarafından dakikalar
ca alkışlandı.
Mevlana’dan, Yunus 

Emre’den, 
Karacaoğlan’dan, 
Pir Sultan 
Abdal’dan, Nazım 
Hikmet Ran’dan, 
Necip Fazıl 
Kısakürek’ten, 
Atilla Ilhan’dan, 
Cemal Süreyya’dan, 
Can Yücel’den 
Faruk Nafiz Çamiı- 
bet’den, Namık 
Kemal’den, Tevfik 
Fikret’ten, Ahmet 
Ariften ve daha bir 
çok şairden okunan 
şiirler, sunulan 
slaytlar, yapılan 
görsel etkinlikler 
büyük bir beğeni 
topladı.
En çok ilgi gören
lerin başında Tevfik 
Fikret’in "Han-ı

Yağma” şiiri ve 
sunülan görsel 
etkinlik, Kurtuluş 
savaşımızı mükem
mel anlatan “Elifin 
kağnısı” şiiri ve 
sunulan görsel 
etkinlik oldu. 
Okul Müdürü Ali 
Deliak, bu şiir etkin
liğinin, görsel 
sunumların ana 
teması geçmişten 
bugüne şiir yolcu
luğu yapmak, 
ülkemizin geçmişten 
bugüne tüm renk
lerini ortaya koymak 
ve şiir denizinin 
sonsuzluğunda 
muhteşem bir yolcu
luk yapmak amacıy
la düzenlendiğini 
söyledi.__________
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ItiıalHayıanlarlIesili^rlaianılasKııslıasıııılglira^JUacalı
Et ve Balık 
Kurumu'nun (EBK) 
'cep yakan' et fiyat
larını düşürmek için 
yaptığı 8 bin tonluk 
ihale çerçevesinde 
canlı hayvanlar 
Türkiye'ye giriş 
yaptı. Yarından 
itibaren kesime ver
ilecek sığırların 
etleri özel sektöre, 
market ve kasaplara 
kilosu 12 liradan 
satılacak.
EBK Genel Müdürü 
Bekir Ulubaş, ithal 
etlerin piyasaya 
sunulmasıyla fiyat
ların düşeceğini 
vatandaşların kıy
mayı 17 liranın altın
da, kuşbaşını ise 18 
liraya yiyeceğini 
söyledi. Genel 
Müdür Ulubaş, ithal 
edilen kasaplık canlı 
hayvanlarla ilgili 
CİHAN'a önemli 
açıklamalarda 
bulundu. 20 Mayıs . 
2010 tarihinde 
yapılan ithalat kap
samında önceki gün 
hayvanların Türkı 
ye'ye giriş yaptığını 
Kaydeden Ulubaş, 
hayvanların Sakarya 
kombinasında din- 
lendirildiğine dikkat 

çekti. Yol yorgun
luğunun hayvanlar
da laktik asit mik
tarını arttığını bu 
durumun etlerin 
siyahlaşmasına 
sebep olduğunu 
vurgulayan Ulubaş, 
"Hayvanları 2 gün 
sulayıp yemledik. 
Yarın kesimleri 
gerçekleştirilecek. 
Gelen ithal simental, 
limozin gibi ırklar 
bizden et talep eden 
kasap market, özel . 
sektöre kestiğimiz 
hayvanların etlerini 
vereceğiz." şeklinde 
konuştu.

ÖZEL SEKTÖR 40 
BİN TON TALEP 
ETTİ
500 tonluk kasaplık 
canlı hayvanın bir 
kısmının geldiğini 
kısa süre içinde 
hepsinin Sakarya ve 
İstanbul kombi
nalara gireceğini 
aktaran Genel 
Müdür, kesilen bu 
hayvanların etlerinin 
kilosu 12 liradan 
özel sektör ve şir
ketlere verileceğini 
aktardı. Kurum 
olarak 12,5 liraya 
kesim yaptıklarına 

işaret eden Ulubaş, 
"Kıymam Kdv dahil 
17 liraya satıyor ve 
kar ediyorum. Kuş 
başı 19,75 lira. 
Bizden et alıp satan 
işletmelerin bunun 
altında tüketiciye et 
satacağı 
kanaatindeyim." 
ifadelerini kullandı. 
Özel sektörün ithal 
ete büyük talep gös
terdiğini söyleyen 
Ulubaş, kasap, mar
ket ve özel sektör
den şu anda 40 bin 
ton et talebi bulun
duğu bilgisini verdi. 
İlk etapta bunların 
ihtiyaçlarını 
karşılayacaklarını 
kaydeden Ulubaş, 
kalması halinde 
EBK mağazalarında 
da satış yapacak
larının altını çizdi. 
17 LİRAYA KIYMA, 
18 LİRAYA KUŞBAŞI 
İthal etlerin özel 
sektöre verilmesinin 
ardından fiyatların 
aşağıya düşeceğini 
aktaran Ulubaş, en 
çok kullanılan kuş 
başı ve kıymada 
oluşacak fiyatı şöyle 
açıkladı: "Kıyma 17 
liranın altında 
inecek. Kuş başı 18- 

19 arasında fiyat 
oluşa cak. Besicinin 
elindeki hayvanın 
fiyatı 18 liradan 12- 
13 lira arasındaki 
banta oturdu. 
Tüketiciye yansı
madı. Ama bundan 
sonra yansıyacak." 
Kesimlerin dini 
usullere .uygun 
olarak yapılacağını 
dile getiren Ulubaş, 
"Biz burada kesim 
yapacağız. 
Kasaplarımız keşi 
yor. Helal noktasın
da endişeleri 
olmasın. Bu hayvan
lar domuz yemiyle 
besleniyor deniyor. 
Domuzun yediği 
başka büyükbaşın 
yediği başkadır, 
kesinlikle böyle bir 
şey yoktur. 
Hastalıksız olarak 
kabul edilen ülkeler
den getiriyoruz. 
Bizim ülkemizdeki 
besicilerin kul
landığı yem. Bizim 
getirdiğimiz hayvan
ları gönül rahatlığıy
la yesinler. Ulubaş, 
ithalatın ise piyasa 
nın kendi kendini 
dengelemesi 
halinde duracağını 
sözlerine ekledi.

KPSS başvuru için 
geç kalmayın

Ortaöğretim ve 
önlisans mezunları 
ile bu öğrenim 
düzeylerinden 
mezun olabilecek
ler için 2010-KPSS 
26 Eylül 2010 
tarihinde ÖSYM 
tarafından 
yapılacaktır. 
2010-KPSS 
Ortaöğretim/Önlisa 
ns’a başvurma 
işlemleri, 31 Mayıs 
-2 Temmuz 2010 
tarihleri arasında 
yapılacaktır. 
Başvurular, ÖSYM 
Sınav Merkezi 
Yöneticiliklerinin ve 
belirli ortaöğretim 
kurumlarının aça
cakları başvuru 
merkezlerince 
yürütülecektir.

Sınava katılmak 
isteyen adaylar, 
Kılavuz ile Aday 
Bilgi Formuna, 
başvurma süresi 
içinde ÖSYM'nin 
http://www.osym.g 
ov.tr internet 
adresinden ulaşa
caklardır. Kılavuz 
dağıtımı ve satışı 
yapılmayacaktır. 
2010-KPSS 
Ortaöğretim/Önlisa 
ns Kılavuzunda 
başvurma, sınav, 
değerlendirme ve 
yerleştirme ile ilgili 
ayrıntılı bilgiler yer 
almaktadır. Sınava 
başvuracak aday
ların bu kılavuzu 
dikkatle incele 
meleri 
gerekmektedir.

©fr hep™™QLxS- 1V|İQ ^ns
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK - OKü«.. - S YON I

• DAVETİYE KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 
... .. .. ■

I
■ DÜĞÜN 4 NİŞAN & NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI 

MASA VE SANDALYE SÜSLEME 4 GELİN MASASI 4 
SÜNNET YATAĞI VE TAHTI & BALON SÜSLEME 4

’ I HAVAİ FİŞEK 4 KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ
DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI 4 PALYANÇOLAR

8hrw NİKAH ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

İstiklal Caddesi Bora Sokak

Tel: 02®
SIÇ Yanı GEMLİK 
02245133595

Stüdyo
L9683F

DUGUN & NİŞAN & SÜNNET ve AÇILIŞ 4 
ORGANİZASYONLARI İLE DE f 

HİZMETİNİZDEYİZ

http://www.osym.g
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SATILIK DAİRE
II I I

GURAŞ1 SİTESİ C BLOK’TA 
3+1 DENİZ MANZARALI 

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaptı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire

Tel : 513 96 83

8 Haziran 20 lü Salı 
KAHRAMAN ECZANESİ 

İstiklal Caddesi 
Paşa Otel altı GEMLİK

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 544 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 543 43 53
Askerlik Şb. 543 40 57
Karayolları 543 43 os
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
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 612 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 543 65 00
BP Gaz 544 59 84
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 544 47 00
Akcan Petrol __
MAR-PET 3O ™
Tuncay ptogaz 513 14 2a
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 543 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 KHrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL : 37 SAYI: 3682
FİYATI : 50 Kr. (KDV Çahil)

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 
TABİYE 

12.00-14.15- 
I6.l5-20.30 

BENİ UNUTMA 
11.45-14.00- 
16.30-19.30 
Rezervasyon

(Td s 513 33 21)
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Bark AŞ taratadan yayrnlenmşor.
StfOOM veriler faiz oram HSBC Ban< Gcmik Şcoesı ndc yeni açten 10.000 75000 TL tutar ani^mcfekı 1 eykkTL vs 
Kamnanye 1 • 30 Haziran 2010 tarihten arasnda yaincca HSBC Gen* şunsrnden yeptacak başvurulanla geçariMr.

Gemlik'teki 2. senemizde 
süper avantajlar HSBC'de!
► Size özel mevduat faizi oran®

► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
^İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

TÜRKİYE'DE 
YİRMİNCİ YIL

miaıze:stzeözel:mevduatfeızroranlprı./^yenı.kart)nızonaylanclığınöa:20.TL değeninde-NakitPuan;

Arayın - 444 011'1 Tıklayın - www.hsbc,com.tr Ziyaret edırir HSBC Bank Şubeleri
Dünyanın yerel bankası



BAHAR KAMPANYASI GCMDAŞ

peşin fiyatına
TAKSİT IU

Abonelik Bağlantı Bedell, kredi kartına 10 taksit

DOĞAL GAZ

DETAYLI BİLGİ İÇİN 
TEL 513 29 29

HI bonus mağmum axess

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973l
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Kazada 2 ölü 6 yaralı var

MiiWMliwmiilnilit
Giresun Dereli Kasabası 
Kızıltaş Köyü’ndeki cena 
ze töreninden minibüsle 
dönmekte olan aile ve 
yakınları İznik Boyalıca 
Köyü rampa şında karşı 
yönden gelen kamyona 
çarptı. Kazada Asiye Coş 
kun(46) ve Ibra him Özde 
mir (45) öldü. 6 kişi de yara 
lanarak çeşitli hastanelere 
kaldırıldı. Haberi syf2’de

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCRETSİZ SGRVİS HİZMtTİ
Ser çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Kriz Masası yağışlar
neıleniyle toplandı
Kaymakam Mehmet Baygül, 
Kriz Maşası toplantısında, 
sağanak yağışlar nedeniyle 
her an hazırlıklı olunmasını 
istedi. Garnizon Komutanı, 
Belediye, Emniyet Müdürlüğü, 
Jandarma Komutanı, Sivil 
Savunma Müdürlüğü, BUSKİ 
ve İtfaiye Müdürlüğü yağışlar 
ve sonuçlan için hazırlıklı ola
cak. Haberi sayfa 2'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Göne Bakış

Görsel Sanatlar ve 
Teknoloji Tasanm Sergisi

Dün, Sosyal Yaşam Merkezi, Düğün 
Salonu’nda Gemlik'teki 18 ilköğretim 
okulunca düzenlenen Görsel Sanat 
lar ve Teknoloji, Tasarım sergisi açıl 
dı.

Her okul, bir stantda, yıl içinde yap
tığı çalışmalarını bu sergi de tanıttı.

Görsel sanatlarda, daha çok resimle 
rin sergilendiği, teknoloji tasarım ça 
lışmalarında ise öğrencilerin yaratıcı 
güçlerinin ortaya konduğu birbirin 
den ilginç tasarımlar ortaya kondu.

DikKatimi çekenler vardı aralarında.
Bir öğrenci Dörtyol’daki can kayıpla 

rının azaltılması için köprü maketi 
yapmış örneğin. Devamı sayfa 4’de

laııIıMıiilaımHsM

İlçemizde bulunan 
İlköğretim Okulları’nın 
yıl içinde ürettikleri 
Resim ve Teknoloji 
Tasarım Sergisi 
açıldı.
Sosyal Yaşam Merkezi

Düğün Salonu’nda ilçe 
merkez ve köylerinde 
bulunan 18 İlköğretim 
Okulu’nun ortaklaşa 
hazırladıkları sergide, 
öğrencileri kendi 
tasarladıkları

etkinlikleri sergilediler. 
Serginin açılış 
kurdelesini Kaymakam 
Vekili Selçuk Haşkıhç 
kesti. Sergiyi gezen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve Belediye

Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, öğrencilerin 
ürettikleri ilginç 
ürünler hakkında 
öğrencilerle 
sohbet ettiler.
Haberi sayfa 5’de

http://wwW.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkbrfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Başbakan Gemlik’ten geçti..
Geldi..
Haziran yağmuru gibi..
Sanal ya da gerçek ortamda eski yeni bir 

çok yapının açılışını ya da temelinin 
atılışını gerçekleştirdi;.

Gemlik’e de uğradı..
BORUSAN Kampüsü’nde göründü., 
Gemlik’in yerel yöneticilerini yanına 

almadan açılış fotoğrafı verdi..
Gitti..
Recep Tayyip Erdoğan nam-ı diğer Recep 

Bey her ne kadar açılışlar yapmak için 
başbakan olarak geldiyse de AKP’liliğini 
yine yaptı ve önüne uzatılan mikrofona 
esip gürledi.. Ana muhalefete çattı. Sesini 
yine kontrol edemedi ve yükseltti..

Kim bilir belki de başbakanın sesinde bir 
ayarsızlık vardır. Tıpkı Kıbrıs,Ermenistan 
son olarak da İsrail’in Gazze’ye yardım 
götüren gemilere saldırısı ve sonrasında 
yaşananlar gibi..

Oysa başbakanlık makamına oturan 
kişinin küçük hesaplarla uğraşması yerine 
daha toplumsal, daha evrensel değerlerle 
ilgilenmesi gerekir.

Çünkü;
Dünya liginin devleri yaşamsal damar 

olan petrole ulaşmak için çeşitli 
manevralar yapıyorlar.

Onun' için;
Başbakan bu gelişmelere dikkat 

kesilmeli, tüm kurumlarla birlikte ortak 
direnç göstermenin çarelerini aramalı ve 
bulmalıdır.
Yurttaşla kavga etmek, kurumlarla inat

laşmak ne başbakana ne de topluma hiçbir 
şey kazandırmaz. Kazandırmadığına dair 
izler Türk siyasal tarihinin yaprakları 
arasındadır.. Onlara göz atmasında yarar 
var.

Ekonomik ve siyasi olarak yeniden biçim
lenen dünyada artık; akıllı ve çok yönlü bir 
dış politika izlenmesi gereklilik.. Akılcı dış 
politikanın temelini ise toplumsal ve 
ekonomik çıkarlar oluşturuyor.

Stratejik ortak olarak tanımladığımız ABD 
ile aralarına girmek için ödünler verdiğimiz 
AB artık eski dünya düzeninin dürtüleri ile 
hareket etmiyor. İlişkilerimizde yaşadığımız 
hayal kırıklıklarının altında da aslında 
onların dayattığı yeni dünya düzenini 
kavrayamamak ve bu düzenin gereklerine 
göre politika oluşturamamak yatıyor..

I Dünya, rekabet gücü esasına göre 
yeniden yapılanıyor.. 280 milyon nüfusu, 
10.5 trilyon dolar yıllık geliri ve kişi başına 
düşen 38.000 dolarlık geliri ile tartışmasız 
en büyük askeri güç olan ABD dünyayı 
kendi isteğine göre yeniden dizayn ediyor.

Türkiye güç mücadelelerinin yoğunlaştığı 
dünyada, bulunduğu coğrafya nedeniyle 
çatışmaların ortasında kalmış durumdadır. 
Yeni stratejiler geliştirmeye acilen ihtiyacı 
vardır. Aksi takdirde teslimiyetçi bir 
anlayış ile bizden çok ötelerde yazılan 
senaryoların pasif aktörü olma tehlikesi 
giderek büyümektedir.

Başbakanın sığ yönetim yapısından kur
tularak derinliği ve içeriği olan ulusal poli
tikalara yönelmesi şarttır.

Yeteneklerini ve enerjisini o yöne 
çevirmek zorunluluğu ve sorumluluğu 
vardır. Günümüz dünyasının rejisörleri 
acemi ve bilgisiz aktörlerle yoluna devam 
etmiyor.

Çünkü senaryolar ağır ve donanım gerek
tiriyor.

Kazada 2 ölü 6 yaralı var 

{■HHııliiNiııtoı*
Giresun Dereli Kasabası Kızıltaş Köyü’ndeki cenaze töreninden minibüsle 
dönmekte olan aile ve yakınları İznik Boyalıca Köyü rampasında karşı 
yönden gelen kamyona çarptı. Kazada Asiye Coşkun(46) ve İbrahim 
Özdemir (45) öldü. 6 kişi de yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Iznik'in Boyalıca 
Beldesi yakınlarında 
sabah saat 
05.00'teki kaza, 
Giresun'daki 
cenaze törenine 
katıldıktan sonra 
Bursa'nın Gemlik 
llçesi'ne dönenleri 
taşıyan Mehmet 
Güler (45) 
yönetimindeki - 
16ZT462 plakalı 
minibüs, karşı 
yönden gelen 
Mehmet Sevinç'in 
(66) kullandığı 
14 DH 773 plakalı 
kamyonla 
çarpışması sonucu 
meydana geldi. 
Minibüste bulunan 
Asiye Coşkun (46)

ye. İbrahim Adem Elikesik (38) hastanelerde
Özdemir'in (45) Eyüp Uslu (28) tedavi altına
öldüğü kazada, Ali Özdemir (51) alındı.
sürücüler ile birlikte yaralandı. Kazayla ilgili
araçlarda bulunan Durumları ağır şoruşturmaya
Salih Özdemir (18), olan yaralılar, İznik Cumhuriyet
İbrahim Özdemir Orhangazi, Savcıhğı'nca
(22), Yadigâr Gemlik ve başlandı.
Özdemir (48), Bursa'da ki

Kaymakam Mehmet Baygül, Kriz Masası toplantısında, sağanak yağışlar 
nedeniyle her ân hazırlıklı olunmasını istedi. Garnizon Komutanı, Belediye, 
Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanı, Sivil Savunma Müdürlüğü, BUSKİ 
ve İtfaiye Müdürlüğü yağışlar ve sonuçları için hazırlıklı olacak
Son günlerde 
Marmara Bölgesi’ni ( 
etkisi altına alan 
sağanak yağışlar 
sonucu meydana 
gelen sel ve su 
baskınları nedeniyle, 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Kriz Masasını 
olağan üstü 
olarak toplantıya 
çağırdı.
Dün, Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
biraraya gelen Kriz 
Masası heyetinde, 
Garnizon Komutanı 
Belediye Başkanı, 
ilçe Jandarma Komu 
tanı, İlçe Emniyet 
Müdürü, ilçe Sivil Sa 
vunma Müdürü, 
İtfaiye temsilcisi ve 
BUSKİ temsilcisi 
katıldı. Toplantıda 
konuşan Kaymakam

Baygül, yağışların 
taşkınlara ve baskın 
lara neden olabile
ceğini, bunun için 
kurumlar arasında 
koordinasyon 
sağlanması gerek
tiğini bilidirdü* 
Her türlü baskına*' 
karşı başta Beledi 
ye, BUSKİ, İtfaiye ve 
diğer kurumların 
hazırlıklarını yap
malarını isteyen

Kaymakam Baygül, 
24 saat süreyle 
herhangi bir baskına 
karşıh hazırlıklı 
olunmasını istedi.
Kaymakanj Baygül, 
vatandaşlarla bu 
konuda iletişim 
kurulmasını ve belli 
telefonların 24 saat 
boyunca gelecek 
olan şikayetlere 
yanıt verilmesini 
de istedi.

Gemlik Belediye 
si’nin 444 16 06 
telefonu ile ilçe 
Polis İmdat 155, 
Jandarma imdat 
156, BUSKİ’nin 185 
nolu telefonlarına 
yağışlardan 
etkilenecek olan ™ 
vatandaşlar 
başvurabilecekler. 
Ekipler, başvuru 
yapan vatandaşın 
hemen yardımına ' 
koşacak.
Öte yandan, 
Askeri Veteriner 
ye Eğitim Merkezi 
Komutanlığı 
kurtarma ekipleri 
de her an • • 
teyakkuzda 
bulunacak.
İstek halinde 
kurtarma ekipleri 
ihtiyaç alanına * 
yönlendirilecek. , 'z
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'Benzin Alır Mısın?’ diyerek 
aracına aldığı şoförü dana kaldırdı

YauYORVM

Bursa'da, benzin 
aldırmak bahane
siyle otomobiline 
bindirdiği şoförü 
dağa götürüp 
işkence ettikten 
sonra paralarını alan 
bir kişi polis tarafın
dan yakalandı.
Çeşitli suçlardan 6 
ayrı kaydı bulunan 
zanlı, emniyette 
'susma1 hakkını 
kullanırken olayla 
ilgili bir kişi 
daha aranıyor. > 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Gasp Büro 
Amirliği'nden alınan 
bilgiye göre Hüseyin 
Gül (31) ağabeyine, 
"Yengeme söyle de 
arabayı versin, kız 
arkadaşımı gezdire
ceğim." dedi.
Yengesinden otomo
bilin anahtarını alan

Acil para gönderin diyerek dolandırdı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
kişi, yaklaşık 2 bin 
700 lirasının 
dolandırıcılık yoluyla 
çalındığı iddiasıyla 
suç duyurusunda 
bulundu.

1$ ararken KöpeBin saldırısına nğradı
Bursa'da iş arayan 
bir kişi, fabrikanın 
önünden geçerken 
köpeğin saldırısına 
uğradı. Hastaneye 
kaldırılan yaralı 
Fahrettin Baysal, 
köpeğin sahibinden 
şikayetçi oldu.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Bursa'da önce orta 
refüje, ardından TIR 
ve bariyerlere 
çarparak hurdaya 
dönen LPG'li otomo
bilden sağ kurtulan 
sürücü, hastaneye 
kaldırıldı. Edinilen 
bilgiye göre kaza, 
Ankara yolu Et ve 
Balık Kurumu önün
deki batçık girişinde 
meydana geldi. 
Gürsu istika metine

İ giderken bir anda 
batçığa girmek iste 
yen Recep ö. idare 

Hüseyin Gül, 
arkadaşı Z.K. ile bir
likte kahvehaneden 
tanıdıkları ve Köy 
Hizmetlerinde şoför 
olarak çalışan Yusuf 
T.'yi, "Abi arabamıza 
benzin alır mısın." 
diyerek otomobile 
bindirdi. Yusuf T.'nin 
'ineceğim' demesine 
rağmen otomobille 
Güfsu'nun Dışkaya. 
mevkiine giden 
Hüseyin Gül ve 
arkadaşı Z.K., Yusuf 
T.'nin başına silah 
dayayarak, 100 bin 
TL'lik senede imza 
attırdı.
Darp ettikleri Yusuf 
T.'nin kredi kartlarına 
da el koyan zanlılar, 
kartların şifresini 
öğrenmek için de 
Yusuf T.'i ölesiye 
dövdü. Ardından 
otomobile bindirdik

Alınan bilgiye göre, 
kimliği henüz belir
lenemeyen bir kişi, 
telefonla ulaştığı . 
Nurettin Y'ye (50), 
kendini özel istih
barat görevlisi 
olarak tanıttı.

Bir süredir işsiz olan 
Fahrettin Baysal 
(26), merkez Nilüfer 
ilçesi Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesi 105. 
Sokak'ta iş aramaya 
başladı. Bir otomotiv 
fabrikasının önün

Sindeki 16 K 0993 
plakalı otomobil, 
orta refüjdeki bariy
erlere çarptı. Yağış 
sebebiyle kontrolden 
çıkan LPG'li otomo
bil, Salih Gündüz'ün 
kullandığı 78 AR 886 
plakalı TIR'a çarptık
tan sonra bariyerlere 
vurunca durdu.
Araç içinde sıkışan 
sürücüye ilk müda
haleyi olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
yaptı. Hemen ambu- 
lansa bindirilen 

leri Yusuf T.'nin 
gömleğinin kanlar 
içerisinde kaldığını 
gören zanlılardan 
Hüseyin Gül, 
muhtemel bir uygu
lamada polise 
yakalanmamak 
için, evinden aldığı 
gömleği Yusuf T.'e 1 
verdi.
Yusuf T. ile birlikte 
merkez Yıldırıin 
ilçesindeki bir 
bankamatiğe gelen 
zanlılar, kredi kart
larından 3 bin 550 
TL çekti. Yeni günün 
girmesini bekleyen 
zanlılar kredi kart
larından 3 bin 550 
lira daha çekti.
Ardından Yusuf T.'i 
'Sakın polise 
bildirme' diyerek 
serbest bırakan zan
lılar kayıplara karıştı. 
Kanlar içerisinde

Telefondaki görüşme 
sonucu, verilen 
banka hesap numar
alarına acil para 
göndermesi gerek
tiğine inanan 
Nurettin Y, Organize 
Sanayi Bölgesi'ndeki 

den geçen Baysal, 
fabrikaya ait cinsi 
henüz öğrenile
meyen köpeğin 
saldırısına uğradı. 
Yaralanan Baysal, 
hastaneye kaldırıldı. 
Sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtilen 

yaralı, Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayın 
şokunu üzerinden 
atamayan TIR 
sürücüsü de sağlı k 
ekiplerine yardım 
ederek yaralıyı 
taşıdı. Kazayı duyup 
olay yerine koşan 
Recep Ö.'nün yakın
ları yetkililerden bilgi 
almaya çalıştı. Gör 
gü tanıkları, otomo
bilin orta refüje çarp
tıktan sonra kon- 
trolden çıktığını 

eve giden Yusuf T. 
olan bitenleri kızına 
anlattı. Durumun 
polise bildirilmesi 
üzerine asayiş Şube 
Gasp Büro Amirliği 
ekipleri olaya 
karışan Hüseyin 
Gül'ü merkez 
Yıldırfm ilçesi 
Yeşilyayla 
Mahallesi'nde 
yakaladı. Olaya 
karışan Z.K.'nın ise 
aranmasına devam 
ediliyor. Emniyetteki 
sorgulamasında 
'susma' hakkını kul
lanan Hüseyin 
Gül, "Kişiyi hür-, 
riyetinden mahsun 
bırakmak, tehdit ve 
yağma' iddiasıyla 
adliyeye sevk edildi. 
Zanlı, emniyet 
çıkışında gazeteci
lerin sorularını 
cevapsız bıraktı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozçanvural1933@hotma i I .com 
www.mllliyet/blog/özcan vural

PKK oyunu!...

bir ATM'den toplam 
2 bin 630 lira gön
derdi. Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Nurettin Y, 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

Baysal, "İş arıyor
dum. Fabrikaya ait 
köpeğin saldırısına 
uğradım. Köpeğin 
sahibi Hacı Merdan 
A.'dan şikayetçiyim." 
dedi. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

söyledi. Gazoz yük
lemek için İnegöl'e 
doğru gittiğini söyle 
yen Salih Gündpz, 
"Sağ taraftan seyre
den otomobil, birden 
bire batçığa girmeye 
karar verip direksi 
yonunu sola kırdı. 
Mesafesi kalmadığı 
için batçık girişinde
ki bariyerlere çapan 
otomobil kontrolden 
çıktı. Bana çarptık
tan sonra yan tarafta 
ki bariyerlere çarpa 
rak durdu.” dedi

Sayın okurlarım; şunu iyi bilin ki
PKK için Avrupa Birliği değil, Amerika 

düğmeye bastı!
önce İtalya’da başlayan ve diğer Avrupa 

ülkelerinde devam eden PKK’ya yönelik 
operasyonlara, “PKK’nın ana yurdu” Belçika 
da katıldı...

PKK Kongra-Gel Başkanı Zübeyir Aydar ve 
PKK’nı kasası olduğu söylenen Remzi 
Kartal’ın da aralarında bulunduğu en az 20 
kişi gözaltına alındı; Roj TV kapatıldı.

(Şimdi başka kanaldan, başka bir ülkeden 
yayın yaparlar.)

İyi de; ne oldu da Belçika aslanlaştı, yıl
lardır

Yalan dolanla idare ettiği yılan yuvasını 
bastı.

Ne değişti de; bu eli kanlı adamlara yıl
lardır kol kanat gerenler, onlan evlerinde 
ağırlayanlar.
“Barış elçileri olarak ülkelerinde ağırla

maktan onur duyanlar”, Sabancıların katili 
Feriye Erdal’ı ülkesinde misafir edenler,

Birden bire tavır değiştirdiler?
Başlarını duvara çarpıp, uyandılar mı der

siniz ?..
Ben iyi biliyorum ki;
“Dünyanın reisi” Amerika; bu ülkelere tali

mat verdi:
“Irak operasyonunu yakinda sonlandıra- 

cağım...
Iraktan askerlerimi çekmek zorundayım , 
Burada kükla bir Kürt devleti bırakacağım, 
Bunları kollamam, yaşamalarını sağlamam 

gerekiyor,
Irak’ın kuzeyinde artık huzur sağlan- 

jnalıyım” dedi...
Hatta bu Kürt devletinin kollamayı da Türk, 

Hükümetini vazifelendirdi.
Biz kendi elimizle, Kürt devletini ileride 
Yaratılmasına emir yüksek yerden geldiği 

için kabullenmek zorunda bırakılıyoruz..
Bu yüzden de PKK’ya para sağlayıp, mili

tan yetiştiren Avrupa’daki kadroların “etkisi
zleştirilmesin!” istedi...

Oyuna başka senaryoda devam emri verdi.
Bizlere “açılım yapın” .onlara da “kapanın” 

emri gitti.
Bu da gösteriyor ki; 30 yıldır süren terör, 

aslında ABD’nin iki dudağının arasındaydı...
Şimdi siz okurlar haklı olarak soracak

sınız?..
Madem ABD bizim en büyük dostumuz ve 

müttefikimizdi; o zaman bugün yaptığını 30 
yıl boyunca neden yapmadı da 40 bine yakın 
vatandaşımızın ölmesine, bu kadar acıya 
göz yumdu?

Benim gariban vatandaşım, sen uyu, senin 
uykun sırasında herkes alıyor,satıyor, sen 
ise arada bir gözünü açıp, şaşkın şaşkın 
bakıyorsun.

uıılriı lıı mili ıhul «unıil

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesLcom

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Görsel Sanatlar ve
Teknoloji Tasanm Sergisi

Bir öğrencinin sağanak yağmurdan 
daha az etkilenmek için yaptığı şemsiye 
ise bir başka yaratıcılık örneğiydi.

Yere kadar uzanan şemsiye vücudun 
ıslanmasını önlüyor.
Aykentli bir öğrenci ise, yürüyen robot 

oyuncağın arkasına eklediği kutuyla yü 
rüyen çöp kovası yapmış.

Uzaktan kumanda edilen bu robot, aynı 
zamanda gezebiliyor da.
Bir başka öğrenci ise, vantilatörlü şap 

ka imal etmiş.
Önden siperli şapkanın üstüne bilgisa

yar fanı koyarak, sıcak yaz günlerinde 
serinlemenin kolay yolunu bulmuş.

Pille çalışan bir sistem ile Akdeniz sa 
tüllerindeki sıcağı da, Hacca gidenler ha 
cı adaylarının arap çöllerinin sıcağından 
da bu şapkayı kullananlar etkilenmez.

Yine bir başkası, bir tencerenin üstüne 
koyduğu küçük bir motor ile karıştırıcı!/ 
tencere imal etmiş.
Kentin biraz dışında açılmasına karşın, 

görülmesi gereken bir sergi olduğunu 
düşünüyorum.

Öğrenciler bu sergiyi görmeli ve birbir
lerinden esinlenerek, gelecek sergilerde 
daha üstün buluşlar sergilemeli.

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak 

eleman aranıyor. 

GENIİK KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Tagışlar ilin daha etkili ili
Pazar gününden beri 
devam eden 
sağanak yağışlar, 
Marmara Bölgesi’n 
deki etkisini 
sürdürüyor.
Can kayıplarına da 
neden olan yağışlar 
başta İstanbul olmak 
üzere birçok kentte 
etkili oldu. İstanbul- 
da sele kapılan bir 
Belediye işçisi 
yaşamını yitirirken, 
ilçemizde de yağış 
lar, birçok sokak ve 
işyerlerinin önlerin 
de birikintilere 
neden oldu.
Hürriyet 
Caddesi’nde yağış 
lardan tıkanan loğar- 
lar işyerlerinin 
önlerinde su birikin
tilerine neden olur 
ken, işyerleri sahip
leri yaptıkları tahta 
iskelelerle işyerleri 
ne giriş ve çıkışı 
sağladılar.
Veysel Karani 
Caminin çevresinde 
BUSKİ tarafından 
Çarşı Deresin^ döşe 
nen yağmur gideri 
boru görev yapma 
yınca sokak ortasın
da büyük su birikin
tisi meydana geldi. 
Bazı apartmanların 
da alt katlarını su 
bastı. Hürriyet 
Caddesindeki esnaf 
her yağmurdan 
sonra aynı manzara 
ile karşı karşıya 
kaldıklarını, yağmur 
giderlerinin bulun

maması nedeniyle 
işyerlerini önlerinde 
küçük göletlerin 
meydana geldiğini, 
işyerlerine girebil 
mek için kendi 
imkanlarını kullan
mak zorunda kaldık
larını söylediler. 
Yağışların cuma gü 
nüne kadar etkisinin 
süreceği öğrenildi.

ELEMAN ARANIYOR
Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 

çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.
1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay / bayan elemanlar.
2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlama ve budama konularında 

çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. Şti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolu telefonu arayarakrandevu alabilirsiniz.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.abfidan.com
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Resim te Teknoloji Tasarım Sergisi acildi

İlçemizde 
bulunan İlköğretim 
Okulları’njn 
yıl içinde ürettikleri 
Resim ve 
Teknoloji Tasarım 
Sergisi açıldı. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Şalonu’nda ilçe 
merkez ve köy
lerinde bulunan 
18 İlköğretim 
Okulu’nun ortaklaşa 
hazırladıkları 
sergide öğrenciler 
yıl içinde 
öğretmenlerinin de 

yardımlarıyla 
yaptıkları Resim ve 
Teknolojik Tasarım 
larını sundular. 
Kaymakam Vekili 
Selçuk Haskılıç’ın 
açılış kurdelesini 
kestiği Resim ve 
Teknoloji Tasarım 1 
Sergisi’nin açılışına 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye. Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen^ 
Okul Müdürleri ile 

davetliler katıldı. 
Sergiyi gezen 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, öğrencilerin 
tasarladıkları ve 
ürettikleri birbirin 
den ilginç ürünlerin 
bulunduğu stantları 
gezerek öğrenciler
den bilgi aldı.
İlköğretim Okulları 
Resim ve Teknoloji 
Tasarım Sergisi 
üç gün süreyle 
vatandaşların 
gezebilmeleri 
için açık kalacak.

TurWre’teBiwtseliirYiDeiniUlosaltwitiresiliasiw
İçişleri Bakanlığı, 
Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Marmara 
Belediyeler 
Birliği’nin ortak
lığında düzenlenen 
“25. Yılında 
Türkiye’de 
Büyükşehir 
Yönetimi Ulusal 
Kongresi” 
12-13 Haziran 
tarihlerinde 
gerçekleştirilecek. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
yoğun programı 
dolayısıyla katıla
mayacağı etkinlikte 
“Büyükşehir Nasıl 
Yönetilir” sorusuna,

büyükşehir belediye 
başkanları ve 
konusunda uzman 
birbirinden seçkin 
akademisyenler 
tarafından cevap 
verilecek.
İçişleri Bakanlığı, 
Türkiye Belediyeler 
Birliği (TBB) ve 
Marmara

Belediyeler 
Birliği’nin (MBB) 
işbirliğinde, TBB 
Hizmet Binası'nda 
düzenlenecek olan 
“25. Yılında 
Türkiye’de 
Büyükşehir 
Yönetimi Ulusal 
Kongresi”nde, 
1984’ten buyana 

Türkiye’de'uygulan
makta olan 
büyükşehir belediye 
sistemi masaya 
yatırılacak.
Kongrenin ilk 
günühde, İçişleri 
Bakanı Prof. Dr. 
Beşir Atalay ve 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Kadir Topbaş’ın 
konuşmalarının 
ardından, 
“Türkiye’de 
Büyükşehir Yönetim 
Sistemi” ile 
“Büyükşehirlerde 
Ulaşım Yönetim.. 
Sistemi” oturumları 
yapılacak.

İkinci gün ise, 
“Büyükşehir Mali 
Yönetimi” ve 
“Toplu Konut, 
Kentsel Altyapı ve 
Planlama Sorunu” 
oturumları gerçek
leştirilecek ve son 
olarak, “Dünyada 
Büyükşehir 
Yönetimleri” 
konusunda çeşitli 
örneklemeler 
sunulacak.
12-13 Haziran 
tarihlerinde 
yapılacak etkinliğe, 
İçişleri Bakanı 
Prof. Dr., Beşir 
Atalay ve 
Başbakanlık Kamu 

Görevlileri Etik 
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Bilal 
Eryılmaz’ın yanı 
sıra Ankara 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek ve 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’in de 
aralarında bulun
duğu birçok yerel 
yönetici ile, Prof. Dr. 
Mustafa Ihcalı, Prof. 
Dr. Ali Türel, Prof. 
Dr. İbrahim Baz ve 
Prof. Dr. Zerrin 
Toprak Karaman 
gibi akademisyenler 
de katılacak.

GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com bİZC ulaşaCaksilIlZ

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon
Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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MkWih astan lıi Sözleşmeli personele kötii haher
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
Youtube paylaşım 
sitesine ilişkin, 
'Nitekim Maliye 
Bakanlığı bu konuda 
bir takibata girişmiş, 
mükellef olmaması
na rağmen firmaya 
30 milyon TL'lik 
vergi tahakkuku 
yapmıştır' dedi.
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, erişi
mi engellenen 
"Youtube" internet 
sitesine ilişkin, "Ma 
liye Bakanlığı, bu 
konuda bir takibata 
girişmiş ve firmaya 
mükellef olmaması
na rağmen 30 mil 
yon TL'lik bir vergi 
tahakkuku yap
mıştır" dedi.
Yıldırım, Rixos 
Otel'de TCDD Ban 
dırma Limanı işlet 
me hakkı devrine 
ilişkin İmtiyaz 
sözleşmesinin imza 
töreninin ardından 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı. 
Bakan Yıldırım, 
"Youtube" internet 
sitesine erişimin 
engellendiğinin 

hatırlatılarak, "Buna 
yönelik Ulaştırma 
Bakanlığı ne tür 
çalışmalar yapıyor? 
Sayın Cumhurbaş 
kanının da bir açık? 
laması oldu" 
ifadeleri üzerine, 
"Biz de Sayın 
Cumhurbaşkanımızı 
n, Başbakanımızın 
dediği gibi sitelerin 
yasak olmamasını 
diliyoruz. Ama bu, 
tamamen yargıyla 
ilgili bir konudur. 
Bakanlığımızın bu 
yasakla doğrudan, 
dolaylı hiçbir dahli 
yoktur" dedi. 
Ulaştırma Bakanı 
olarak erişimi 
engelleyen 
"youtube" internet 
sitesinin yetk
ilileriyle 3 kez 
görüşme yaptığını 
aktaran Yıldırım, 
sitenin engellenme
sine neden olan 
"Atatürk'e hakaret" 
konusunun ortadan 
kaldırılması için 
çaba gösterdiklerini 
söyledi. Bu siteye 
ilişkin erişimi 
engellemeye yönelik 
yargı kararlarının bir 

kısmının 
kaldırıldığını belirten 
Binali Yıldırım, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Firmaya önerimiz, 
gelin bu yargı 
kararına bir üst 
mahkemede bir ✓ 
itiraz edin. Üst 
mahkeme sizin 
talebinizi değer
lendirsin. Hukuk 
yollarını devam 
ettirelim, hukukun 
verdiği bir kararı 
yine hukuk yoluyla 
kaldırmamız 
mümkün. Bu, 
evrensel, herkesin 
bildiği bir kuraldır. 
Türkiye, bir hukuk 
devletidir, bu firma, 
ne kadar büyük 
olursa olsun, ne 
kadar çok ülkede 
yayın yaparsa yap
sın bizi 
ilgilendirmez. Türk 
vatandaşı nasıl 
yargıya, hukuka 
saygılıysa, bunların 
da aynı şekilde 
yargıya ve hukuka 
saygılı olmaları 
lazım, haklarını yine 
yargıda aramaları 
lazım.'

Sözleşmeli perso 
nele kötü haber 
Danıştay 12. Dairesi, 
'sözleşmeli perso 
nele fazla çalışma 
karşılığı ek ücret 
ödenmemesine' iliş 
kin düzenlemenin 
yürütmesini 
durdurdu.
Alınan bilgiye göre, 
sendika, Sağlık 
Bakanlığına bağlı 
kurum ve kuru
luşlarda 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4/B 
maddesi kapsamın
da ücretleri merkezi 
yönetim bütçesin
den ödenerek 
çalıştırılan 
sözleşmeli person
ele ilişkin 2010 
hizmet sözleşme 
sinin, "Personel 
belirli bir sürede 
bitirilmesi gereken 
işler söz konusu 
olduğunda, normal 
çalışma saatleri 
dışında ve hafta 
tatili ve resmi 
tatillerde de çalış
mak zorundadır. Bu 
çalışmalar karşılığın 
da personele her
hangi bir ek ücret 
öderimez" ve 
"Kurum, sözleşmeli 

personel ihtiyacının 
ortadan kalkması 
halinde sözleşmeyi 
feshedebilir" şeklin
deki hükümlerinin 
iptali ve 
yürütmesinin durdu
rulması talebiyle 
Danıştay 12. 
Daire'de dava açtı. 
Daire kararında, 
sözleşmeli personel 
istihdamının fazlaca 
yaygınlaştığı ve ■ 
birçok kamu kuru- 
munda uygulandığı 
belirtildi.
Sözleşmeli person
ele ilişkin özel 
düzenlemer içeren 
birçok kanun ve 
kanun hükmünde 
kararname bulun
duğuna işaret edilen 
kararda,.bu yaygın 
uygulamaya rağmen 
sözleşmeli per 
sonelın istihdam 
esaslarını, sayılarını, 
unvanlarını, nitelik
lerini, parasal hak
larını, sözleşme 
Şartlarını belirleyen 
ihtiyaca cevap vere
bilecek nitelikte bir 
düzenleyici kurallar 
bütünü bulunmadığı 
vurgulandı.
Daire, "Personel 
belirli bir sürede 

bitirilmesi gereken 
işler söz konusu 
olduğunda, normal 
çalışma saatleri 
dışında ve hafta 
tatili ve resmi 
tatillerde de çalış
mak zorundadır ve 
"Kurum, sözleşmeli 
personel ihtiyacının 
ortadan kalkması 
halinde sözleşmeyi 
feshedebilir" düzen
lemeleri yönünden 
hukuka aykırılık 
bulunmadığından bu 
maddeler yönünden 
yürütmeyi durdurma 
taleplerini reddetti. 
"Bu çalışmalar 
karşılığında perso 
nele herhangi bir ek 
ücret ödenmez" 
ibaresinin ise üst 
hukuk normlarına 
aykırılık teşkil ettiği
ni kanaatine varan 
daire, bu maddenin 
yürütmesini durdur
du. Türk Sağlık-Sen 
Genel Başkanı 
önder Kahveci, 
konuya ilişkin 
değerlendirmesinde, 
fazla çalıştırma 
karşılığında bir 
ücret ödenmeme 
sinin Anayasa'ya 
aykırı olduğuna 
ifade edildi.

elm# «sekeri
.— ... KREŞLERİ ........

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

€ĞİTB€12.Vll
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yıh 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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 

MORToncc finoKcrvl
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 İmarlı 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

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


Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
Pazartesi gecesi 
Müzik öğretmeni 
Soner Engin yöneti
minde yaptıkları 
yılsonu eğlence 
programında 
izleyenleri adeta 

büyülediler. 
Seyircilerin aşırı 
ilgisi sonucunda 
ayakta bile yer 
kalmayan salonda 
izdiham yaşandı. 
Ana sınıfı öğrenci
lerinin danslı ülkeler 
gösterisi seyirciler
den büyük alkış 
alırken, çeşitli

sınıflarda bulunan 
öğrenciler tarafından 
hazırlanan skeçlere 
ve koroya da okul 
öğrencileri tarafın
dan oluşturulan 
orkestra eşlik etti. 
Programın sonunda 
yer alan Roman 
danslarıyla ise seyir
ciler tamamen

kendilerinden 
geçtiler.
Yaklaşık iki saat- 
süren etkinliklerden 
sonra Okul Müdürü 
Turgay Selçuk 
tarafından Müzik . 
öğretmeni Soner 
Engin’e çiçek 
verildi. Ayrıca 
okul Müdürlüğü ve 

okul aile birliği 
tarafından hazırlanan 
plaket okulun eski 
müdürü ve
şimdi de Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü görevin
de bulunan Adnan 
Uluğ’a İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen

tarafından verilirken 
duygusal anlar 
yaşandı.
Kültür Merkezi 
girişinde ana sınıfı 
öğrencilerinin yıl 
boyunca yapmış 
oldukları çalışmalar 
da davetliler 
tarafından büyük 
beğeni topladı.

Gündüz Bakımevi 
sahibi ve Sorumlu 
Müdürü Erkan 
Akıncı, öğrencilerin 
yıl içinde yaptıkları 
çalışmaların Cuma 
gününe kadar 
Ozdilek’te göste 
rimde kalacağını,

19 Haziran 2010 
günü düzenlenen 
yıl sonu 
müsameresinde 
ise minik öğrenci' 
lerin birbirinden 
güzel gösteriler 
yapacağını 
söyledi.

Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz 
Bakımevi öğrenci
leri, sergi açtı. 
Gemlik Ozdilek 
Alışveriş 
Merkezi’nde açılan 

ı sergide, 3-4-5-6 yaş 
grubu çocukların 
yaptığı resim iş 

I çalışmaları, üç 
I boyutlu çalışmalar 
I ve hamurdan 
I yapılan çalışmaların 
I yer aldığını 
I söyleyen Elma 
I Şekeri Kreş ve

SıııOhcesi'ndeaMlsmaösterisi
Sevgi Bahçesi 
Anaokulu 
öğrencileri 
2009-2010 
eğitim ve öğretim 
yılının sona 
ermesi nedeniyle 
yıl sonu 
gösterileri yaptı. 
Geçtiğimiz günlerde 
Kültür Merkezi’nde 
yapılan yıl sonu 
müsameresine 
veliler de ilgi 
gösterdi. 
6yaş grubu 
öğrencilerinin 
mezuniyet töreni, 
dans gösterileri, 
folklor ekibi, 
izleyiciler tarafın
dan beğeni ile 
izlendi, 
öte yandan, 
yıl sonu gösterileri 
yapılırken, öğrenci
lerin yıl içinde 
hazırladıkları resim
ler izlenime açıldı

m
 Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli AN004263 

sayı ve 29.04.2010 tarihli Gümrük Giriş 
Beyannamemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

OZBIR ZEYTİNCİLİK GIDA VE 
KONSERVE SAN. PAZ. A.Ş.

gemlik Körfez9 internette www.gemlikkorfezaazetesi.cam

http://www.gemlikkorfezaazetesi.cam
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Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi için flew işbirliği
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
yaşayan canlı bir 
tarih şehri olması 
için bugüne kadar 
yapılan en kapsamlı 
çalışmayı hayata 
geçiriyor.
Büyükşehir Beledi 
yesi tarihi çarşı ve 
hanlar bölgesinin 
ayağa kaldırılması 
konusunda dünyaca 
ünlü mimar Massi 
miliano Fuksas’la 
işbirliği yapıyor. 
Bursa’da tarihi ve 
kültürel mirasın 
ortaya çıkarılmasın
da son bir yıl içinde 
250’ye yakın proje 
üreten Büyükşehir 
Belediyesi, son 25 
yıldır kapsamlı bir 
çalışmanın gerçek
leştirilmediği tarihi 
çarşı ve hanlar böl
gesinin ortaya 
çıkarılması amacıyla 
konsept proje yapıl
ması için dünyaca 
ünlü mimar Massimi 
liano Fuksas’la 
anlaştı. Büyükşehir 
Belediyesi’yle bu 
konu üzerinde bir

süredir görüş 
alışverişinde bulu
nan ünlü mimar 
Fuksas, bölgeyi 
daha yakından tanı
mak için Bursa’ya 
geldi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ünlü 
mimar Fuksas’la bir
likte düzenlendiği 
basın toplantısında 

bölgede yapılacak 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
Gökdere Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen ve Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram 
Vardar ve Büyükşe 
hir Belediyesi eski 
Başkanı Erdem

Saker’in de katıldığı 
toplantıda konuşan 
Başkan Altepe, bir 
tarih başkenti olan 
Bursa’nın bu özel
liğini ortaya çıkar
mak için yoğun 
çaba içinde olduk
larını söyledi. Tarihi 
çarşı ve hanlar böl
gesinin Sultan 
Orhan tarafından 
oluşturulan bir semt 
olduğuna değinen 
Başkan Altepe, 
“Eski Bursa'mızda 
yeni ve büyük bir 
çalışma başlıyor. 
Çarşı ve hanlar böl
gesi en çok ziyaret 
edilen, şehrin 
nabzının attığı bir 
yer. Aynı zamanda 
son yüzyılda tahri 
bata uğrayan bir 
semt, 25 yılı aşkın 
süre önce Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
tarafından plan 
çalışmaları yapılmış, 
onun haricinde bu 
güne kadar kapsam
lı bir çalışma 
olmamış. Hanlar 
Bölgesinde bugüne 
kadar 40’m üzerinde ’• 

proje gerçek
leştirdik. Şimdi bu 
bölgeyi tekrar revize 
ediyoruz” dedi. 
Bursa’da hayata 
geçirdikleri tüm pro
jelerde alanında 
uzman isimlerle 
işbirliği yaptıklarını 
bu projede de 
dünyada mimarlık 
alanında otorite olan 
ve birçok ülkede 
örnek çalışmalara 
imza atmış olan ünlü 
mimar Fuksas’la 
çalışacaklarını ifade 
eden Başkan Altepe, 
aylar sürecek çalış
manın startını da 
verdiklerini kaydetti. 
Çalışmaların Atatürk 
Caddesi ile Haşim 
işcan Caddesi 
arasında kalan böl
geyi kapsadığın) 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Bölgeye 
nasıl yaklaşılabilir, 
koruma kullanma 
dengesi nasıl ola
bilir bunları 
belirleyeceğiz. 
Burası kentin 
kalbiyse, belli 
saatlerde 

hareket lilik olan 
değil 24 saat canlı 
olan bir bölge 
olmalı. Kent 
yaşayan bir 
organizmaysa, 
burası da gece 
gündüz canlı 
olmalı. Bu konuda 
Mimarlar Odası, 
Şehir Plancıları 
Odası, ilgili diğer 
odalar, sivil toplum 
örgütleri ve bölge 
esnafıyla yapılacak 
çalışmaları paylaşa
cağız. Bugüne kadar 
riskli gibi görünün 
birçok işe imza attık. 
Bu alanda güzel bir 
noktaya geldik. 
Tekel binasının 
kaldırılması, Cum 
huriyet Cad desi’nde 
nostaljik tramvay 
seferleri gibi koru
larda so mut adım
ları atıyo ruz. Çalış
malarımız tamam
landığında tarihi 
çarşı ve hanlar böl
gesi, herkesin 
görmek istediği, 
gezerken heyecan 
duyulacak bir yer 
olacak” dedi.

‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com If AVI D Gemlik Lisesi’nden aldığım diplomamı kaybettim.KAY İl Hükümsüzdür. İSMAİL ÇELİK

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK - ORGANİZASYON

-j KÖRFEZ OFSET 
ajans

5111 IMffiî *
« DAUETİYE KATAIOGIARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

1 GÜNDE DAVETİYE DASILIR...
JF DÜĞÜN & NİŞAN 4 NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI

MASA VE SANDALYE SÜSLEME & GELİN MASASI 4
HU SÜNNET YATAĞI VE TAHTI 4 BALON SÜSLEME 4

1 ■ HAVAİ FİŞEK 4 KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ

DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI 4 PALYANÇOLAR
^^^■^^^^__NİKAH ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij Yanı GEMLİK 

Tel: 0 224 513 96 83 Fax: 9 224 513 35 95

DUGUN & NİŞAN & SÜNNET VG AÇILIŞ 4
ORGANİZASYONLARI İLE DE 1 

HİZMETİNİZDEYİZ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SATILIK DAİRE
II II

GURAŞ1 SİTESİ C BLOK’TA 
. 3+1 DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik KHrfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaplı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire

Tel : 513 96 83

9 Haziran 2010 Çarşamba 
BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 14

Itl: 513 01 43 GEMLİK
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.Savcilığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 4771
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 543 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 McT. 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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 5.13 12 95
Habaş .. 513 16 37
Mogaz .»f . 513 75 58
Ergaz - ? ' ’ 513 88 43
Ipragaz .. f 513 22 59
Habaşgaz . 513 45 46
Yeni-Likitgaz j e 513 65 00
■BP Gaz ' , 514 59 81
Bütünler Likitgazı 513 80 00
Akçagaz J' 514 33 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Boyza Patrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md, 513 45 21-111
Su Arıza , Yalnız 185

_ _ _ _ _ rfez
OEKLİK’İN İLK OONLOK IİYAIİ GAZETESİ

f YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL : 37 SAYI : 3683
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 
TABİYE 

12.00-14.15- 
16.15-20.30 

BENİ UNUTMA 
11.45-14.00- 
16.30-19.30 
Rezervasyon

(Tel: 513 35 21)
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Dünyanın yerel bankası
Arayın - 444 0111 Tiklayin -www.hsbc.com.tr Ziyaret edin r HSBC Bank Şubeleri

Gemlik teki 2. senemizde 
süper avantajlar HSBC'de!
► Size özel mevduat faizi oranı

► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

M0.00Q-75.000 Tl arası lyirikiminize size özel mevduat faizi oranları.* * ► Yeni kartınız onaylandığında 20 TL değerinde NökltPuan?

• Ser oJÎ verier fae oramhS8CBan< Gemik Şcoesîndc yeni açlan 10000 75000 TL tutar aralımdaki I ay*k TL vadeimcrtiuatbesaoten için geçertetr hSBC Bank AŞ’run faiz orarbm deği9*irfrc hakkı sakidir 
kamrenye 1 • X Haziran 2010 tarihten araanda yalnızca HSBC Gemik Şubenden yapdacak başvurularda geçenidir.

* * 20 TL deOerrdev Advantage NaxnPuan kazam. sadece HSBC GerrSk Şubos'ndcr yapien kredi kanı başvurulan için goçeriıdr Kampanya 1 X Haziran 2010 tarihleri arasmde yor rca HSBC Goma« Şubesi’nden yapriacak başvuAiterda goçartdr.

TÜRKİYE'DE 
YİRMİNCİ YIL

mm

http://www.hsbc.com.tr


BAHAR KAMPANYASI GEMDflŞ
ABONELİK BE D Eli

peşin fiyatına 4A
TAKSİT |U

Abonelik Bağlantı Bedeli, kredi kartına 10 taksit

TEL 513 29 29

WORLD JKcardFinans

"4 bonus mağmum axess

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

10 Haziran 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır"

ÜCRCTSİZ SCAVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

2. Memselıriler Bernejl Senliği cosiiüla hasımı
Gemlikli yerel dernekleri kaynaştıran 2. Hemşehriler Derneği 
Şenlikleri dün başladı. Sosyal Yaşam Merkezi önünde ile Karsak 
Deresi kenarında dün saat 20.oo’de başlayan şenliğe ilçemizde 
bulunan çeşitli hemşehri dernekleri katıldılar. Kaymakam Mehmet 
Bay gül, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Giresun Belediye 
Başkanı Kerim Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Bayazıt, 
dernek üyeleri ve Gemlikliler katıldı. Protokol, bütün yerel stand- 
larını teker, teker gezerek, yöneticilerini kutladılar, şenliğin hayırlı 
olmasını dilediler. Yerel dernekler stantları önünde yöresel oyun
larını oynayarak, şenliğe renk katarken, her stantta yörenin 
geleneksel yiyeceklerini de tanıtıldı. Kadri Güler’in haberi syf4’de

Güne Bakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hemşehri Demekleri Şenliği
Gemlik Anadolu mozaiğinin tipik 

bir örneği gibidir.
Ülkemizin her bir köşesinden 

insan Gemlik'e göç ederek, ilçem
ize yurt edinmişler.

Bu insanlar, ana yurtlarını bırakıp 
buralara göç etmelerinin büyük 
nede ni ekonomik olabilir, sosyal 
olabilir..

Sonuçta, Gemlik’e gelen ve bura 
ya yerleşenler artık Gemliklidir.

Buraya gelenler geldikleri yerlerin 
kültürleri ile geldiler.

Gemlik’te kent kültürü ile karşılaş 
tılar.

Bu insanlar artık Gemlikli oldular.

Giresun Belediye 
Başkanı Kerim 
Aksu ile Dereli 
Belediye Başkanı 
Zeki Şenlikoğlu, 
Hemşehri 
Dernekleri 
Şenliği’ne katılmak 
üzere Gemlik’e 
geldi. Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i 
makamında ziyaret 
eden iki başkan, 
Gemlik’te 
yaşayan Giresun 
kökenlileri 
ziyaret edecekler. 
Başkanlar, 
Gemlik’i tanıma ve

etkinlikleri 
görmeye geldik
lerini söylediler. 
Belediye Başkanı

Fatih Mehmet 
Güler ise Anado 
lu’nun her bir köşe 
sinden Gemlik’e

gelenlerin ortak bir 
kültür oluştur
duğunu belirtti.
Haberi sayfa 7’de .

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

Hukuk....
Yargıya müdahale etmemek laik, sosyal, hukuk 

devletlerinde yaşanır..
Bir de... Adalet kavramını içine sindirebilmiş toplum- 

larda.. Pek biz de durum nedir?
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 5982 Sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un iptaline 
ilişkin isteminin "şekil yönünden" incelenmesine karar 
verince iktidar kanadında kızılca kıyamet koptu..

Hemen;
Yüksek mahkemeyi etkilemeye yönelik “maniple” 

yorumlar ve haberler başladı..
Özellikle de iktidar kanadından...
Peşrev Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ‘dan 

geldi..
Şu sözlere dikkat edin;
"Anayasa değişikliğini öngören, 12 Eylülde referan

duma götürülecek konuda bir referandum olmadan, 
milletin evet oylarıyla kabul edilmeden, bu konuda 
Anayasa Mahkemesinin bir karar vermesinin mümkün 
olmadığını söylüyorum. Şekil bakımından inceleme 
yapabileceğini, şeklen noksanlık yoksa bu müracaatı 
reddedeceğini düşünüyorum. Anayasa Mah kemesi, 
kesinlikle esasa girmeyecektir, esas konusunda bir 
.karar vermemelidir."

Çok ilginç değil mi?
Ya TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li 

Burhan Kuzu’nun söylediklerine ne demeli..
"Şekil bakımından bakarım derken 1970'teki o yanlış 

yola tekrar gitme eğilimi sanki seziyorum. Bu çok yan
lış olur. Çok hatalı olur. Anayasa Mahkemesi'nin konu
munu ciddi olarak tartıştırır. Anayasa'nın açık ihlali 
olur”

Oysa; Hukuktan biraz anlayan herkes Anayasa 
Mahkemesi’nin böyle bir yetkisinin olmadığını zaten 
bilir.Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerini 
sadece şekil bakımından inceler. Eğer aksi yönde 
karar verirse bu karar siyasal olur..

Aslında Arınç da Kuzu da getirdikleri yorumlarla 
suç işliyorlar..

Bir de bağımsız yargıdan falan söz ederler..
Türkiye anayasaya göre tanımlandığında bir hukuk 

devletidir..
Ancak.. Gerçekle bağdaşıyor mu?
Başbakana bağlı bir adalet bakanlığı..
Adalet bakanının imzasıyla atanan müsteşar..
Sonra da “yargı bağımsız ” safsatası yutturulmaya 

çalışılacak..
Yargının gerçekten de bağımsız olabilmesi için;
Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu direniyor..

YARSAV direniyor..
Muhalefet direniyor..
Dinleyen kim..
Dinlemedikleri gibi..
Bir de Anayasa Mahkemesi’ne müdahale girişimleri.. 
Unutmamak gerekir ki..
Hukuk herkese her zaman gerekli..
Hele Başbakan’a ve efradına daha da çok gerekli.. 
Gerçi en iyi de kendisi bilir ama..
Çünkü geçmişinde mahkemelerle, savcılarla, hakim

lerle çok işi olmuştur..
Ne ki;
Biz de adet böyledir..
Muhalefet iskemlesinde doğrular söylenir,iktidar 

koltuğunda şaşılır..
Çünkü iskemle rahatsız ve sert,koltuk ise yumuşak 

ve gösterişlidir.. *********
Gemlik’te Hemşeri dernekleri bir arada.. 
Dün başladı bugün ve yarın sürecek..
Gemlik’te hemşeri dernekleri ortak etkinlik düzenli 

yor..
Bu yıl İkincisi gerçekleşen etkinliğe Gemlik 

Belediyesi öncülük ediyor..
Acara Gürcüleri Derneği, Artvin Derneği, 

Erzurumlular- Dadaşlar Derneği, Hamidiyeliler 
Derneği, Romanlar Derneği, Yozgat Derneği, Kars 
Ardahan İğdır Dernekleri ,Dağ-Der, Trabzonlular 
Derneği, Ağrılılar Derneği, Girit ve Rumeli Türkleri 
Derneği, Tunceliler Derneği ve Karadenizliler Derneği 
3 gün boyunca kendilerine ayrılan stantlarda yöresel 
yemeklerini, giysilerini, oyunlarını ve kültürlerini yan
sıtacaklar.

Son günde Gemlikli sanatçı Fatih Kayhan İskele 
Meydanı’nda tüm Gemliklilere bir konser verecek.

Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri 
ilçenin hizmet 
götürülemeyen 
yerlerinde 
tretuvar çalış 
malarına başladı. 
Gemlik Atâ 
Mahallesi girişindeki 
yolcu durağından 
itibaren yolun 
sağ tarafına 
1.20 eninde 
tretuvar için 
bordür döşenmeye 
başlandı.
Ata Mahallesine 
ana yoldan 
giriş itibariyle 
yaklaşık 700 
metre uzunluğun 
daki yolda başlatılan 
çalışma ile 
vatandaşların 
yürüyerek gidiş 
gelişlerinde

kullanabilecekleri 
tretuvar 
oluşturuluyor.

Çalışmaların 
Ata Mahallesi’nde 
evlerin başladığı

yere kadar olan 
bölgede yapılacağı 
bildirildi.

Giresun’un Dereli 
ilçesi Kızıltas 
kasabasındaki 
cenaze törenine 
Gemlik’ten 
katıldıktan sonra 
ilçemize dönerken, 
İznik Boyalıca 
beldesi yakınlarında 
kamyonla 
çarpışan araçta 
ölen Asiye Coşkun 
(46), İbrahim 
Özdemir (45) dün 
toprağa verildi. 
Veysel Karani 
caminde dün öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazına Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Giresun Belediye

Başkanı Kerim 
Aksu, Dereli 
Belediye Başkanı 
Zeki Şenlikoğlu, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt, 
belediye meclis 
üyeleri,

AK Parti ilçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci ve 
kalabalık halk 
topluluğu katıldı. 
Sağanak yağış 
altında kılınan 
cenaze namazından 
sonra ilçe

mezarlığına 
götürülen 
Asiye Coşkun ve 
İbrahim Özdemir’in 
cenazeleri 
hüzünlü bir 
törenle toprağa 
defnedildi.
Öte yandan, 
kazada yaralanan 
Salih Özdemir, 
Yadigar Özdemir, 
İbrahim Özdemir, 
Adem Elikesik, 
Eyüp Uslu, Ali 
Özdemir’in tedavi
lerinin devam 
ettiği Öğrenildi. 
Kazada ağır 
yaralanan iki kişinin 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi.
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Komşu kavgası hastanede bitti YazıYORUM
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde, iki komşu 
kadın arasında çıkan 
kavga hastanede 
son buldu.
Alınan bilgiye göre, 
Yenidoğan Mahallesi 
flören Caddesi'nde

Alkollü şahıs Kendini «umu
BujJia'nın Mudanya 
ilçesindeki bir 
büfede arkadaşları 
ile oturan oturalı •. 
alkollü şahıs, belin
den çıkarmaya 
çalıştığı tabanca ile

Ahi demedi, ayağından vuruldu
Bursa'da tanıştığı 
gence 'abi' demeyen 
bir kişinin ayağından 
vurulduğu iddia 
edildi.
Merkez Yıldırım ilçe

Sigara içmeye çıktı, hırsızı yaKaladı
Olay, Anadçlu 
mahallesi Balkan 
sokağı üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, aracını evin 
önüne park ederek 
dairesine çıkan 
Sedat Y., yemek 
yedikten sonra 
sigara içmek için 
balkona çıktı.

Ablasının başkasıyla evleneceğini 
söyleyen eski kayınbiraderini vurdu
Bursa'da bir kişi, 
boşandığı karısının 
bir başkasıyla 
evleneceğini, 
söyleyen eski 
kayınbiraderini 
sokak ortasında 
vurdu.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yavuzselim 
Mahallesi Yıldız 
Sokak üzerinde 
meydana geldi. 
Ablası N.K. ile 

oturan Şerife G. (40) 
ile komşusu 
Meryem A. (33) 
arasında henüz 
belirlenemeyen 
nedenle 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın 

kendini vurdu. 
Dolgu Alanı'nda 
bir büfede gerçek
leşen olayda, 
arkadaşları ile 
oturan Tayfun M. 
(47), belinden 

si Anadolu Mahallesi 
Karlıdağ Caddesi 
üzerinde gerçek
leşen olayda, daha 
önce 'abi* demediği 
için aralarında

Sigarasını yakarken 
aracına bakan 
Sedat Y., otomobilin
in içinde bulunan bir 
kişinin teybi sökm
eye çalıştığını fark 
etti. Hemen yanına 
kardeşini alıp aşağı 
inen Sedat Y., 
aracına sessizce 
yaklaştı. Her iki 
kapıyı da tutan iki 

eve doğru giden 
Yasin K. (25), 
yolda eski enişte
siyle karşılaştı. 
Boşandıkları 
karısıyla çocuğunu 
göstermediği için 
tartışmaya başlayan 
Ayhan D.'nin artık 
kendilerini rahat 
bırakmasını isteyen 
Yasin K., ablasının 
haftaya sevdiği 
adamla evleneceğini 
söyledi. Duydukları 
karşında şoke olan 

kısa sürede büyüy
erek kavgaya 
dönüşmesinin ardın
dan birbirlerini 
döven iki komşu, 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı.
Gürsu'da bir 

çıkarmak istediği 
tabancasının ateş 
almacı sonucu 
ayağından yaralandı. 
112 acil servis 
ambulansı ile 
Mudanya Devlet 

husumet bulunan iki 
kişi karşı karşıya 
geldi. Çelil Ö.(23), 
abi demediği için 
Muacır Ö. ile tartış- 
rrıaya başladı.

kardeş, oto teybini 
sökmâye çalışan 
H.R.A.'yı (23) 
suçüstü yakaladı. 
Hemen durumu 
polise bildiren iki 
kardeş, gelen 
ekiplere şüpheliyi 
teslim etti.
30 ayrı hırsızlık 
suçundan 
kaydı bulunan

Ayhan D,, belindeki 
silahını çıkarıp 
Yasin K.'ye iki el 
ateş ettikten sonra 
kayıplara karıştı. 
Her iki dizinden de 
vurulan Yasin K., 
özel bir araçla 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayın 
şokunu üzerinden 
atamayan N.K. 
polislere verdiği 
ifadesinde eski 
kocasının 

poliklinikte 
tedavileri yapılan 
iki kadının, 
birbirlerinden 
şikâyetçi oldukları 
bildirildi.
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Haşim Kılıç!

Hastanesi'ne 
kaldırılan şahsın, 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Tayfun M.'nin 
alkollü olduğu 
belirlendi.

Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
belinden tabanca 
çıkartan Muacır Ö., 
Celal Ö.'yü ayağın
dan vurdu

H.R.A.'nın 
evinde yapılan 
aramalarda H.İ.R.'ye 
ait araçtan çalındığı 
belirlenen bir oto 
teybi ele geçirildi. 
Şüpheli, her iki 
hırsızlık suçundan 
sevk edildiği adli 
makamlarca tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

9 yaşındaki 
oğlunu görme 
bahanesiyle sürekli 
kendisini rahatsız 
ettiğini ifade ederek, 
"Kardeşim benim 
evleneceğimi 
söyleyince eski 
kocam öfkelendi 
ve ona ateş etti" 
diye konuştu. 
Polis, bir başka olay
dan dolayı da arama 
kaydı bulunan 
şüpheli Ayhan D.'yi 
arıyor.

AKP yandaşları şimdi diyorlar ki;
Anayasa değişikliği paketi 4 ay içinde gün

deme alınırsa iptali yüzde yüzdür. Ama 
Haşim Kılıç ne yapıp edip sandığın önünü 
açacaktır..

Haşim Kıhç’ın şu anda bize çok lazımdır..
Onun için güvenliği daha üst düzeyde 

sağlanmalıdır” deniyor..
Beyler ; Anayasa Mahkemesi’nin bu 

değişiklik paketini kesinlikleiptal edeceğini 
biliyorlar. Korkuları bu...

Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçu
ları haftalardır bu değişikliğin “hiçbir uzlaş
ma sağlanmadan, toplumun hiçbir kesiminin 
görüşü alınmadan” yapılmasının, içinde 
Seçim Kanunu, yüzde 10 barajı, dokunulmaz 
lıklar, medya ve yargı bağımsızlığını sağlay- , 
acak önlemlere hiç değinilmemiş olmasının, 
tam aksine (medya bağımsızlığı neredeyse 
tümüyle ortadan kalkmışken) yargı bağımsız 
lığını da yok edecek adımların atılmasının 
sakıncalarını anlatıyorlar.

Bu mahkemece reddedilir diyorlar 
Son olarak anayasa hukukçuları 

Cumhurbaşkanı Gül’e kararını açıklamadan 
önce ona bir mektup göndererek uyarılarını 
tekrarlamışlar.

Aynı sıralarda 200’dân fazla aydın 
(siyaset bilimci, hukukçu sosyolog, yazar, 

sanatçı) yine Gül’e benzer bir mektup gön
dererek “Anayasa paketini onaylamaması, 
TBMM’ye iade etmesi” için çağrı yapıyor- 
lar.Cumhurbaşkanı Gül bunları düşünmek 
için bile zaman harcamadan 5 günde paketi 
onayladı.

Bu nedenle paketin Anayasa Mahke 
mesi’nde büyük ihtimalle iptal edileceği “bir 
bilinmeyen” değil.

Bu beylere göre ,Anayasa Mahkemesi 
Başkanı “Bu Anayasa değişikliği paketini 4 
ay bekletecek ve referandumu sağlayacak 
kişi olacaktır...

Bu nedenle daha üst düzey korunması 
sağlanmalıdır” deniyor.

Anayasa paketi 24 saat çalıştırarak 
TBMM’den alelacele 17 günde (ve tek par
tinin katılımıyla) geçmişken, incelemek için 
15 gün zamanı olduğu halde 
Cumhurbaşkanı 5 günde onaylamışken yani 

22 günde “ülkenin en hayatî konusu” 
sonuçlandırılmışken nasıl olur da Anayasa 
Mahkemesi Başkam’mn 4 ay bekletmesi 
“olabilirmiş gibi” öne sürülebilir?

Bu bir baskıdır, mahkeme içinde bir denek 
taşı olacaktır..

Anayasa Mahkemesi gerçekten de şu anda 
Türkiye’nin geleceği açısından en büyük 

güvencedir
Başkanı bu iddiaya ve benzerlerine açıkla

ma getirmelidir

MİM abone oldunuz mu?
«ııılrlı lıı «İnli ılnıl auııııl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikk0rfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.mllliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikk0rfezgazetesi.com
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmâil.com

Güne Bakış

Hemşehri Demekleri Şenliği..

Dün 2. Gemlik Hemşehri Dernekleri Şen 
liği başladı.

Bu şenliğe, kardeş Şehir Giresun Bele 
diye Başkanı ile Dereli Belediye Başkanı 
ve meclis üyeleri de katıldı.

Gemlik’e yerleşen, Giresunlu, Karslı, 
Trabzonlu, Ağrlı, AmasyalI, Vanli, Arda 
ğanlı, AnkaralI, Muşlu, Erzurumlu, Giritli, 
Vodinalı, . Keleş IL liter artık geledikleri 
yerlerin değil, Gemlik’in hemşehrisidir.

Bu insanlar Gemliklidir.
Geldikleri yerlerle bağları kopmamıştır.
O yörelerin kültürünü yaşatırken, yadık- 

ları kentin de kültürünü özümsemek zo 
rundadırlar.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Hem 
şehri Dernekleri Şenliği, ilçede değişik 
yörelerden gelen insanları birbirine kay
naştırdı.

Gemlikte görülmemiş bir birlik ve 
beraberlik yaşandı.

Bu yıl bu şenliğin İkincisinde aynı birlik 
ve beraberliği yaşayacağız. Yerel dernek
lerin açacağı standlarda geldikleri yörele 
rin kültürlerini sergileyecekler.

Kent olarak, ülke olarak bu birlik ve 
beraberliği her zamankinden çok ihtiya 
cimiz var.

Üç gün sürecek olan bu şenliğin ken
timize hayırlı olmasını diliyorum.

2. Hemşehriler Derneği Senliği coşkuyla haşladı
Gemlikli yerel 
dernekleri kay
naştıran 2.
Hemşehriler 
Derneği Şenlikleri 
dün başladı. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi önünde 
ile Karsak Deresi 
kenarında dün 
saat 20.oo’de 
başlayan şenliğe 
ilçemizde bulunan 
çeşitli hemşehri 
dernekleri katıldılar. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Giresun 
Belediye Başkanı 
Kerim Aksu, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt, 
dernek üyeleri ve 
Gemlikli ler katıldı. 
Protokol, bütün 
yerel standlarını 
teker teker gezerek, 
yöneticilerini kut
ladılar, şenliğin 
hayırlı olmasını 
dilediler. Yerel 
dernekler stantlan 
önünde yöresel 
oyunlarını oyna
yarak, şenliğe 
renk katarken, 
her stantta 
yörenin geleneksel 
yiyeceklerini 
de tanıtıldı.
Şenliğin finali 
ise 12 Haziran 
2010 Cumartesi 
günü İskele 
Meydanı Festival 
Alanında Fatih 
Kayhan konseri ile 
son bulacak.

ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR

Gazete dağıtımı yapacak 
eleman aranıyor.

GEMLİK KÖBFH GHİETISİ
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 
çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.

1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 
ehliyetli bay / bayan elemanlar.

2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 
çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya Çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlama ve budama konularında 

çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. Şti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolu telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

hotm%25c3%25a2il.com
http://www.abfidan.com
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»AYRINTI
Erhan İZGİ

Sis Perdesi Aralanırken

Aylar önce hazır* 
lanmış plân uygun 
zaman içinde dev 
reye sokuldu. 
Sonuç hüsran. 
Dünyaya duyurduk
ları İnsanî Yardım 
Vakfı (İHH) dinci bir 
kuruluşa ait. 
Dünyanın dört bir 
yanından maddi ve 
manevi destek 
geliyor sözleri de 
palavra. Gemiye 
hangi amaçla 
bindirildiği bilin
meyen saf ve iyi 
niyetli vatandaşlara 
yazık!

Mavi Marmara’nın 
nasıl alındığı bu işe 
nasıl yönlendirildiği 
de bir bilmece.

Komor bandıralı 

bir gemi (Mavi 
Marmara) nasıl Türk 
bayrağı çekip ulus
lar arası sularda 
hareket edebiliyor?

Olayların nasıl 
sonuçlanacağı aşağı 
yukarı biliniyor; 
fakat dışarıya 
sızdırılmıyor.

Ya zafer kazanılır
sa... İsrail’e karşı bir 
gövde gösterisi 
tutarsa... Gör o 
zaman şişinmeyi. 
Nasıl gündem de 
kalınırmış?

Bu olay istedikleri 
gibi gerçekleşseydi 
neler olacaktı?

Sayın Erdoğan’ın 
ve AKP’nin yelken
leri şişirilecek.

Dünya Müslüman 

larînın hamiliğine 
soyunan Sayın 
Recep Erdoğan ' 
büyük bir baş pehli
van gibi takdim 
edilecekti.lrak’ta 
milyonlarca 
Müslüman 
öldürülürken 
AKP’nin sesi soluğu 
çıkmamıştı.Neden 
acaba?

Hesaplar tutmadı. 
Başbakanımızın 

kimyası 
bozuldu.Konuşmala 
rı kin ve nefrete 
dönüşmeye 
başladı.Önüne 
geleni azarlıyor, 
küçümsüyor, hor 
görüyor. Her şeyi bir 
tek o biliyor. Sonun 
başlangıcını görmüş 

olmalı yoksa boşu
na panikler mi 
Başbakan?

Kılıçdaroğlu’da 
çok ayıp ediyor. 
Başbakanın ve par
tisinin marifetlerini 
bir bir söylüyor. 
Böyle de saygısızlık 
yapılmaz ki!

AKP’lilerin ezberi 
bozuluyor.. Ne 
yapacaklarını 
bilmiyorlar. Bu 
davranışları onların' 
ne kadar çaresiz 
olduklarını gösteri 
yor.

Yıllardır destek 
veren Fettullah 
Efendi de desteğini 
çekip İsrail’i haklı 
görünce AKP’lilerde 
şafak attı.
Artık Sam Amca 

da gözden çıkardı 
AKP’yi. Bu gerçek
leri toplumdan gizle
meye çalışıyorlar; 
fakat mızrak çuvala 
sığmıyor. Hangi 
Avrupa ülkesi İsrail’i 
kınadı?
Zembereği kırılmış 

saat gibi denetim

siz konuşmalar ya 
da bozuk plak gibi 
aynı şarkıları 
seslendirmeler artık 
puan kazandırmıyor. 
Halk boş sözlere 
itibar etmiyor.

Hele ağlamaklı 
sesiyle hangi 
makamdan olduğu 
belli olmayan 
şarkılarıyla ve 
söylemleriyle 

demogoji sanatının 
son örneklerini 
veren mümtaz 
şahşiyet çaresizliği
ni ne güzel anlatı 
yor, çevreye güçlü 
görünerek.

Sekiz yı|dan beri 
açılımlarla sürekli 
gündem değiştir 
diler. Toplumun 
gözünden işszliği, 

ekonomik 
açmazı,yolsuzluk
ları,sefaleti,adaletsiz 
liği kaçırmaya 
çalıştılar.

Hangi açılımdan 
sonuç alındı? Kürt 
açılımı, Ermeni 
açılımı, Roman 
açılımı, Alevi açılımı

......bunların hepsi 
fos çıkmadı mı?
Hangisi meyvesini 
verdi?

Birkaç yıldan beri 
de Ergenekon 
masalıyla gündefn 
değiştiriyorlar.Bund 
an ceza alan kaç 
kişi?

İçerde yatan 
yargılanmayı 
bekleyen yüzlerce 
masum 
insan!Bunların 
hesabı sorulmaz 
mı?

Bütün bunların 
üstüne anayasa 
değişikliği..Niçin? 
Kendinizi güven 
ceye almak için 
mi?Bu konuda da 
amacınıza ulaş-, 
manız zor görünü 
yor.

Halkın dışında bazı 
güçlerin desteğiyle 
iktidara gelenler 
yine bu güçlerin 
isteğiyle iktidardan 
giderler.Bu gerçek 
hiçbir zaman 
unutulmamalıdır.

Otobüs şoförlerine iletişim eğitimi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan özel halk oto
büsü şoförlerine 
yönelik gerçek 
■eştirilen eğitimde 
trafik ve iletişim 
konuları ele alındı. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yenilenen 
toplu taşıma 
yönetmeliği 
çerçevesinde 
düzenlenen 
eğitimde, Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Süleyman 
Memişçi ye 
Başkomiser Salih 
Karaman trafik ve 
sürücü kuralları, 
Kişisel Gelişim ve 
NLP Uzmanı Oğuz 
Saydın da iletişim 
konusunda 
şoförleri 
bilgilendirdi.

“Şoförler eğitime 
önem veriyor” 
Vatandaşların 
otobüs şoförleri 
ile yaşadıkları 
sıkıntılara dikkat 
çeken Saygın, 
“Daha önce 
minibüs hatlarında 
çalışan ve sonra da 

özel halk oto
büsçülüğüne 
başlayan bazı 
şoförlerin eskiden 
kalma alışkanlıkları 
toplu ulaşımda 
sıkıntıya sebep 
oluyordu. Ancak, 
halk otobüslerinde 
güzergah değiştir

ilmesi veya araçta 
tek yolcu 
kaldığında yolcuya 
nereye gideceğinin 
sorulması gibi 
alışkanlıklar artık 
çok azaldı.
Otobüs şoförlerinin 
eğitimlerine önem 
vermeleri ve 

kendilerini 
geliştirmeye açık 
olmaları bu değişi
mi destekliyor” 
diye konuştu. 
Buhsa’da otobüs 
şoförleriyle 
vatandaşlar arasın
daki diyalogun 
gün geçtikçe 
iyiye gideceğine 
inandığını belirten 
Saygın, kentte bu 
anlamda huzurun 
sağlanması ve 
sıkıntıların en aza 
indirilmesi için 
gerekenlerin 
yapıldığına 
dikkati çekerek, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
eğitim çalışmasının 
önemine değindi.

EĞİTİMLER 
DEVMAM 
EDECEK

Büyükşehir 
Belediyesi Toplu 
Taşıma Şube 
Müdürü Mesut 
Emir de ilk etapta 
yaklaşık 700 
otobüs şoförüne 
verilen eğitimlerin 
devam edeceğini 
belirterek, “Toplu 
taşıma yönet
meliğinin yenilen
mesi ile bu yıl 
içinde 6 kez özel 
halk otobüsleri 
şoförlerine yönelik 
eğitimler gerçek
leştirilecek. Bu 
eğitimlerin ilki 
bugün yapıldı ve 
büyük ilgi gördü. 
Şoförlerin bu 
eğitimlere en az 3 
kez katılma zorunlu 
luğu var. Bugün 
gördüğümüz ilgi 
bizleri de 
sevindirdi” dedi.
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Devlet Memurları Kanunu tleoisivor
657 sayılı kanunda 
yapılacak değişiklik 
taşarısıyla kamudaki 
ücret farklılıklarının 
giderilmesi 
sağlanacak, memura 
-verilen disiplin 
cezaları düzen- 
lenenecek. Kamuda 
üst düzey yöneti
cilere özel sektörden 
atama yapılmasının 
önü de açılıyor. 
Devlet Bakanı Hayati 
Yazıcı, 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nda değişik
lik öngören 23 mad
delik kanun 
tasarısının bugün 
TBMM'ye gönderile
ceğini bildirdi. 
Başbakanlıkla 
konuya ilişkin bir 
toplantı düzenleyen 
Yazıcı, tasarı ile 1965 
yılında çıkarılan, 
ancak daha sonraki 
yıllarda kısmi 
değişikliklere tabi 
tutulan Devlet 
Memurları 
Kanunu'nda yeni 
düzenlemelere 
gidileceğini söyledi. 
Kamu çalışanlarının 
yüzde 62'sini devlet 
memurlarının oluş

turduğunu belirten 
Yazıcı, halen 
devlette çalışan 1 
milyon 769 bin 730 
memurun yüzde 
66'sının erkek, 
yüzde 34'ünün ise 
kadın olduğunu 
söyledi. Memurların 
244 bin 500'ünün 
merkezde, 1 milyon 
517 bin 359'unun ise 
taşrada istihdam' 
edildiğini kaydeden 
Bakan Yazıcı, 
memurların 13 bin 
175'inin de kariyer 
uzmanı ve uzman 
yardımcısı olarak 
görev yaptığını 
bildirdi.
Diğer çalışanlarla 

birlikte kamuda isti
hdam edilen person
el sayısının 2 milyon 
824 bin 430'a ' 
ulaştığını ifade eden 
Yazıcı, günümüzde 
en düşük memur 
maaşının 1254 lira 
en yüksek maaşın 
5789 lira, ortalama 
maaşın da 1529 lira 
olduğunu vurguladı.

TASARI NE 
GETİRİYOR?
Üç gün olan babalık 
izni 10 güne çıkacak. 
- Evlilik veya ölüm 
hallerinde verilen 5 
günlük izin süresi 7 
güne çıkarılacak.
- Kadın memurlara 

çocuk bakımı için 0- 
2 yaş döneminde 24 
ay ücretsiz izin ala
bilecekler.
- Anne bu izni kul
lanamaz ise baba 
memur a' da doğum 
sonrası 24 aya kadar 
ücretsiz izin ver
ilebilecek.
- Annenin doğum 
esnasında veya son
rasında ölümü 
halinde memur 
babaya, anne için 
öngörülen ücretli ve 
üöretsiz izinler kul
landırılacak. Bu 
durumda baba, 
doğum sonrası 8 
hafta ücretli izin, 
emzirme izninin yanı 
sıra ücretsiz izinden 
de yararlanabilecek.

ÜCRETLİ 
REFAKAT İZNİ 
- Devlet memurunun 
bakmakla yükümlü 
olduğu veya refakat 
etmediği takdirde 
hayatı tehlikeye gire
cek olan yakınlarının 
ağır bir kaza 
geçirmesi veya 
önemli bir hastalığa 
yakalanmış olmaları 
halinde 3 aya kadar 

aylıklı refakat 
izni verilecek. 
Gerektiğinde 
bu izin 6 aya 
uzatılabilecek. 
- Çocuk yardımından 
yararlanma sınırı 
kaldırıliyor.(bütçe 
kanunuyla yapılan 
bu düzenleme 
memurların kendi 
yasasına alınmış 
oluyor.) 
- Emekli olan 
memurlara yapılan 
harcırah 
500 liradan 750 
liraya çıkarılacak. 
(Bütçe kanu nuyla 
yapılan düzenleme 
ilgili yasaya 
alınmış oluyor) 
- Hamile memurların 
çalışma şartları 
yeniden düzenlendi. 
Kadın memurlara 
hamileliklerinin 
24. haftasından 
itibaren ve doğum
dan sonraki 
bir yıl süreyle gece 
nöbeti ve gece 
vardiyası görevi 
verilemeyecek.
- KİT personelinin 
sendikaya üye 
olma yasağı 
kaldırılacak.

98 Bin 
314 
Çiftçinin 
Borcuna 
Ödeme 
Kolaylığı 
Sağlandı
Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Birliği Malatya 
Bölge Müdürlüğü, 
çiftçi borçlarının 
yeniden yapı
landırıldığını açık
ladı.
Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatif 
leri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu 25 
Mayıs 2010 tari
hinde aldığı karar
la Türkiye 
genelinde 98 bin 
314 çiftçinin bor
cuna yeni bir 
ödeme kolaylığı 
sağladı.

elmfc .sekeri
EŞLERİ- - - - - - - - -

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

€ĞİTİMD€ 12. VİL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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 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 Satıhk 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 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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Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ile Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, Hemşehri 
Dernekleri Şenliği’ne katılmak üzere Gemlik’e geldi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’i makamın
da ziyaret eden iki başkan, Gemlik’te yaşayan Giresun kökenlileri ziyaret edecekler. Başkanlar, 
Gemlik’i tanıma ve etkinlikleri görmeye geldiklerini söylediler. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 
ise Anadolu’nun her bir köşesinden Gemlik’e gelenlerin ortak bir kültür oluşturduğunu belirtti.

Gemlik’in kardeş 
şehri olan Giresun 
Belediye Başkanı 
ile Giresun Dereli 
Belediye Başkanı 
Hemşehri Dernekleri 
Şenliği’ni izlemek 
ve Giresunlulara 
destek amacıyla 
Gemlik’e geldiler. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
misafiri olarak 
Gemlik’e gelen 
Giresun Belediye 
Başkanı Kerim Aksu 
ite Dereli Belediye 
Başkanı Zeki 
Şenlikoğlu ve 
Belediye Meclis 
üyeleri, 2. Gelenek 
sel Gemlik Hemşehri 
Şenlikleri’ne 
katıldılar.
Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi 
Giresunlu Muharrem 
Sarı ile birlikte 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i 
makamında ziyaret 
eden Giresun ve 
Dereli Belediye

Başkanları, jlk 
kez geldikleri 
Gemlik’te kendilerini 
evlerinde hissettik
lerini söylediler. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Giresun ve Dereli 
Belediye Başkanla 
rını Gemlik’e gelerek 
hemşehrilerine 
destek verdikleri 
için kendilerine f 
teşekkür etti;

İLK KEZ GELDİLER 
Kardeş Şehir 
Giresun ile Dereli 
Belediye Başkanının 
İlk kez Gemlik’e 
geldiklerini ve 
burada kendilerini 
görmekten mutlu 
olduklarını belirten 
Başkan Güler, 
kardeşlik ilişkileri 
içinde neler yapa
bileceklerini de 
görüşeceklerini 
söyledi.
Gemlik’in deprem 
riski taşıdığını da 
söyleyen Başkan 
Güler, "Gemlik’te 

deprem riski olduğu 
gibi kardeş şehrimiz 
Giresun’un da sel 
sorunu var. Ortak 
sorunlarımızda 
yardımlaşmaya 
yönelik protokol 
yaptnak istiyoruz. 
Bunun yanında 
Gemlik’te zeytin, 
Giresun’da fındık 
ürününün ortak ürün 
olarak daha iyi 
değerlendirilmesinin 
yanı sıra kardeş 
belediyeciliğimizi 
devam ettireceğiz" 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı 
olarak Gemlik’e ilk 
kez geldiğini ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı olarak 
Fatih Mehmet 
Güler’in ilk kez 
Giresun’u ziyaret 
ettiğinin altını çizen 
Giresun Belediye 
Başkanı Kerim 
Aksu, Gemlik’te 
Giresunlu hemşeh 
rilerinin çok olması 
ve Belediye 
başkanının da 
onlara sahip çık

masından son 
derece mutlu 
olduklarını belirte 
rek, “Hemşehri 
Dermekleri Şenliği 
için onlara destek 
amacıyla geldik. 
Gemlik’te deprem 
bizde ise sel 
felaketi yaşıyoruz. 
Gemlik coğrafya 
olarak Giresun’a çok 
benziyor. Birbirimize 
destek verip 
sahipleneceğiz. 
Nüfusumuz aynı 
gibi, yazın çoğalıp 
kışın azalıyoruz. 100 
binlik nüfusla yaz 
aylarında 200-250 
bin nüfusa hizmet 
vermeye çalışıyoruz. 
Giresunlu hemşehri
lerimize sahip çıktığı 
için ve Giresun’u 
ziyaretinde köylere 
kadar giden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e hemşehrileri 
miz adına teşekkür 
ediyorum. Biz 
belediye başkanları 
içindeki hemşehri 
/erimiz kadar dışarı

daki hemşehrilerimi 
zi de düşünmek 
zorundayız. Burada 
bulunmaktan mut
luyum,” şeklinde 
konuştu.

GEMLİK KÜÇÜK 
ANADOLU 
Dereli Belediye 
Başkanı Zeki 
Şenlikoğlu’dâ yap
tığı konuşmada, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’e, 
düzenlenen 
hemşehri dernekleri 
şenliği nedeniyle 
ziyaret iadesinde 
bulunduklarını ve 
Gemlik’teki 
hemşehrileriyle 
birlikte olmaktan 
mutlu olduklarını 
belirterek, “Onların 
yaşadıkları ortamı 
görmek istedik. 
Burada olmaktan 
son derece mutlu 
olduk. Aynı zaman
da Dereli’den 
Gemlik’e dönerken 
kazada ölen 
hemşehrilerimizin 

cenazelerine 
katıldık, 
ailelerine taziyeye 
gideceğiz.” 
dedi.
Gemlik’in küçük bir 
Anadolu olduğunu 
belirten Başkan 
Güler, Türkiye de 
yaşadığımız için 
şanslı olduğumuzu 
söyledi.
Anadoluda her 
kesiminden insanın 
bulunduğuna 
dikkat çeken Güler, 
İnsanların evlerine 

gittiğimizde onları 
daha yakından 
tanıyorsunuz, her 
gittiğimiz değişik 
yerde mutlu 
pluyoruz, insan
larımızın değişik 
kültürleri olduğu. 
bu durum ülkemizin 
zenginliği ortaya 
çıkıyor. Onların 
hepsi Gemlikli 
ve aldığımız her 
karar onları 
ilgilendiriyor, biz 
de onları mutlu 
etmeye çalışıyoruz” 
dedi.

ABONE OLDUNUZ MU? VIVID
■tiiııııııımıuıııııiHf ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN IU,,H

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı ve İlçe Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. YUSUF SEMİZ



10 Haziran 2010 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 8

LYS'ye giren öğrencilere Pil den uyarı
PTT Genel 
Müdürlüğü, LYS 
sınav giriş bel
geleri ulaşmayan 
adaylara, müracaat 
etmeleri halinde 
yardımcı olu
nacağını bildirdi. 
PTT Genel 
Müdürlüğü, Lisans 
Yerleştirme 
Sınavlan'na (LYS) 
girecek olan ancak 
çeşitli nedenlerle 
sınav giriş belgeleri 
ulaşmayan aday
lara, kimlik bel

MEB’ten dil testi için velilere uyarı
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Seviye 
Belirleme 
Smavlan'nda 
(SBS), bazı öğrenci' 
[erin e-Okul 
sistemine işlenmiş 
olan dilden başka 
bir dile ait testleri 
işaretlemeleriyle 
ilgili bir açıklama 
yapti. Bakanlık 
ailelere çağrıda 

geleriyle müracaat 
etmeleri halinde 
yardımcı olu
nacağını bildirdi. 
Genel Müdürlüğün 
yazılı açıklamasın
da, Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) 
tarafından 19-20 ve 
26-27 Haziranda 
yapılacak Lisans 
Yerleştirme 
Sınavlan'na (LYS) 
girecek adaylara 
ilişkin belgelerin, bu 
yıf da PTT tarafın

bulundu.Yazılı 
açıklamada, 
"Farklı bir yabancı 
dile ait cevapları 
işaretleyen 
öğrencilerin 
velilerinin, Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğüne, 
fakslarla durum
larını bildirir 
dilekçelerini 11 
Haziran Cuma günü 

dan alıcılara ulaş 
tırıldığı belirtildi. 
Öğrencilerin gele
ceği için büyük 
önem taşıyan bel
gelerden alıcılara 
teslim edilemeyen
lerin, dağıtım birim
lerinde bir süre iade 
edilmeden 
muhafaza altında 
tutulacağı ifade 
edilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Sınava ğirecek 
öğrencilerden adres 
yetersizliği, adres 

mesai bitimine 
kadar iletmeleri 
halinde, değer
lendirme işlemi 
bir defaya mahsus, 
dilekçede belirtilen 
yabancı dile göre 
yapılacaktır" denildi. 
Açıklamada, 
Ortaöğretim 
Kuramlarına 
Geçiş Sistemi 
kapsamında,

değişikliği, 
yanlış yazım 
gibi nedenlerle 
belgesi eline 
geçmeyenlerin, 
büyük şehirlerde 
posta işleme merke
zlerine, diğer illerde 
ise err yakın posta 
dağıtım merkezine, 
kimlik belgesi
nüfus cüzdanı, 
jasaport, ehliyet) 
le müracaat

etmeleri halinde 
kendilerine yardımcı 
olunacaktır/'

7'inci ve 8'inci 
sınıflar 
Seviye Belirleme 
sınavlarının 
yapıldığı, 6'ıncı 
sınıf öğrencilerinin 
gireceği Seviye 
Belirleme 
Sınavı'nın da 
12 Haziran 
Pazar günü 
gerçekleştirileceği 
belirtildi.

Sanayi üretimi 
Nisan ayında yüzde 
17 arttı. Kesintisiz 
artış dönemi de 
beş aya .çıktı. 
Sanayi Üretim 
Endeksi, Nisan 
aymda bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 17 
artarken, 
2009 Aralık ayın
dan itibaren kesin
tisiz bir artış 
sürecine giren 
sanayi üretimindeki 
yükseliş, Nisan'da 
da devam etti ve 
yılın ikinci 
çeyreğine ait ilk 
üretim rakamları 

yüzde 17'lik artışı 
gösterdi. 
Üretim bir 
önceki aya göre 
yüzde 2.3 geriledi. 
CNBC-e anketinde, 
sanayi üretiminin 
ortalama yüzde 
19.1 arttığı 
öngörülüyordu. 
Nisan ayında 
sanayinin alt sek
törlerinden imalat 
sanayii'nde yüzde 
18.6, elektrik gaz 
ve su sektöründe 
yüzde 9.7 ve 
madencilik ve taş 
ocakçılığı sek
töründe yüzde 5.2 
artış oldu.

unuuıın ■ REUAMCIUK ■ nnKHl» - OlülHlUSrOK

-J KÖRFEZ OFSET 
ajans

«M» 3IEEH ÖŞlD] »
• DAVETİYE KflTAlOGLflRIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 

A 1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR...
' ■ DÜĞÜN & NİŞAN <& NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI 

MASA VE SANDALYE SÜSLEME & GELİN MAŞASI &
1 ■ SÜNNET YATAĞI VE TAHTI & BALON SÜSLEME 4
I ■ HAVAİ FİŞEK & KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ

* DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI & PALYANÇOLAR

NİK4M ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij Yanı GEMLİK 

Tel: 0 224 513 96 83 Fax: 0 224 513 35 95

DUGUN & NİŞAN & SÜNNET VE AÇILIŞ | 
ORGANİZASYONLARI İLE DE 

HİZMETİNİZDEYİZ
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SATILIK DAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 

M DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE 

0532 668 22 99

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik KSrfez
GEOLİH'İI İLİ «OILOB SİYASİ GAZETESİ

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu) (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaptı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tfei : 513 96 83

NÖBETÇİ ECZANE
10 Haziran 2010 Perşembe

GEMIÇ ECZANESİ
istiklal Cad, No: 48 

Tel: 513 40 52 GEMLİK
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

513 10 79
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Safi.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tip 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. . 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3684 
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 
TAKIYE 

12.0044.15- 
16.15-20.30 

BENİ UNUTMA 
11.45-14.00- 
16.30-19.30 
Rezervasyon

(Td:5135321)
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Gemlik'teki 2. senemizde 
süper avantajlar HSBC'de!

► Size özel mevduat faizi oranı
► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

K10.0QQ-75.d00 taraşı t^rîklmAfeJII rzel mevduat faizi oranlan, ► Yeni kartını? onaylandığında 20 TL değerinde NakitPuan/ '"

Arayın - 444 0111 Tıklayın - www.hsbc.com.tr Ziyaret edin - HSBC Bank Şubeleri

&
Dünyanın yerel bankası

HSBCBankAŞ tsrafndanyayımipnmçv.
• See özel verier faiz oram hSBC Ban< Gcmik ŞuoesTndc yen açlan 10 000 75 000 Tl 'utar aracındaki I aytk TL vadeli mevduat hesapları »,« > ■ '•* * HCPr r r < A Ş'nr faiz orarlarr ı değişârme hakkı sakidir.

Kampanya 1-30 Haziran 2010 tarihteüarasrda yaimzea * ;.. ~ k $t.r^- ’ 'W varmvrk başvurulardagecertWr.
•• 20 TL değenrdeo Advantage NakitPuan kazamı soco. - ■ " r n»'Şubesi rocr yapıtan Kredi kanı başvuulan İçin geçenidir. Kampanya 1 •30'iuWir X e^nbicdarasmdr v .t xa HSBC Gemlik Şubesi'ndenyapdacak başvurularda geçeridir.

TÜRKİYE’DE
YİRMİNCİ YIL

BAŞSAĞLIĞI
Odamızın kurucu üyelerinden, 

Değerli Büyüğümüz

İbrahim GÜRLE \yi 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı diler, acılarını paylaşırız

ESNAF SANATKARLAR ODASI YÖNETİM KURULU ADINA 
RAŞKAN İBRAHİM TALAN

http://www.hsbc.com.tr
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GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

11 Haziran 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Kent Koosefııılen Buısa ealısiayı
Kamu kurum ve kuru
luşları, belediyeler, 
akademik meslek 
odaları, sanayiciler, 
sivil toplum kuru
luşları ve kentin 
tüm paydaşlarının 
davet edileceği 
çalıştayda Bursa’nın 
anayasası olacak 
olan 1/100.000 ölçekli 
çevre düzeni planının 
ana ilkeleri tespit 
edilmiş olacak. 2’de

ÖZTİİRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Umurbey’de geçtiğimiz aylarda özel bir 
anaokulundan bilgisayar, kamera ve yazıcı çalan 
G.P. jandarmanın sıkı takibi sonunda Gemlik’teki 
evinde çaldığı mallarla yakalandı. Jandarma 
suça karıştığını öğrendiği 3 kişiyi daha arıyor.

Parsbey Mahallesi Değirmen Sokakta bulu
nan Nadide Atamer Anaokulu’na gece giren 
hırsızlar, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı tim
leri tarafından Gemlik Orhangazi Caddesi’nde 
ikamet eden G.P. nin evine yapılan ani baskınla 
yakayı ele verdi. Kadri Güler’ih haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Üsteler askıya çıkarıldı
Türkiye Batı da tartışılıyor

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan 
beri yüzünü batıya çevirdi.

Cumhuriyet rejimi, gelişmiş batı de 
mokrasilerini kendine örnek aldı.

Bilimde, sanatta, kültürde batı ile 
ilişkileri arttırmak, batı demokrasi
sine erişmekti amaç.

Türkiye askeri alanda d^tercihini 
Batının Amerika ile kurduğu NATO’ 
dan yana kullandı.

Varşova paktına ve İslam dünyasına 
mesafeli duruldu.

AKP’yi kuran kadro İslamcı bir alt 
yapıdan gelmesine karşın, "Biz değiş 
tik" diyerek AB’nin kapısını çalarak 
onların her isteğini ilk yıllarda yerine 
getirdi. Haberi sayfa 4’de

Anayasa değişikliği 
paketi ile ilgili 
12 Eylül'de yapılacak 
halkoylaması için 
listeler, muhtarlıklarda 
askıya çıkartıldı. 
Yüksek Seçim Kurulu 
listede adı çıkmayan
ların izleyecekleri 
yolu açıkladı. 
Listeler 22 Haziran 
tarihinde seçim kurulu
na teslim edilecek. 
12 Eylül'de yapılacak 
halkoylaması için 
sandık seçmen lis
teleri, muhtarlıklarda 
askıya çıkartıldı. 
Yetkililer, oy kul
lanacak olanların

yer aldığı listede kimlik 
bilgilerinde değişiklik 
olahların, adres bilgi
leri yanlış olanların 
veya listede yer alma 
yanların Nüfus Müdür 
lüğü'ne giderek gerekli

düzeltmeyi 
yapmalarını istedi.
28 Haziran, muhtarlık 
bölgesi askı listelerine 
ve yurtdışı seçmen 
kütüğüne yapılacak iti
razların karara bağlan

masının son günü.
3 Temmuzda 
muhtarlık bölgesi 

a askı listelerindeki ve 
a yurtdışı seçmen

kütüğündeki değişik-
I likler işlenerek, 
I seçmen kütükleri 
i kesinleşecek. 11

Ağustos'ta ülke 
genelinde sandık 
kurullarını!) oluşum 
işlemleri tamam
lanacak. 5 Eylül'de 
de referandum için 
propaganda ve 
yasaklar başlayacak. 
Yasaklar saat 
24.00 itibariyle 
sona erecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


11 Haziran 2010 Cuma Gemlik Klarffez Sayfa 2

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Oyun... Oyuncular... Koyun..

Dünyada gücü elinde tutmak isteyenlerin yeni 
senaryoları ardı sıra geliyor.

Her gün yeni bir tasarım yapıyorlar.. Ve oyuncu 
kadrolarını yeniden biçimlendiriyorlar.

Zaman tünelinde bir yolculuk yapalım..
Sultan Aziz döneminde OsmanlI Musevilerinin 

Filistin’de toprak satın almaları için izin kopartılmış. 
Niyet o topraklara Avrupa’dan Yahudi taşıyarak bir 
devlet kurmak.

Ne var ki, Doğu Avrupa’dan insanları gönüllü olarak 
topraklara taşımak olanaksız. Onun için bir “zalim1’ 
yaratılmalıydı! Yaratıldı: Hitler..

Artık DanimarkalI Yahudi şirketleri silah ve gemi
leriyle O’nun hizmetindeydi. Bir bahaneyle savaş 
başlatılacaktı, PolonyalI bir asker Alman sınırını taciz 
etti ve yaratılan zalim rolündeki Hitler Polonya’ya 
saldırdı. Hiç direnişle karşılaşmadan, Polonya- 
ordusunu da yanına alarak ilerledi.

Sonuç ortada; İsrail doğdu!
Polonya’ya saldırı günü olan 1 Eylül 1939 tarihi ise 

Dünya Barış Günü ilân edildi!
Şaka gibi değil mi?
Ama olasılık dışı değil..
Gelelim günümüze;
Şimdi de İsrail Devleti'nin büyütülmesi gerekiyor. 

Doymuyorlar çünkü.. Büyütecekler ve Ortadoğu’ya 
mutlak egemen olacaklar.. Onun için yine bir “zalim”e 
gereksinim duyuluyor.

Bir de savaşı başlatmak için neden gerek..
Bir “mavi gemi” dolusu insan İsrail .sınırını taciz 

etmeye gitti!
Girişim hedefe ulaştı..
İsrail, İHH’nın Gazze’ye yardım götüren gemisine 

saldırdı..
Sonuç 9 ölü onlarca yaralı..
Kıyamet koptu..
Neredeyse Cumhurbaşkanı,Başbakan, Bakanlar 

ayaklanacak.. Türk dış politikası yeniden yapılanacak..
Senaryoya göre gerekçe hazır olduğuna göre savaş 

çıktı çıkacak..
Ne ki.. Gözden kaçan önemli bir ayrıntı var.
TSK oyuna gelmiyor.
Yangına “savaş hücum botları”yla gitmiyorlar.
Çünkü komutanlar Atatürk’ün Filistin’i nasıl savun

duğunu unutmamışlar..
Anımsayalım:
Filistin’de İsrail devleti kurmak isteyen İngiliz Kralı 

Edward, buna engel olmamasını Atatürk’e söylemek 
için 1937’de İstanbul’a geldi. Dolmabahçe’de protokol 
yemeği yerken, Kral Edward Atatürk'e niyetini açtı. 
Atatürk'ün ona yanıtı kesindi:

“Ben sağ olduğum sürece buna asla izin vermem!” 
Mustafa Kemal, Dolmabahçe yemeğinde, Ingiliz 

kralına ve birlikte hareket ettikleri aşikâr olan 
Fransızlara verdiği cevabı Ankara’ya döner dönmez 
mecliste yaptığı nutukla Türk halkına ve dünyaya açık
ladı:

“Filistin’e el sürülemez!”
Atatürk 57 yaşında öldü!.. Ortadoğu’da İsrail Devleti 

kuruldu.*******
İsrail'in İnsani Yardım Vakfı İHH’nın Gazze’ye yardım 

götüren gemisine saldırısı nedeni ne olursa olsun 
Amerika’da yaşayan” mülayim efendi “nin çekinceler
ine karşın insanlık dışıdır.

Bu zulüm karşısında Başbakanımızın kıyamet 
koparmasını da anlıyoruz.

Ancak....
Anlayamadığımız AKP devr-i iktidarında imzalanan 

ya da imza aşamasına gelen Türk-lsrail ekonomik 
ilişkilerine yönelik “sözleşme ve girişimler.”

Hele içlerinde Türk-Suriye sınırındaki mayınların 
temizlenmesi işi var ki...Onaylamak olanaksız..

Eğer;
Dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın - nam-ı 

diğer Kemal Abi- gözden kaçırma çabalarına karşın 
CHP uyanmasaydı temizlenen toprakların 49 yıl 
süreyle kullanım hakkı karşılığında “ iş” İsrail’e verile
cekti..

İyi ki veril (e) memiş..
Şimdi napacaktı Başbakan..
Kapalı kapılar ardında tuttuğu “iş” orada dururken 

nasıl esip gürleyecekti...
Tepkisinin içini nasıl dolduracaktı..
Oyun içinde oyun.. Olmamak gerek koyun!

Mesudiye Sokak nenileniyoı
Alt yapıları 
tamamlanan 
sokaklarda Gemlik 
Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ile 
Park Bahçeler 
Müdürlüğü tarafın
dan kilitli parke 
taşı ve çevre 
düzenleme çalış
maları sürüyor. 
Ahmet Dural 
Meydanı Mesudiye 
sokak girişinden 
itibaren başlatılan 
çalışmalarda 
Alışveriş merkezinin 
de çevre düzen
lemesi yapılıyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Belediye Meclis 
Üyesi Muharrem 
Sarı, Fen İşleri 
Müdürlüğü ve 
Park Bahçeler 
Müdürlüğü ekip
leriyle birlikte 
gezerek Belediye 
Fen İşleri yol

yapım müteahhi
dinin çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 
Yapım işini üstlenen 
firma yetkililerinden 
yapılacak düzen
lemeler hakkında 
bilgi alan Balkan

Güler, çevrede 
bulunan iş yeri 
sahiplerinin de 
fikirlerini aldı. 
Çarşı alışveriş 
merkezinin çevresini 
oluşturan bölümde 
örnek bir sokak

düzenleyeceklerini 
söyleyen Başkan 
Güler, yol kenarları
na yapılacak düzen
leme ile çiçek dikil
erek çevrenin 
güzelleştirileceğim 
kaydetti.

H Ma lnıra rallimi
1998 yılında onay
lanan 1/100.000 
ölçekli ‘2020 Çevre 
Düzeni Planı’nın 
revize edilecek 
olması ve kanunlar
daki yeni düzen
lemeler nedeniyle, 
Bursa Kent Konseyi 
(BUKKON) tarafın
dan Ekim ayında- 
gerçekleştirilecek 
çalıştayda, 
Bursalılar’ın 
katılımıyla, 1/100000 
ölçekli Bursa çevre 
düzeni planı ana 
prensipleri belir
lenecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde 
verilen bir önergeyle 
çevre düzeni 
planımh tartışmaya 
açılması istenmiş ve 
bunun sonucunda 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
tarafından konu 
Bursa Kent 
Konseyi’ne 
aktarılmıştı. Nisan 
ayında başlatılan 
hazırlık çalışmaları 
için Bursa Kent 
Konseyi Başkanlı 
ğı’nın koordinas 
yonu ile çahştay

hazırlık komitesi 
kuruldu. Komitede, 
Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreteri 
Tahsin Bulut, 
geçmiş dönem 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem 
Saker, Büyükşehir 
Belediye Meclis 
Üyesi ve Osmangazi 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Servet 
Büyükpoyraz, Bursa 
Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
Üyesi Çelil Çolak, il 
Özel idaresi İmar ve 
Kentsel iyileştirme 
Müdürü Hakan 
Bebek, Uludağ 
Üniversitesi 
Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi

Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Nilüfer 
Akıncıtürk, 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Planlama Şube 
Müdürlüğü Şehir 
Plancısı Ayşe Işık, 
TMMOB Şehir 
Plancıları Odası 
Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat İlkme, 
Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Enes 
Keskin ve 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem Şube 
Müdürü Neslişah 
Erbey Kuşku yer 
alıyor.
Konut, ulaşım,

sanayi, turizm ve 
tarım başlıklarının 
ele alınacağı çalış- 
tayın 2010 yılı 
Ekim ayı içinde 
paralel oturumlarla 
bir gün içinde 
gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. Kamu 
kurum ve kuru
luşları, belediyeler, 
akademik meslek 
odaları, sanayiciler, 
sivil toplum kuru
luşları ve kentin 
tüm paydaşlarının 
davet edileceği 
çalıştayda Bursa’nın 
anayasası olacak 
olan 1/100.000 
ölçekli çevre 
düzeni planının ana 
ilkeleri tespit 
edilmiş olacak.
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Bursa da nıçakla yaralama
Bursa'da, bir kişi 
bıçakla yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Soğukkuyu 
Mahallesi 
Osmangazi 
Parkı'nda

karşılaşan 
Mehmet Atilla
A. (28) ile Mehmet 
Melih A. (31) 
arasında henüz 
belirlenemeyen 
nedenle tartışma

çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
sonucu Mehmet 
Melih A, Mehmet 
Atilla A'yı bıçakla 
yaraladı. Bursa 
Devlet Hastanesine

kaldırılan Mehmet 
Atilla A'nın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu, zanlı 
Mehmet Melih A'nın 
gözaltına alındığı 
bildirildi.

. Diş Hekimi
Özcan VURAL

Özc^ınv4jral1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Gazeteci !...

Evinde ölü bulundu
Merkez Osmangazi 
ilçesinde bir kişi 
evinde ölü bulundu. 
Alınan bilgiye göre, 
Çekirge Mahallesi

Terminalde hangin lıulundu
Alınan bilgiye göre, 
Yeni Yalova 
Yolu'ndaki Bursa 
Şehirlerarası 
Otobüs Terminali'nin 
tuvaletine giren bir 
kişinin uzun süre

Damada nertel gecesi polis tastım
Narkotik köpeği 
Alfa ile birlikte 250 
polişin görev yaptığı 
eş zamanlı şok 
baskınlarda gözaltı
na alınan 24 kişiden 
19'u tutuklandı. 
Pölisin özellikle tüm 
suçluların bir araya 
gelmesi için 
düğünü beklediği 
ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Emniyet 
Müdürlüğü Organize 
Suç ve Kaçakçılık 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, İnegöl 
ilçesinde uyuşturucu 
sattıkları belirlenen 
Roman vatandaşlara 
yönelik operasyon

Çekirge Caddesi'nde 
oturan Ahmet 
Necdet 
Katipoğlu'ndan (52) 
haber alamayan 

çıkmadı ğından 
şüphelenen vatan
daşlar durumu 
polise bildirdi.İhbar 
üzerine olay yerine 
giden güvenlik 
güçleri, Musa 

için, şüphelilerden 
16 yaşındaki E.Ç.'nin 
düğününü bekledi. 
Tüm şüpheli 
Romanları bir araya 
getiren düğünde 
herkes gönüllerince 
eğlendi. Tükettikleri 
içkinin de etkisiyle 
göbek atan 
Romanlar evlerine 
dağıldıktan sonra 
polis operasyonunu 
başlattı. Narkotik 
köpeği Alfa'nın da 
görev aldığı 
operasyonda, 
şüphelilerin yakalan
ması için özel 250 
polis çalıştı. 18 ayrı 
eve yapılan eş 
zamanlı baskınlarda 

komşuları, durumu 
polise bildirdi, ihbar 
üzerine eve giren 
ekipler, Katipoğlu'nu 
mutfakta ölü halde

Çalışkan'ı (28) 
baygın halde 
buldu. Sol kolunda 
enjektör izlerine 
rastlanan ve 
uyuşturucu 
madde kullandığı

24 kişi yakalandı. 
Gerdeği basan polis, 
16 yaşındaki E.Ç.'yi 
de gözaltına alındı. 
Her yeri didik didik 
eden narkotik 
köpeği, gizlenen, 
uyuşturucuları kısa 
sürede buldu.
Battaniye ve yorgan
ların içine bakan 
ekipler, evlerin 
bahçelerinde ve 
çiçek saksılarının 
içinde yetiştirilen 
Hint kenevirlerine de 
el koydu. Yapılan 
aramalarda; 154 kök 
Hint keneviri, 16 
gram toz esrar, çok 
miktarda küçük 
çıkılar halinde satışa 

buldu. Katipoğlu'nun 
cesedi kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için adli tıp 
kurumuna kaldırıldı.

belirlenen
Çalışkan, kaldırıldığı 
Bursa Devlet 
Hastanesinde tedavi 
altına alındı.Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

hazır hale getirilmiş 
esrar, 1 adet 
tabanca ve av tüfeği 
ile birlikte 22 adet 
fişek ele geçirildi. 
İştirak halinde 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan 
adliyeye sevk edilen 
zanlılardan 19'u 
tutuklandı. 
Operasyon 
gecesi evlenen
16 yaşındaki E.Ç. de 
gerdek yerine 
cezaevine girdi. 
Şüphelinin 
evlendiği İstanbullu 
M.A.'nın ise uyuştu
rucu satışıyla bir 
ilgisinin olmadığı 
belirlendi.

'Istihlıaratçıyım' diyerek arayan 
kişinin hesabına 2 hin 630 lira yatırdı

Genelde “Gazeteci taraf tutmaz” denir.
Bence bu yanlış bir inanıştır..
Gazeteci, siyasi parti veya kişiler açısın

dan taraf tutmaz, ancak “ temel ilkelerde” 
taraf tutar.

Gazeteci, Ak Parti veya Muhalefetten 
herhangi bir partiyi tutmaz (veya tutma
malı), ancak bu partilerin bazı poli
tikalarını tutabilir..

Bugün ulusal gazetelerde öyle tipler var 
ki okurken insanın tüyleri diken diken 
oluyor.

Kimi, kendine Bağımsız- Milliyetçi veya
Ulusalcı etiketi yapıştırıyor..
Bunlar, 2000 yıllarının insanları 

değillerdir.
Kavruk ve içine kapanık bir Türkiye’yi 

düşlerler.
Bu kişilerin görüşlerine katılmam.
Saçma bulurum. Zira ciddiye almam.
Evet.. Bende taraf tutarım.
Bazı temel inançlarım vardır. Parti veya 

siyasi lider değil, temel inanışlarıma 
uygun politikaları uygulayan partileri veya 
siyasi liderleri desteklerim.

Avrupa Birliği projesine inanırım.. 
Desteklerim..

Bu projeden yana adım atan her parti 
veya lideri de desteklerim.

Kıbrıs Sorununun artık gereksiz bir yük 
olmaya başladığına ve bu konuda da 
çözüm bulunması gerektiğine inanırım.

İnsan Hakları ve Fikir Özgürlüğünden 
yanayımdır.

Laik ve Demokratik sistemden 
yanayımdır.

Türkiye’nin bir din devletine dönüşme
sine veya dini değerlere göre yönetilme
sine kesinlikle karşıyımdır.

Bu yönde atılacak her adıma direnirim.
Gerekirse savaşırım...

Bu politikaların daima karşısında yer 
alırım.

2010 yılına girdik, ancak toplumumuzun 
büyük bölümü hala eskilerde yaşıyor.

İnsanlarımız hala, ilimden, bilimden, 
eğitimden uzak duruyor.

Toplumu bu yönde koşullandıranlar da, 
kendilerini “yazar” sanan, oysa hiçbir 
dünya görüşü bulunmayan, adına gazete
ci denen kişilerdir.

Televizyonculardır..
Sayın okurlarım; Bugün sizinle kendi 

dünyamı ve inandığım temel değerleri 
paylaşmak istedim. Derdim bu..

Hepimiz bu ülkenin büyümesi için uğraş 
veriyoruz.

Bizleri birbirimizden ayıran, sadecş yön
temdir.

Hedefe nasıl varılacağı tartışmasıdır.
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
kişi, telefonda ken
disini 'özel istih- 
bataratçı* olarak 
tanıtan kimliği belir
siz kişinin hesabına 
2 bin 630 TL yatırdı. 
Daha sonra 
dolandırıldığını 

anlayan şahıs polise 
başvurdu.
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi Ali 
Osman Sönmez 
Bulvarı üzerindeki 
bir bankanın ATM'si 
önünde bekleyen 
Nurettin Y.'yi (50) 
arayan kimliği belir

siz kişi, kendisini 
'özel istihbaratçı' 
olarak tanıttı. 
Ardından 
Nurettin Y., 
verilen hesap 
numarasına 2 bin 
630 TL yatırdı. Bir 
süre sonra 
dolandırıldığını

anlayan Nurettin Y., 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili ifade 
veren Nurettin Y., 
"Kendisini istih
baratçı olarak tanıttı. 
Telefonda bazı konu
lardan bahsetti, ben 
de inandım ve parayı 
yatırdım." dedi.

raOTffl ABONE OLDUNUZ MU?
■nmsnmı abone olun okuyun okutun

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:nv4jral1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güıe Bakış
kül kadri_guler@hotmail.com

Türkiye Batı da tartışılıyor
İslâmî kökenden gelenlerin kurduğu yüzü 

batıya dönük parti, 2002 seçimlerin de ço 
ğunlukla iktidara gelince, bu durum batının 
ve ABD’nin hoşuna gitti.
AKP liderinin AB’ye sıkı sarılması, 

ABD’nin ve AB’nin bir dediğini iki etmeme
si, Tayyip Erdoğan’ın birden batıda 
yıldızını parlattı.

Bir yüzü İslamcı, bir yüzü batıcı olan ye 
ni parti, ilk yıllarında İslam dünyasına da 
örnek gösterilmeye başladı.

57. hükümetin başlattığı IMF endeksli sıkı 
para politikaları, enflasyonu aşağılara çek
meye başlamış, dar gelirli bunun faturasını 
ödemişti.

Ama, Ecevit Hükümetinin erken seçim ka 
ran sonrası AKP’nin iktidara gelmesi, aynı 
politikaları sürdürmesi faizlerin, enflasyo 
nun tek hanelere inmesi, T.Erdoğan’ın kar 
nesine yazıldı.

AKP hükümeti, iktidarda 7. yılında batı ile 
İlişkilerini gevşetti.
AB’nin ilerleme programındaki birçok ko 

nuda ağırdan almaya başladı.
Ne olmuştu da AB He ilişkiler yavaşlamış 

tı?
Batı bunu sorgulamaya başladığı sırada, 

Ispanya’da bir televizyon programında Er 
doğan’m İsrail Başbakanın^ “One m unite” 
deyip masaya vurup, kafa tutması O’nu is 
lam aleminde kahraman yaptı.

İsrail ile yaşanan kriz, bitmeden ABD’nin 
ve AB’nin İran’ın nükleer programını des 
teklemesi, Brezilya ile arabulucu olması 
batılı dostların] sevindirmedi,

Gazze’ye giden Türk yardım gemilerine 
İsrail askerinin baskını ve 9 Türk’ün öldü 
rülmesi üzerine, hükümetinin sert tavrı 
gerginliği arttırdı. , BM Türkiye’nin baskısı
na karşın İsrail’i kınamadığı gibi, Iran ko 
nusunda yaptırım kararına Türkiye’nin red 
oyu vermesi, Batı, da Türkiye’yi yeniden tar 
tışmaya açtı.

Türkiye, Batı dan uzaklaşıp, Ortadoğu’ya, 
Iran ve İslam alemine daha mı yaklaşıyor 
diye soruyor şimdi T.Erdoğan’ı göklere 
çıka ran batılılar. Batı yakında Erdöğan’a 
“One m unite” diyebilir.

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak 

eleman aranıyor.

genlik körfez g jietesI 
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Bilgisayar lım mMı
Umurbey’de geçtiğimiz aylarda özel bir anaokulundan bil
gisayar, kamera ve yazıcı çalan G.P. jandarmanın sıkı takibi 
sonunda Gemlik’teki evinde çaldığı mallarla yakalandı. 
Jandarma suça karıştığını öğrendiği 3 kişiyi daha arıyor.
Geçtiğimiz 
Mayıs ayında 
Umurbey Parsbey 
Mahallesi Değirmen 
Sokak’ta bulunan 
Nadide Atamer 
Anaokulu’na 
gece giren hırsızlar 
bilgisayar, monitör, 
yazıcı, bilgisayar 
kamerasını çaldı. 
Olay yerinde 
inceleme yapan İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı timleri, 
hırsızlar ile ilgili 
olarak araştırma 
başlattılar.

Bilgisayarın JP 
numarasında iz 
suren jandarma

hırsızları takibe aldı. 
Jandarmanın sıkı 
takibi sonucu

MraM
Bursa'da kiralık ev 
arama bahanesiyle 
girdikleri apartman
larda kimsenin 
bulunmadığı 
daireleri tesbit edip 
daha sonra buralara 
girerek hırsızlık 
yapan evli ve 1 
çocuk'annesi Çağla 
K. (28) İle evli ye 
çocuğu olmayan 
Güllü E. (26) polis

tarafından 
yakalandı. Adliyeye 
çıkartılan zanlılar 
fotoğrafını çeken 
gazetecilere tepki
lerini, "çekin çekin 
bir çuval altın 
çaldık" diyerek gös
terdiler. Merkez 
Osmangazi İlçesi'ne 
bağlı Dikkaldırım, 
Bağlarbaşı ve 
Nilüfer İlçesi

sınırlarındaki 
İhsaniye Mahalle 
si'nde son 
günlerde artan . 
hırsızlık olayları 
üzerine polis 
bölgedeki önlemleri
ni artırdı. Geçtiğimiz 
sah günü Dikkaldı 
rım Mahallesi'nde iki 
kadının bir apart
manın dairesini, 
ellerindeki tornavida

Gemlik Orhangazi 
Caddesi’nde 
ikamet eden 
G.P’nin evine ani 
baskın düzenledi. 
Baskında 
Nadide Atamer 
Anaokulu’ndan 
çalınan bilgisayar, 
yazıcı, monitor ve 
kamera bulundu. 
Gözaltına alınan G.P. 
savcılığa sevk edildi. 
Jandarma hırsızlık 
olayına karışan 
3 kişinin daha 
yakalanması için 
iz sürüyor.

ile açarak içeri 
girdiği bilgisini 
alan polis Çağla 
Karabıyıkoğlu ile 
Güllü Emek'i suç 
üştü yakaladı. Evde 
bulunan 12 TL 
tutarındaki takıyı 
alan zanlılar 
sorgulanmak 
üzere Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldüler.

ELEMAN ARANIYOR
Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 

çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.
1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay / bayan elemanlar.
2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlamaye budama konularında 

, çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. Şti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolu telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.abfidan.com
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figı Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

■t e-mail: yeldabykz@gmail.com

GEMLİK KAYMAKAMI MEHMET BAYGÜL’E 
AÇIK TEŞEKKÜR 

başında da yönetici 
ler gelmekte.

Gemlik... Birçok 
kişinin doğup 
büyüdüğü, yaşadığı, 
kalmasa bile 
havasını soluduğu 
bir yer. İstanbul 
ağzıyla dünün 
taşrası, bugünün 
kozmopolit şehri.

Böyle bir yerde 
yaşamak her ne 
kadar büyük şehir 
den daha kolay olsa 
da gün geçtikçe 
ilçemizin, o yolda 
güçlüklere doğru 
ilerlediği bir gerçek. 
Ama bunu kolay
laştırma etkenlerinin 

Çoğu yöneticiyi bu 
satırlardan olumlu 
ya da olumsuz şekil 
de eleştirdim. Bugün 
ise hemen hemen 
beş yıldır, çok az 
kaleme aldığım bir 
şahsiyetten bahset
mek istiyorum.

Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül.

Göçün en fazla 
yaşandığı ilçemizde 
sosyal deformasyon- 

lar oldukça fazla. 
Bunun en önemli _ 
kolunu da gelir duru
mu oluşturmakta. 
İşsizlik diz boyu. Bu 
yüzden yaşanılan 
yerin en üst 
makamından belli bir 
ücret talep etmek en 
doğal vatandaşlık 
hakkı. Bunu suisti- 
mal etmeden tabii ki.

Geçtiğimiz yaz, 
Kaymakam Bey’in 
yanında bir buçuk 
aylık bir görevim 
oldu. Halkla ilişkiler 
ve Danışmanlık 
görevini yürüttüğüm 

zaman dışında 
Kaymakam Bey’in 
hiçbir şekilde 
makamına gitmemiş
tim. Çalışma 
sürecinde kendisini 
yakından tanıma fır
satım oldu.

Ben, mesleğim 
gereği bir çok 
makam insanı gör 
düm. Fakat; Sayın 
Baygül gibi rande- 
vusuz ziyaretçi 
kabul eden, bunun 
yanında halkla 
diyalogunda en ufak 
bir soğukluk yaşa
mayan, kapısından 
olur olmaz insan 
çevirmeyen ya da 
korumasız gezenini 
hiç görmedim. 
Bunlar da vatandaşı 
kendisine bağlayan 
en önemli detaylar 
diye düşünüyorum.

Yetişkin eğitimi 
verdiğim için 
Gemlik’te potansiyeli 

olan onlarca 
insanı tanıdım, 
içlerinden bir tanesi 
var ki, görme enge
line rağmen dış 
dünyanın tüm 
görselliğini 
içselleştirmiş ve 
sosyalleşmiş bir 
delikanlı. Hasan 
özdemir.

Küçükken kireç 
yanığından görme 
yetisinin hemen 
hemen tümünü 
kaybetmiş. % 100 
çalışma engeli olan 
onurlu bir duruş. 
Defalarca ameliyat 
geçirmiş.

Yine, büyük bir 
ameliyat için destek 
alması gereken bir 
zamanda, geçen 
sene dersime geldi,.

Biz de ne yapılır 
diye düşünürken 
soluğu Kaymakam 
Bey’in yanında aldık.

O da bize her vatan
daşına yaptığı gibi 
yüz çevirmedi ve 
belli ölçüde gerekeni 
yaptı.

Elbette değin
meden edemeye
ceğim Vakıf Müdürü 
değerli arkadaşım 
Zuhal Gökdemir, 
vakıf görevlisi 
değerli büyüğüm 
Nimet Karakaş ve 
köprülerin en 
büyüğünü oluşturan 
Yaprak Yazıcı. 
Gerçekten Hasan 
adına ve bir vatan
daş olarak da kendi 
adıma sonsuz 
teşekkürler...

Bu sene görev 
' süreniz ne olur 
bilmiyorum Sayın 
Kaymakamım? 
Ancak, nice 
Hasan lan hayata 
tekrar 
kazandırdığınız için 
size minnettarız.

lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu nda mezuniyet gecesi

Lale Kemal Kılıç / 
İlköğretim Okulux 
5/A Sınıfı öğrenci
leri mezuniyet 
gecesi düzenledi. 
Düzenlenen mezu
niyet gecesinde 
öğrencilerin düzen
ledikleri etkihliklerle 
coşkulu bir şekilde 
geçti. Gemlik 
Manastır Mert Aile 
Gazinosu’nda hazır
lanan 5. Sınıf mezu
niyet gecesine okul 
idarecileri, öğret

menler ve çok sayı
da öğrenci velisi 
katıldı. Öğrenciler, 
yaptıkları gösteriler
le katılımcıların 
büyük beğenisini 
topladılar. Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu 5. Sınıf 
öğrencileri mezuni 
yet gecesinde, 
öğrenci velilerine 
katılımlarından 
dolayı teşekkür 
eden Okul Müdürü 
Hayrettin Minare,

“Okulumuz öğrenci
leri tarafından oku
lun dışında farklı bir 
mekanda düzenle
nen geceye saygı 
değer ailelerimizin 
katılması bizleri 
onurlandırdı.
Düzenlenen bu 
anlamlı mezuniyet 
gecesini tamamen 
öğrencilerimiz 
organize edip bizleri 
davet etmişlerdir. 
Okul idareci, öğret
men ve velilerimize 

sürpriz olmuştur. 
İlköğretim birinci 
sınıftan itibaren 
eğitim gören öğren
cilerimizin 5. Sınıf 
tan sonra 6. Sınıf 
yani sınıf değişik- ■ 
Iiğ ine geçmele 
rinden dolayı 
öğretmenlerinden 
ayrılmak zorunda 
kalıyorlar. Bu 5 yıllık 
süre içerisinde 
öğretmenleriyle 
beraber eğitim 
gören öğrencileri 

miz aslında kendi 
öğretmenlerine 
veda gecesi hazır
lamışlardır. Bu veda 
gecesinde emeği 
geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” 
dedi.
Coşkulu bir şekilde 
düzenlenen 5/A 
Sınıf mezuniyet 
gecesinde katılım
cıların yoğun 
ilgisinden dolayı 
teşekkür eden 5/A 
Sınıf öğretmeni

Aynur Sevgi, 
emanet olarak aldık
ları çocukları her 
zaman en iyi şekilde 
yetiştirdiklerini 
belirterek velilerin 
her zaman çocuk
larına güvenmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Ote yandan düzen
lenen mezuniyet 
gecesinin renkli x 
bir şekilde son 
bulmasıyla tüm 
katılımcılara ikram
larda bulunuldu.

GÜVEN ŞÖMİNE
bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 
Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

mailto:yeldabykz@gmail.com
http://www.guvensomine.com
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Tıbbi atıklara dikkat Yoksulluk sınırı, 
sınırları astı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile İl 
Çevre ve Orman 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
‘Tıbbi Atıkların 
Kontrolü 
Yönetmeliği ve 
Sterilizasyon 
Tesisi’ bilgilendirme 
toplantısında, 
merkez ve çevre 
ilçe belediyeleri, 
hastaneler ile 
kentteki tüm sağlık 
kuruluşlarının 
temsilcilerine tıbbi 
atıkların bertarafıyla 
ilgili yapılan çalış
malar anlatıldı. 
Merinos Başkanlık 
binası toplantı salo
nunda düzenlenen 
toplantıda konuşan 
İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü’nde 
görevli Çevre 
Mühendisi Serhan 
Aker, tıbbi atıklar 
hakkında genel 
bilgiler verdi.
Aker, yatak 
kapasitesi 20 ve 
üzerindeki sağlık 
kuramlarının çevr
eye kirletici etkisi 
olan faaliyet ve

tesisler kapsamında 
değerlendirildiğini 
belirterek, bu 
kuramların çevre 
izni ve lisansı 
almakla yükümlü 
olduğunu söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Dairesi 
Başkanlığında 
görevli Kimya 
Mühendisi Esin 
Dalgıç da tıbbi atık 
yönetimi konuların
da yapılan çalış
maları değerlendirdi.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin Tıbbi 
Atık Sterilizasyon 
Tesisi’nin 26 
Temmuz 2008 tari
hinden itibaren 
Bursa’da faaliyet 
gösterdiğini anlatan 
Dalgıç, 2 bin 
metrekarelik alanda 
hizmet veren tesisin 
Bursa’dâki tüm 
sağlık kuramlarının 
ihtiyacına cevap 
verdiğini ve imza
lanan protokoller 
dahilinde diğer 
belediyelere de 

hizmet sunduğunu 
belirtti. Dalgıç, 
çevreye patolojik 
olarak kirletici 
etkisi olduğundan 
dolayı hastane 
atıklarının diğer 
kentsel atıklardan 
daha riskli olduğunu 
da sözlerine ekledi. 
Toplantıda Tıbbi Atık 
Sterilizasyon Tesisi 
Müdürü Hakan 
Yuvanaydın da 
tesisin faaliyetlerini 
detaylı olarak 
katılımcılara 
aktardı.

Türkiye Kamu-Sen, 
Mayıs ayı için tek 
kişinin yoksulluk 
sınırını 1472 TL 94 
kuruş, 4 kişilik bir 
ailenin asgari 
geçim sınırını ise 
2955 TL 21 kuruş 
olarak hesapladı. 
Konfederasyondan 
yapılan yazılı açık
lamada, Türkiye 
Kamu-Sen 
Araştırma 
Geliştirme 
Merkezince, 
Türkiye İstatistik 
Kurumun dan alı
nan Mayıs 2010 
fiyatlarına göre 
hazırlanan "asgari 
geçim endeksi" 
sonuçları açıklandı. 
Buna göre, Mayıs 
ayında 4 kişilik bir 
ailenin sağlık kuru
luşlarının belirlediği 
biçimde 
beslenebilmesi için 
günlük 22 TL 95 
kuruş harcama yap
ması gerekiyor. 
Bir ailenin aylık 
gıda harcaması 
toplamı 688 TL 50 
kuruş olurken, orta
lama 1355 lira 9 

kuruş ücret alan 
bir memurun ailesi 
için yaptığı gıda 
harcaması, 
maaşının yüzde 
50,78'ini oluştu 
ruypr.
Türkiye İstatistik . 
Kurumu verilerinde
ki konut giderleri 
ise bir memurun 
Mayıs ayı ortalama 
maaşının yüzde 
35,38'ine denk 
geldi.
Buna göre, 
bir memur, ortala
ma maaşının yüzde 
86,16'sım yalnızca 
gıda ve barınma 
harcamalarına 
ayırırken, diğer 
ihtiyaçlarını 
karşılamak için 
maaşının yüzde 
13,84'ünü 
kullanıyor.
Ortalama ücretle 
geçinen bir memur 
ailesinin ulaşım, 
sağlık, eğitim, 
haberleşme, giyim 
gibi diğer zorunlu 
ihtiyaçlarını karşıla
ması için Mayıs ayı 
maaşından geriye 
188 TL kalıyor.

sekeri
. 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’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR 

«ĞİTİMD612. YIL 
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır” 

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
AAORTGnOC BROKCR’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 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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Olgunlar Futbol Turnuvası nda 
15 Haziran'da finaller var

Balık sewdalilan 
internette hulusiw

Türkiye Futbol 
Antrenörleri (Tüfad) 
Bursa Şubesi 
tarafından bu yıl 
Nida Öğretir adına 
24. *sü düzenlenen 
Olgunlar Futbol 
Turnuvasına, kadro
sunda CHP Gemlik 

İlçe Başkanı Cem 
Güler 'in de bulun
duğu, Gemlik ve 
Orhangazili 
profesyonel ya da 
amatör futbol 
geçmişi olan oyun
culardan kurulu 
Kamiller Orman

Ürünlerispor, 
yarı finale kaldı. 
Turnuvaya İnegöl- 
spor ve FB 'de 
oynamış Cengiz, 
Bursaspor 'da 
oynamış Selim, 
Ümit, Tunahan 
gibi pek çok 

profesyonel 
geçmişi olan, oyun- 
culardan kurulu 
takımlar katılıyor. 
Yarı final maçları . 
15 Haziran Sah 
günü Bursa Merinos 
sahasında 
oynanacak.

Türkiye'nin değişik 
bölgelerinden göl 
ve denizlerde balık 
tutan yaklaşık 30 
bin kişi, balıksev- 
dam.com sitesinde 
buluşarak tecrü
belerini paylaşıyor. 
Bursa'da düzenle
nen Doğa Sporları, 
Avcılık ve Balıkçılık 
Fuarı'na Türkiye'nin 
değişik şehirlerin 
den katılan bahk- 
sevdam.com 
üyeleri oluşturduk
ları platformdaki 
çalışmaları ziyaret 
çilere aktardı. Bir 
sivil toplum kuru
luşu gibi faaliyet . 
gösterdiklerini, 
ancak Türkiye 
genelinden katılım 
olması sebebiyle 
dernekleşmedikleri- 
ni belirten Site 
Kurucusu Hamdi 
Tekbıyık , "Biz 
internet üzerinden, 
bilgilerimizi pay
laşıyoruz, «baliksev- 
dam.com sitemizde 
bölge bölge düzen
lenen balık tutma 
gezileri, balık 
pişirme tarifleri, av 
yasağı döneminde 
görülen motorların 

ihbarı, balık tutul
ması ile alakalı akla 
gelebilecek bütün 
detaylar konusunda 
bilgiler yer alıyor. 
Hangi bölgede kim 
nasıl bir balık tut
tuğunu bile, bu site 
marifetiyle birbir- 
leriyle paylaşıyor. 
Türkiye 3 tarafı 
denizle çevrili olan, 
birçok iç suyu bulu
nan bir ülkedir. 
Bu sebeble yüz 
binlerce balık 
meraklısı faliyet 
gösteriyor. Bizim 
maksadımız, 
doğru işlerin 
yapılması, çıkarılan 
yönetmeliklerin 
sağlıklı uygulan
masıdır. Tırıvırı 
olarak bilinen çok 
mahsurlu avlanma 
usülüne karşı kam
panya başlattık. 
Avlanma 
mevsimi dışında 
gördüğümüz bütün 
büyük tekneleri 
sahil güvenliğe 
haber veriyoruz.. 
Hangi balığın en 
küçük hangi 
boyda tutulması 
gerektiği bilgisini 
paylaşıyoruz." dedi

fiemlilı lisesi öğrencileri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü' nii oynadı
Gemlik Lisesi 
Tiyatro Kulübü 
öğrencileri, 
Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın yazmış 
olduğu ‘Saatleri 
Ayarlama 
Enstitüsü’nü 
başarıyla oynadı. 
Eser içeriğini ve 
konusu romanın 
karakterlerinden 
Nuri Efendi, 
Mübarek, Halit 
Ayarcı ve saat- 
zaman insan iliş 
kişinden alan oyun
da, insanların popü 
lerliğe ve paraya 
verdiği önemin, 
insanların nasıl 
bir anda yüz

değiştirebileceğini 
göstere eserde 
Türk insanının 
doğa ve batı 
arasındaki bocala

ması anlatıldı. 
Okulun Tiyatro 
Kulübü Rehber 
öğretmeni 
Hikmet Cerrah’ın

hazırladığı ve 
geniş öğrenci 
kadrosunun rol 
aldığı oyuna daveti 
iler ilgi gösterdi.

Oyunun sonunda 
öğrenciler, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan ve

Okül Müdürü 
Ertuğrul Kılıçlar 
tarafından 
kutlanarak, 
başarılar diledi.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
MEHMET KAYA KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz
danımı, İlçe Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 

ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
YUSUF SEMİZ

KAYIP
Afyon Sandıklı Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. YUSUF TURAN ‘Gemlik Körfez’internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

dam.com
sevdam.com
dam.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TiiKeticiler haklarını aramayı öğrendi
Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanun 
kapsamında 81 ilde 
faaliyet gösteren il 
ve ilçe hakem 
heyetlerine geçen 
yıl 110 bin 321 
tüketici şikayeti 
ulaştı, her 4 şikayet
ten 3'ü tüketici 
lehine sonuçlandı. 
Sanayi ve Ticaret il 
Müdürlükleri 2010 
yılı çalışma rapor
larından yapılan 
hesaplamaya göre, 
tüketicilerle satıcılar 
ve sağlayıcılar 
arasında çıkan 
uyuşmazlıkların 
giderilmesi amacıy

la kurulan il ve ilçe 
hakem heyetleri, 
satın aldıkları mal 
ve hizmetlere ilişkin 
mağduriyet 
yaşayan, zarara 
uğrayan tüketici
lerin ilgisini çekiyor. 
81 ildeki il ve ilçe 
tüketici heyetlerine 
geçen yıl toplam 
110 bin 321 şikayet 
ulaştı. Şikayetlerin 
80 bin 473'u, bir 
başka ifadeyle yak
laşık yüzde 73'u 
tüketici lehine 
sonuçlandı. 
Şikayetlerin yüzde 
13'ünde (14.743) 
tüketici aleyhine 
karar verilirken, 

yüzde 14'ü (15.105) 
ise başvuru yılı 
içinde sonuç- 
laridırılamadı.
İl Ve ilçe tüketici 
hakem heyetlerine 
en fazla başvuru 
İstanbul'da yapıldı. 
İstanbul'da hakem 
heyetlerine toplam 
34 bin 27 başvuru 
yapıldı.
Başvuruların 20 bin 
77'si tüketici lehine 
sonuçlandırıldı, 3 
bin 350 başvuruya 
ilişkin ise tüketici 
aleyhinde karar 
alındı.
İl ve ilçe hakem 
heyetlerine en fazla 
şikayetin geldiği 

iller sıralamasında 
İstanbul'u Ankara ve 
Bursa izledi.
Hakem heyetlerine 
Ankara'da 26 bin 
177, Bursa'da 
5 bin 266 tüketici 
başvuruda bulundu. 
İstanbul, Ankara ve 
Bursa'nın yanı sıra 
Adana, Antalya, 
Balıkesir, Edirne, 
Elazığ, Eskişehir, 
Hatay, Kütahya, 
Malatya, Sakarya, 
Samsun, 
Tekirdağ ve 
Trabzon il ve ilçe 
hâkem heyetleri, 
binin üzerinde 
başvuru yapılan 
iller oldu.

TflSfİYEHflUNDEKEC DENİZCİLİK TURİZM, 
YflTÇIUK, İLETİŞİM HİZMnLERİ 

SANAYİ VE TİCABET LİMİTED SİBKETİ 
TİCARİ MERKEZİ: Hamidlye Mh. İbrahim

Akıt Cad. No: 7 16600 GEMLİK BURSA 
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı 

yukarıda yazılı bulunan şirketin Gemlik 1. 
Noterliğince 02.06.2010 tarih 3588 sayı ve 
onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı 
istenmiş, Gemlik 1. Noterliğince 03.06.2010 
tarih 3648 sayı ile onaylı imza beyannamesi
ni takdim ile ilanını istemiş, 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve 
memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 
03/06/2010 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur.

Tasfiye Memuru: Ahmet Coşkun

Ohl Kitapları Geri Oöniisiim İhalesi Yapılılı
Bursa genelinde 
dönem başında 
öğrencilere ücretsiz 
dağıtılan kitapların 
geri dönüşüme 
kazandırılması 
amacıyla geri 
dönüşüm ihalesi 
frapıldı.
I Milli Eğitim

Müdürlüğünde 
yapılan ihaleye, 12 
firma katıldı. İki otu
rumda kapalı zarf- 
açık tasnif yön
temiyle yapılan 
ihalede en yüksek 
teklifi veren Er Kağıt 
firması, 17 ilçedeki 
okulların tümünde 

öğrenciler tarafın- 
dan okullara iade 
edilecek olan yak
laşık bin ton ağır
lığındaki kitabı 
toplama hakkına 
sahip oldu. 
İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Ensar Manav,

kilosu 37,5 kuruşa 
ihale edilen geri 
dönüştürülecek 
kitaplardan elde 
edilecek gelirle, 
il çapında yapılacak 
ortak sınavların 
tüm giderlerinin 
karşılanacağını 
belirtti.

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

KÖRFEZ OFSET 
GÜLER AJANS

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

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

DUGUN & NİŞAN & SÜNNET ve AÇILIŞ | 
ORGANİZASYONLARI İLE DE 

HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK - ORGANİZASYON

â® HEIS’

' DÜĞÜN 4 NİŞAN 4 NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI 

MASA VE SANDALYE SÜSLEME 4 GELİN MASASI 4 
SÜNNET YATAĞI VE TAHTI 4 BALON SÜSLEME 4 

HAVAİ FİŞEK 4 KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ 
DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI 4 PALYANÇOLAR 

NİKAH ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

* ■ DAVETİYE tULYALOGLARIMIZI GÜRMEDEN KARAR VERMEYİN 
“ “ 1 GÜNDE DAVETİYE DASILIR...

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij Yanı GEMLİK 

Tel: 0 224 513 96 83 Fax: 0 224 513 35 95
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SATILIK DAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 

3+1 DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUNGemlik K°rfez 

mnlIi-Ii tu sOblOi aivasi o*htibI

NÖBETÇİ ECZANE
11 Haziran 2010 Cuma 
SAĞLIK ECZANESİ

istiklal Cad. No: 2
Tel: 513 03 63 GEMLİK

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polia 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.Savctlığı 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 614 45 49 
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 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
Yenlkapı (2*12) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

OTORÜS

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 30 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.SaQ.OcaQi 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 46 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

Akcan Petrol _
MAR-PET j;
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3685 
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 
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Gemlik'teki 2. senemizde 
süper avantajlar HSBC'de!

► Size özel mevduat faizi oranı 

► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

► 10.OOÇ) - 75.000 TL arası birikiminize sizeözel mevd uat faizi oran lan. * ► Yeni kartınız onaylandığında 20 TL değeri nde NakitPua n. * *

TÜRKİYE'DE
YİRMİNCİ YIL

Arayın - 444 0111 Tıklayın - www.hsbc.com.tr Ziyaret edin - HSBC Bank Şubeleri Dünyanın yerel bankası

HSBC Bank AŞ törafndan yayunfenmışnr.
• See özol veriler faiz oran hSBC Ban< Gcmlk Şuoesi’ndc yeri açdan 10.000 75 000 Tl tut 

Kampanya 1*30 Hazftan 2010terihtenarasında yalnızca H*BC Gemhk ŞuR^'rden ya^iv -
• • ?n TL deflerindeki Advantage NaxitPuan kazar™ sadece -..BCGomlh Şubesi rder yap*

Tl vadeli mevduat hesapları için geçertidir. HSBC Bank A.Ş.'nin faiz orarlanrı değişdrme hakkı sakkfr.

‘ 'i%€ricır Kampanya 1 30 Hazran 2010 tarihleri arasmdr vJrzcaHSBCGemiK ŞubesıTıden yapılacak başvurularda oeçörtdr.

http://www.hsbc.com.tr


Kurulur 4 073

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

12 Haziran 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Merkez üssü Gemlik Körfezi olan deprem korkuttu

4.2 ile sallandık
Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesinden 
yapılan açıklamaya 
göre, dün saat 
13.56'da merkez 
üssü Marmara 
Denizi Gemlik 
Körfezi olan 4.2

büyüklüğünde bir 
deprem meydana 
geldi. Marmara 
Denizi altındaki 
fay hatlarından 
kaynaklandığı 
belirtilen depremin 
12.1 kilometre 
derinlikte olduğu

açıklandı.
Depremde herhangi 
bir can ve mal 
kaybı olmazken, 
Gemlik başta olmak 
üzere Bursa şehir 
merkezinde'de 
hissedilen deprem 
halkı korkuttu.

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCRETSİZ SCfiVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Belediye Mali 
Hizmetler Müdürü 
ve Küsat Müdürü 
görevden alındı

Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 
araştırma nedeniyle, Belediye Mali Hizmetler 
Müdürü Asuman Irmak ile İktisat ve Kuşat 
Müdürü Sinan Küçük’ü görevlerinden aldı. 
Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Satmalına Müdürü 
Özcan Soygan getirildi. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Deprem
Dün, saat 14.oo sıralarında İstiklal 

Caddesi’nde bir açılışa yetişmek için 
koşuştururken, kalabalık arasında bir 
dost, “Abi deprem oldu duydun mu?” 
dedi.

Deprem olduğu sırada ben yoldaydım 
ve hiçbirşey hissetmedim.

Bir süre sonra açılış yapılan yere gel 
diğimde toplananlar depremi konuşu 
yorlardı.

Deprem bizim vazgeçilmezimiz.
Açılış bitiminde işyerime döndü 

ğümde yine deprem konuşuluyordu.
Herkeste bir şaşkınlık bir şaşkınlıktır 

gidiyor. Bir süre sonra Ankara’dan 
Bursa Milletvekili Kemal Demirel arı 
yor. Devamı sayfa 4’de

Serbest
Belge 

yatırımcıları 
Bursa'da 
toplamlı

Serbest Bölge Yatı 
rımcı ve Kullanıcı 
Dernekleri Platfor 
mu üyeleri, Bursa' 
da bir araya geldi. 
Bursa Ser best 
Bölge İşadamları 
Derneği'nin (BUS 
BİAD) ev sahipliğin 
de düzenlenen 
toplantıda Türki 
ye'deki serbest 
bölgelerin sorun
larının ele alındı.
Haberi sayfa 5’de

Marmarahirlik, üreticinin 
havuzundan zeytin alıyor 
Ortak üreticilerin kendi havuzlarında tuzladığı küçük taneli 
zeytin alım fiyatları açıklandı. Buna göre Marmarahirlik, kiloda 
351-380 tane zeytini 3; 411-460 taneyi de 2 lira fiyatla alacak.
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği 
(Marmarahirlik), 
ilk kez üretici 
ortağından olgun
laştırılmış salamura 
zeytin alımı yapmaya 
karar verdi.
Karar, piyasa

talepleri 
doğrultusunda, 
tüketiciye farklı 
fiyat ve irilikte 
sofralık zeytin 
sunmak için alındı. 
Marmarahirlik, 
ortak üreticilerinin 
havuzlarından ala
cağı ürünlerin 
bedelini peşin

ödeyeceğini de 
açıkladı.
Olgunlaştırılmış 
salamura zeytin 
atımları uygula
masının 14 Haziran 
2010 Pazartesi 
gününden itibaren 
başlayacağı 
bildirildi.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Marmarahırlik, üreticinin 
havuzundan zeytin atıyor
Ortak üreticilerin kendi havuzlarında tuzladığı küçük taneli 
zeytin alım fiyatları açıklandı. Buna göre Marmarabirlik, kiloda 
351-380 tane zeytini 3; 411-460 taneyi de 2 lira fiyatla alacak.

Gürhan ÇETİNKAYA

Türkiye nereye gidiyor ?
Hiçbir yere..
Ya da olması gerektiği yere. Yani uygar

lığa..
Yani gelişime.. Yani değişime..
Sosyal, ekonomik, teknolojik gelişim 

değişim..
Bağımsızlıktan ödün vermeden eninde 

sonunda olacak..
Türkiye safralardan kurtulacak..
Ülkesinin kadirini kıymetini bilen yönetici 

lerle buluşacak..
Bugün..
Demokrasi kesintide mi?
Bir tek partinin tekelinde mi?
Evet..
Ama geçici..
Doğaldır.. Dönemsel kesintiler..
12 Mart.
12 Eylül..
Türkiye’nin askeri yönden “vesayet” altına 

alındığı, özgürlüklerin budandığı, 
düşüncenin tutsak edildiği sancılı yıllar..

Geçti gitti...
Giderken yaralandı ülke..
Yalnızlaştı..
Sonrasında...
İktidar...
El değiştirdi..
Dini referans alanların,siyasete bulaştıran

ların yönetimine geçti..
DR.
AR.
ANAR.
Ve sağda olan diğerleri./
Şimdi de AKR.
Açık seçik..
Bir yandan AB kriterlerini gerçekleştirip AB 

sürecini hızlandırmak isterken eğitim sistem
ini kendi ideolojisine göre yeniden düzen
lemiyor mu?

Devlet içinde kadrolaşmıyor mu?
Diğerleri de;
Hep çıkarları için...
Dini de, ticareti de, eğitimi de basamak 

yapmadılar mı?
Güneydoğu’da.. Büyük kentlerin az 

gelişmiş varoşlarında.. Doğu Anadolu’da..
Kimi zaman dinden güç aldılar..
Kimi zaman da etnik köklere indiler..
Hiç toprak reformundan söz etmediler..

Feodal yapıdan, ağalardan, şeyhlerden, şıh- 
lardan medet umdular..

Güzel... İçten.. Saf..
Anadolu halkını kullandılar..
Evet kullandılar..
Kime yaradı?
Bugün..
ABD’nin, AB’nin kıskacındaki Türkiye..
Birleşmiş Milletlerin yaptırımına ilişkin Iran 

lehinde sonuç değişmeyeceğini bile bile oy 
verince mutluluk sarhoşu oluyor..

İlkeli davranmaktan söz ediyor..
Oysa...

. Kendi halkının bağımsızlığı, ekonomik 
gelişmesi için nerede nasıl dik durdun?

Tarih...
Atatürk’ten sonra, Bağımsızlık Savaşı’ndan 

sonra..
İsmet İnönü’nün İkinci dünya Savaşı’nda, 
Bülent Ecevit’in Kıbrıs harekatında dik 

durduğunu ilkeli davrandığını, ülkenin çıkar
ları doğrultusunda hareket ettiğini yazıyor..

Başka ne yazıyor.. Okuyan var mı?*
TÜRK TELEKOM kimin?
Türk bankalarının hakim ortakları arasında 

kimler var?
Demir Çelik kimin?
Her şeye karşın...
Umutluyuz..
Üç yanı denizlerle çevrili ülkemde..
Nazım Usta’nın da umduğu gibi, dile 

getirdiği gibi
Motorları maviliklere süreceğiz..
Güzel günler göreceğiz çocuklar ..

Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
(Marmarabirlik), 
ilk kez üretici 
ortağından olgun
laştırılmış salamura 
zeytin alımı yap
maya karar verdi. 
Karar, piyasa 
talepleri doğrul
tusunda, tüketiciye 
farklı fiyat ve irilikte 
sofralık zeytin sun
mak için alındı. 
Bu radikal karar 
Marmarabirlik’te, 
alımdan satışa 
odaklanan 
Hidamet Asa 
başkanlığındaki 
yeni dönem 
anlayışının en 
çarpıcı örneği oldu. 
Marmârabirlik’ten

12 Eylül referandum» için 
CHP sandık görevlilerini belirliyor
CHP Gemlik ilçe 
Başkanı Cem Güler 
başkanlığında CHP 
Gemlik İlçe Binası 
’nda CHP mahalle 
temsilcileriyle 
yapılan toplantıda 
12 Eylül referandu
munda görev 
yapacak CHP sandık 
görevlilerinin 
mahalle temsilci
leriyle birlikte belir
lenmesi karar
laştırıldı. 29 Mart 
yerel seçimlerinde 
sandık başına 2,7 . 
sandık görevlisi 
bulundurduklarını 
hatırlatan CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cem Güler, Anayasa 
Mahkemesi 'nin 
kararına bağlı 
olarak, 12 Eylül 'de 
yapılması olası 
referandumda; 
AKP'riın, kuvvetler 
ayrılığını fiilen 
ortadan kaldırarak 
Türkiye 'yi tek parti 
diktasına ve sivil 
faşizan devlet 
yapısına sürükleye
cek anayasa 
değişikliğine 

yapılan açıklamada, 
üreticiden salamura 
zeytin aliminin, 
“pazarlama kanalın
da doğan ürün 
çeşitliliği talep
lerinin karşılanması” 
amacıyla yapılacağı 
bildirildi.
Marmarabirlik’e 
bağlı kooperatifler 
aracılığıyla 
14 Haziran 2010 
Pazartesi gününden 
itibaren yapılmaya 
başlanacak atımlar
da uygulanacak 
fiyatlar ise şöyle: 
351-380 dane 3,00 
TL/Kg; 381-410 
dane 2,50 TL/Kg. ve 
411-460 dane 2,00 
TL/Kg. aralığında... 
Alımı yapılacak 
salamura kızıl 

halkımızın çok gür 
bir sesle "HAYIR" 
oyu vereceğinden 
emin olduklarını 
belirterek, Gemlik 'te 
de sandığa sahip 
çıkarak çok yüksek 
oranda bir "HAYIR" 
oyu beklediklerini 
söyledi ve "hayırda 
hayır vardır" dedi. 
En kısa sürede köy 
ve mahalle temsilci
leri ile Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Güler ve ‘ 
başkan yadımcılarını 
biraraya getirecek

zeytinlerde ise 
Ş51-380 dane 
2,10 TL/Kg, 
381-410 
dane 1,80 TL/Kg. 
ve 411-460 dane 
1,50 TL/Kg. 
Açıklamada, bu 
fiyatların brüt 
olduğu, yüzde 2 
stopaj ve SGK 
üyesi olmayanlar
dan yüzde 1 oranın
da SGK kesintisin
den sonra ödeme 
yapılacağı 
kaydedildi. 
Marmarabirlik, 
ortak üreticilerinin 
havuzlarından ala
cağı ürünlerin 
bedelini peşin 
ödeyeceğini de 
açıkladı.
Ödemeler 10 günlük 

lerini söyleyen Cem 
Güler, böylelikle bir 
yandan Gemlik 'in 
köy ve mahalleleri 
nin sorunlarının 
belediye yönetimine 
aktarılmasını sağla 
yacaklarını, bir yan
dan da son dönem
lerde kasıtlı ve art 
niyetli olarak yaratı 
lan dedikodular ile 
bilgi kirliliğinin 
önüne geçerek 
mahalle temsilcileri 
aracılığıyla tüm 
Gemlik halkının 
gerçekleri öğren

periyotlar halinde 
gerçekleştirilecek. 
Marmarabirlik’te 
Hidamet 
Asa başkanlığındaki 
yeni dönemde 
strateji değiştirilmiş, 
pazarlamaya 
ağırlık verilerek 
bu konuda 
yeniden yapılan
maya gidilmişti. 
Kuruluşundan bu 
yana devam ederi 
alım odaklı poli
tikasını satışa 
çeviren 
Marmarabirlik, 
stok durumu ve 
piyasa talepleri 
doğrultusunda 
üreticinin 
havuzundan 
zeytin alımlarını 
sürdürecek.

mesini sağlayacak
larını söyledi.
Evrensel hukuğun 
temel ilkeleri 
arasında, iddia 
sahibinin iddiasını 
kanıtlamakla yüküm
lü olması ve bir 
insanın mahkeme 
kararıyla suçluluğu 
kanıtlanıncayâ dek 
suçsuz olduğu ' 
gerçeği bulunması
na karşın, AKP 
döneminde bu temel 
evrensel hukuk 
normlarının ters 
yüz edilerek, 
suçlanan kişi 
suçsuzluğunu 
kanıtlamakla yüküm
lü görülmekte ve bir 
insanın mahkeme 
kararıyla suçsu
zluğu kanıtlanıncaya 
dek suçlu damgası 
yemesi olağan hale . 
getirilmektedir dedi. 
Hz. Ömer 'in "adalet 
mülkün temelidir" 
sözünü hatırlatan 
Cem Güler, adalete 
güvenin sarsıl
masının çok tehlikeli 
olduğuna dikkat 
çekti.
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Bursa’da gasp «e darp idd iası YazıYORUM
Bursa'da silah 
zoruyla ormanlık 
alana götürdükleri 
gence işkence yap
tıkları, para ve cep 
telefonunu gasp 
ettikleri iddia edilen 
3 kişiyle, bu kişileri 
azmettirdiği ileri 
sürülen 1 kişi 
yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 
Gürsu İlçe, Jandarma 
Komutanlığına 
başvuran Fatih D, 
merkez Yıldırım ilçe
si Arabayatağı 
Mahallesi'ndeki 
evine gelen Yusuf E. 
(27), Tansel G. (27) 
ve Volkan D'nin (25) 
kendisini silah

Bursa'da Trafik Kazası: 101ü
Bursa'nın
Orhangazi ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 

1 Kişi öldü.

Kayıp esini arıyor
Bursa'da, kayıp 
eşini bulamayan 
kişi polise 
başvurdu. 
Alınan bilgiye

Wm»teıiwiı»ıiiMWWilı
Bursa'da 73 ayrı 
hırsızlık suçundan 
kaydı bulunan 
Fatih Doğan'ı (28) 
evinden silah 
zoruyla kaçırıp 
ormanlık alanda 
ağaca bağladıktan 
sonra işkence yap
tıkları öne sürülen 
3 kişi, Jandarma 
tarafından yaka
landı. Çok sayıda 
gasp ve hırsızlık 
olayından kayıtları 
bulunan şahısların 
daha önce birlikte 
hırsızlık yaptıkları, 
"anlaşamayınca 
ayrıldıkları 
öğrenildi. 

.73 ayrı hırsızlık 
suçundan sabıkası 
bulunan Fatih 
Doğan, önceki 
akşam plakasız 
siyah bir otomobille 
gelen 3 kişi tarafın-, 
dan Arabayatağı 
Mahallesi'ndeki 

zoruyla plakasız bir 
otomobile bindirerek 
Gürsu ilçesi Dışkaya 
mevkisindeki orman
lık alana götürdük
lerini, ağaca 
bağladıklarını ve 
saatlerce işkence 
yaptıklarını, 600 
lirası ile cep telefo
nunu gasp ettikten 
sonra yaralı halde 
yol kenarına bırak
tıklarını anlattı. 
Bir süre sonra 
yoldan geçen vatan
daşların ihbarı üzer
ine olay yerine gel eh 
ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldığını ve bir 
gün müşahede altın-

Alınan bilgiye göre, 
Burak U'nun (32) 
kullandığı 34 BF 
3781 plakalı otomo
bil, Orhangazi- 

göre, Işıklar Polis 
Merkezi'ne başvuran 
Yaşar Çetinkaya 
(28), eşi Züleyha 
Çetinkaya'nın (19), 

evinden silah zoruy
la alınarak kaçırıldı. 
Gürsu ilçesi Dışkaya 
Mevkii ormanlık 
alana götürülen 
Doğan, burada 
ağaca bağlandı. 
Doğan, burada, 
daha önceden birlik
te hırsızlık yaptıkları 
öne sürülen 75 ayrı 
suçtan sabıkalı 
Yusuf Ergün (27), 
42 suçtan sabıkalı 
Tansel Güneş (27) 
ve 4 ayrı suçtan 
sabıkalı Volkan 
Durlu (25) tarafından 
işkence gördü.
Sopalarla dövdükten 
sonra cep telefonu 
ye 600 lira parasını 
alan zanlılar, ağır 
yaralan Doğan'ı 
tekrar evinin önüne 
bıraktı.
Komşuları tarafın
dan yerde yatarken 
bulunan Doğan, 112 
Acil sambulansı ile 

da tutulduğunu ifade 
eden Fatih
D, zanlılardan 
şikayetçi oldu. 
İhbar üzerine 
harekete geçen 
ekiple^*, düzenlenen 
eş zamanlı operasy
onlarda 3 zanlıyı da 
yakaladı. Gözaltına 
alınan zanlılarını 
ifadelerinde, 
Fatih D. ile daha 
önceleri birlikte 
hırsızlık yaptıklarını, 
aralarında bir araç 
yakma meselesi 
nedeniyle husumet 
bulunduğunu, kendi
lerini de Erdal K. 
isimli kişinin azmet
tirdiğini söyledikleri

Yalova kara yolunda 
Sabahattin Bilge'ye 
(42) çarptı.
Kazada ağır 
yaralanan Bilge,

İki gün önce 
Yeşilyayla 
Mahallesi Narlı 
Sokak'taki 
evlerinden 

devlet hastanesine 
kaldırıldı. Hastanede 
tedavi gören Doğan, 
taburcu olduktan 
sonra Gürsu İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı'na 
giderek 3 kişiden 
şikayetçi oldu. 
Şahıslar hakkında 
soruşturma 
başlatan Jandarma 
ekipleri, Yusuf 
Ergün, Tansel 
Güneş ve Volkan 
Durlu ile şahısları 
azmettirdiği önü 
sürülen Erdal K.'yı 
gözaltına aldı. 
Zanlılar, yapılan 
sorgulamada daha 
önceden birlikte 
hırsızlık yaptıklarını 
itiraf etti. 
Aralarındaki anlaş
mazlık çıktığı için 
ayrılan Yusuf 
Ergün'ün yaklaşık 2 
yıl önce Fatih 
Doğan'a ait aracı 

öğrenildi, 
ifadelerin ardından 
kısa süred.e 
yakalanan Erdal K. 
ise olaylardan 
haberi olmadığını 
öne sürdü.
Sorgulanmalarının 
tamamlanmasının 
ardından 'Zorla 
adam kaç ırma, darp 
ve işkenc e, kişiyi 
hürriyetimden yok
sun bırakma* 
suçlarından adliyeye 
sevk edilıen zanlılar
dan Yusuf E, Tansel 
G ve Vol kan D, 
tutuklamdı. Erdal K, 
ise tutulksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Çıldırmaya az kaldı!...

(kaldırıldığı^ 
(Orhangazi 
Devlet Hastanesinde 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı.

(çıktığını ve geri 
dönmediğini 
bildirdi. Olayla ilgili 
ssoruşturma 
sürdürülüyor, 

eviniin önünde park 
halindeyken yaktığı 
öğrenildi. Bunun 
üzerine'bir gün 
hesaplaşacağız' 
diyen Fatih Doğan 
ile Yusuf Ergün'ün, 
buluşarak kavga 
ettikleri öne sürüldü. 
Zanlılar, kendilerini 
41 ayrı suçtan 
sabıkalı Erdal 
K.'nın azmettirdiğini 
ileri sürdü.
Şahıslar, sorgula
malarının ardından 
'Zorla adam 
kaçırma, darp ve 
işkence, kişiyi hür
riyetinden yoksun 
bırakma' suçla
masıyla adliyeye 
sevk edildi.
Zanlılardan Yusuf 
Ergün, Tansel 
Güneş ve Volkan 
Durlu tutuklanırken 
Erdal K. ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Ey ahali, ne hale geldik farkında mısınız?
Hepimiz, çoluk çocuk delirmeye 

başladık.
Delirmemiz için o kadar çok neden var 

diyeceksiniz
Tamam benim buna sözüm yok.
Ama bu kavga gürültü içinde dünya da 

yaşayacağımız süreyi kazasız belasız zor 
geçireceğiz.. Bunu bilin.

Sabah sokağa çıkıyoruz hepimizin yolu 
farklı yerlere; kimi oraya, kimi buraya...

Yollarda karşılaştığınız insanların surat
ları asık, hırslı..

Hepimizinkr birbirinden farksız.
Bir bezginlik, bir sinir, bir mutsuzluk sar

mış tüm bedenlerimizi...
Göz göze gelmekten, güler yüzle bak

maktan bile çekiniyor insan.
Hani olur yâ içinden gelen sevinçle bak

tın...
Karşındaki asık suratlı vatandaş "Ne 

bakıyon ulan? Diyor..
Ne söyleyeceksen söyle, ağzını burnunu 

kırdırtma bana diye üstünüze yürüyor..
Hele şu trafik denen başımızın belası...
Eskiden büyük şehirlerde idi, şimdi her 

yerde, Güzel Gemlik (laf gelişi güzelliği 
kalmadı)’te bile Araba kullandığı gün 
içinde ana avrat küfür yememiş biriniz 
varsa gelsin dişimi kırayım..

(Diş Hekimi olduğum için en kolayı aklı
ma bu geldi.)

Eskiden de arada sırada böyleydi ama 
en azından bir - iki klaksonla olay geçer 
giderdi.

Şimdilerde çok farklı, herkes ayaklı katil.
Herkesin torpidosunda İngiliz anahtarı, 

bagajda levye, hatta jopuna kadar saldırı 
aleti var...

Ey benim efendi, çelebi sürücülerim, 
Sıkıyorsa diklen birine...
Ya şehit olursun ya gazi.
Milletin gözü dönük valla, sonra gidersin 

bok yoluna...
Bir resmi daireye git, Mağazalara git, 

pazara çık durum aynı...
Haddine mi düşmüş bir gömleğin bir 

beden büyüğünü sormak...
Pazarda tezgah da ki ne dokun. Yanarsın 

valla yanarsın.
Ey benim okurlarım, neden bu kadar 

mutsuzuz?
Neden bu kadar saldırgan ve doluyuz?
Kardeşim bu ne saldırganlık? Bu ne 

kin?
Bir yazı yazıyorsun, köşe yazarısın, işin 

gereği birini, bir makamı kendince tenkit 
ediyorsun..

Vay babam vay... Sanki sütten çıkmış ak 
kaşıklar..

Bir sürü boş laf, hatta kabadayılık gös
terileri..

Daha beterleri de var, ağıza alınamaya
cak laflar yazanlar, gazetecilere saldıran
ları, bir sürüsü var...

Diyorum ya saldırgan olduk diye.
Verilen bir selamın, beraber içilen bir 

kahvenin kırk yıl hatırını çoktan unuttuk. 
Edep, haya, saygı hak getire..

Binlerinin mutsuzluğunu kendi mutlu
luğumuz haline getirmeye başladık

Elini verenin kolunu kapmadan rahat 
etmiyor içimiz.

Dedim ya saldırgan olduk hem de fena 
şekilde...

Toplu terapi lazım bize.
Ama bir araya geldiğimizde de birbiri 

mize gireriz..
Desenize yine işimiz kaldı Allah'a...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış hiftiiMiiiaıMn>
Deprem

Demirel’in telefonu kapanmıştı.
Ben aradım bu kez.
“Abi geçmiş olsun. Gemlik sallanmış. 

Bunu biraz önce meslis kürsüsünde dile 
getirdim.” dedi.

Ben hiçbir şey hissetmemiştim.
Oysa dipten gelen 4.2 şiddetindeki 

dalga, evlerde korku yaratmıştı.
Adliye de bHe memurlar sokağa fırlamış 

lar, korkulu anlar yaşamışlar.
Deprem korkusu 1999 depremini 

yaşayanlar daha iyi bilirler.
Bir de İzmit’te, Yalova’da, Adapazarı’nda 

o büyük depremin içinde kalanlar.
Gemlik birinci derece deprem kuşağın

da..
Her birimizi üzecek deprem bir gün bi 

zim de kapımızı çalabilir.
O nedenle dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız.
Dünkü depremin merkezinin Gemlik 

olması nedeniyle dışarıda olanlar eş dos
tunu arayıp geçmiş olsun dediler..
Bu bir korkunun göstergesidir.
Ama, depremle yaşamayı bilmek zorun

dayız.
Onun için hazırlık olmalıyız.
Yüksek yapılaşmanın faturasını, 7 şid

detinde bir depremle karşılaşırsak göre
ceğiz. .

Ama o günler olmamasını diliyorum. 
Dünkü deprem belki bir uyarıydı. 
Geliyorum diyen bir uyarı.
Bilim adamları bölgemiz konusunda 

güzel şeyler söylemiyorlar, onun için 
gevşekliği bırakıp herşeyden önce otur
duğumuz yapıların depremselliğini 
inceletmeli ve gerekirse sağlamlâştır- 
malıyız.

4.2’lik bir deprem önemsizdir ama 6’ 
nın üzerindekiler her an tehlikedir.

Korkusuz yaşamak herkesin hakkıdır.

Gemlik’in ilk 
trafiğe kapalı 
yolu yakında 
hizmete girecek. 
Ahmet Dural 
Meydam’nda 
yapılmakta olan 
sokakların 
alt yapısının 
tamamlandığını 
bildiren ilgililer, 
BUSKi kanalizasyon, 
temiz su, TEDAŞ, 
elektrik, Telekom 
bağlantılarının 
tamamlandığını her 
türlü alt yapının biti
minden sonra parke 
taşı döşemelerine 
önümüzdeki gün
lerde başlanacağı 
bilidirildi.
belediye Teknik 
Başakanı Özkan 
Ateşli Demirsubaşı / 
Mahallesi’nde ilk 
kez birkaç sokağın 
araç trafiğine kap
atılarak yayaların 
kullanımına açıla- 
cağığnı belirterek, 
“Bu uygulamayı, 
aynı mahallenin 
değişik sokaklarında 
uygulayacağız.
Yakında Gemlik 
Avcılar Derneği’nin 
yanındaki sokak 
ile Iskele’dekİ 
parka doğru uzanan 
sokaklarında araç 
trafiğine kapata
cağız." dedi.

ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR

Gazete dağıtımı yapacak 
eleman aranıyor.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 
çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.

1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 
ehliyetli bay / bayan elemanlar.

2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 
çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlama ve budama konularında 

çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. Şti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolu telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

http://www.abfidan.com
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Belediye Hail Hizmetler 
Miidiirii ve Kiisat Müdürü 

görevden alımlı
Gemlik 
Belediyesi’nde 
görevli müdürler 
arasında görev 
değişikliği yapıldı. 
Belediye Başkam 
Fatih Mehmet 
Güler’in direktifleri 
ile Mali Hizmetler 
Müdürü Asuman 
Irmak ve iktisat ve 
Küşat Müdürü 
Sinan Küçük 
görevlerihden 
alındı.
Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne 
Satmalına 
Müdürü Özcan 
Soyan getirilirken, 
İktisat ve Küşat 
Müdürlüğü’ne aynı 
dairede görevli 
Cemile Gündağ

Serbest Bölge yatırımcıları 
Bursa’da toplandı

Serbest Bölge, 
Yatırımcı ve Kullanı 
cı Dernekleri Platfor 
mu üyeleri, Bursa' 
da bir araya geldi. 
Bursa Serbest Böl 
ge İşadamları Der 
neği'nin (BUSBİAD) 
ev sahipliğinde 
düzenlenen ve 
Türkiye'deki 
serbest bölgelerin 
sorunlarının ele 
alındığı toplantıya, 
Antalya Serbest 
Bölge Yatırımcılar 
Derneği (ASDER), 
Bursa Serbest 
Bölgesi İşadamları 
Derneği (BUSBİ 
AD), Ege Serbest 
Bölgesi Sanayici ve 
İşadamları Derneği 

getirildi.
Ozcan Soygan’dan 
boşalan Satınalma 
Müdürlüğü’ne ise 
Cengiz Güneş 
getirildi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen incele
menin selameti 
açısından bu deği 
şikliğin yapılmasını 
uygun bulduklarını 
söyledi.
Başkan Güler 
şöyle konuştu: 
“Gemlik kamu 
oyunda değişik 
söylentilerle 
Belediyemiz

(ESBİAD), Kayseri 
Serbest Bölgesi 
İşadamları Derneği 
(KASBİAD), Kocaeli 
Serbest Bölgesi 
Tersaneler Birliği . 
(KOSTBİR), Mersin 
Serbest Bölge 
Kullanıcılar 
Derneği (MESBAK) 
ve TÜBİTAK 
MAM Teknoloji 
Serbest Bölgesi 
İşadamları 
Derneği'nin (TEK- 
SEB7DER) yanı 
sıra Dış Ticaret 
Müsteşarlığı (DTM) 
Bursa Serbest 
Bölge Genel 
Müdürü Hafittin Tok 
ve DTM Serbest 
Bölgeler Daire 

yıpratılmak 
isteniyor. 
Cumhuriyet 
Savcılığı 
tarafından 
bir süredir 
yürütülen 
soruşturmanın 
daha rahat 
yürütülmesi için 
olaylarda adları 
yoğunlaşan 
iki görevlinin 
görev yerlerini 
değiştirdik. Bu 
durumu çalışanlar 
için de soruştur
manın selameti 
içinde gerekli 
gördüm. Bu 
arkaçlarımız 
aynı dairelerde 
memur olarak 
çalışacaklar.” .

Başkanı Metin 
Değer katıldı. 
BUSBİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Necdet Demir, 
toplantının açılışın
da, Türkiye'de 
serbest bölgelerin 
iş hacminin milyar 
dolarlarla ifade 
edildiğini belirtti. 
Kurmuş oldukları 
platform ve 
komisyonlarla 
serbest bölgelerin 
imajını düzeltmek 
ve eski çekiciliğini 
kazandırarak ülk
eye döviz girdisi, 
istihdam ve tekno 
loji gelişini artırmak 
istedikleri ifade 
edildi.

Emen Et Piliteni atıMı

Ergen Et ve Piliç 
Evi ikinci şubesini 
istiklal Caddesi’nde 
dün törenle açıldı. 
Ahmet Ergen’in 
sahipliğini yaptığı 
Ergen Et ve 
Piliçevi dün saat 
14.oo de ikinci 
şubesinin açılışını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül yaptı. 
Hocanın bereket 
duasını okumasın 

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KA ■—I TELİ KAŞEI-ER

__ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

KÖRFEZ OFSET - GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEIVİI—İK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 9S

dan sonra konuşan 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Gemlik’e 
hergün yeni bir 
işyeri açılmasının 
istihdam açısından 
kriz döneminde 
önemli olduğunu 
belirtikten 
tsonra hayırlı 
olmasını diledi. 
Açılışa katılanlara 
pilav ve kavurma 

ikramı sırasında 
büyük izdihamlar 
yaşandı.
Pilav et ve ayran 
almak için İstiklal 
Caddesi’ne kurulan 
standa vatandaşlar 
adeta hücum 
ettiler.Ergen Et ve 
Piliçevinde kırmızı 
et ürünleri yanı 
sıra piliç, tavuk, 
kızarmış tavuk ve 
sucuk satılıyor.

1 GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin,
' www.guvensomine.com bize ulaŞUCakSiniZ

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe 
nig Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 

»M» Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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Beleıliyeciliüizffleılerivaianılaşınceiıineta$ııi(lı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, nisan 
ayında hizmete sun
duğu interaktif sms 
sisteminin ardından 
şimdi de mobil web 
sitesi uygulamasını 
hayata geçiriyor. Bu 
uygulama ile vatan
daşlar günün 24 
saati cep telefon
larından internete 
bağlanıp, belediyeci
lik hizmetlerinden 
nöbetçi eczanelere 
kadar birçok konu 
hakkında bilgi 
sahibi olabilecek. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, mobil 
iletişim çağına ayak 
uydurarak, 25 
Nisan’da SMS 
Belediyeciliğini 
başlatmıştı.
Vatandaşlara daha 
hızlı ve etkileşimli 
hizmet vermek için 
başlatılan bu uygu
lamada vatandaşlar, 
tüm operatörlerden 
0 532 444 16 00 
numaralı telefona 
kısa mesaj gönder
erek borç bilgisi - 
sorgulamadan, 
cenaze hizmetlerine 
kadar çeşitli 

belediyecilik hizmet
leriyle ilgili bilgi ala
biliyor.
Projenin ikinci 
ayağını oluşturan 
mobil web sitesi 
uygulaması ise 14 
Haziran -Pazartesi 
günü kullanıma 
açılıyor. Cep telefon
larından 
mobii.bursa.bei.tr 
adresine giren 
vatandaşlar, günün 
24 saati belediyeci
lik hizmetlerinden1 
nöbetçi eczanelere 
kadar birçok konu 
hakkında bilgi 
sahibi olabilecek. 
Borç sorgulama 
BORÇ yazın. (Örn: 
BORÇ) 0 532 444 16 
00 numaralı telefona 
kısa mesaj gön
derin.
Borç bilgileriniz 
telefonunuza gelsin. 
NOT: Sistemimize 
kayıtlı olan GSM 
numaranızdan 
sorgulama yapa
bilirsiniz.
Evrak sorgulama 
EVRAK boşluk 
Evrak Numarası 
boşluk Evrak Yılını 
yazın. (Örn: EVRAK 

7464 2010) 0 532 
444 16 00 numaralı 
telefona kısa mesaj 
gönderin.
Evrağınızın hangi 
birimde ve ne aşa
mada olduğu bilgisi 
telefonunuza gelsin. 
Şikayet bildirme 
ŞİKAYET boşluk 
Şikayet 
Açıklamasını yazın. 
(Örn: ŞİKAYET 
Acemler üst geçit 
yenileme çalışması 
ne zaman bitecek
tir? Şimdiden 
ilginize teşekkür 
ederim.) 
0 532 444 16 00 
numaralı telefona 
kısa mesaj gön
derin.
Şikayetiniz kayıt altı
na alındıktan sonra 
Şikayet Numarası 
kısa mesaj olarak 
gönderilecektir. 
Şikayetiniz değer
lendirildikten sonra 
çözüm açıklaması 
telefonunuza gelsin. 
Şikayet sorgulama 
(Hizmet Masası) 
SIKAYETSOR 
boşluk Şikâyet 
Numarası boşluk 
Şikayet Yılınıyazın.

(Örn: SIKAYETSOR 
255 2010) 
0 532 444 16 00 
numaralı telefona 
kısa mesaj gön
derin.
Şikayetiniz ile ilgili 
çözüm açıklaması 
telefonunuza gelsin. 
Cenaze defin yeri 
sorgulama 
DEFİN boşluk 
cenazenin T.C. 
Kimlik Numarasını 
yazın. (Örn: DEFİN 
12345678912) 
0 532 444 16 00 
numaralı telefona 
kısa mesaj gön
derin. Cenazenizin 
defnedildiği yer 
bilgisi telefonu 
nuza gelsin. 
Huzurevi sakini 
sorgulama 
HUZUREVİ boşluk 
huzurevi sakininin 
T.C. Kimlik 
Numarasını yazın. 
(Örn: HUZUREVİ 
12345678912) 
0 532 444 16 00 
numaralı telefona 
kısa mesaj gön
derin. Huzurevi 
sakininin kaldığı yer 
bilgisi telefonunuza 
gelsin.

İl Özel İdaresi 
arama Kurtarma 

Ekibi Depreme 
Hazır

Bursa İl Özel 
İdaresi insan 
Kaynakları 
Daire Başkanlığı 
bünyesindeki 
Sivil Savunma 
Amirliğinin d 
üzenlediği 
'Deprem 
Enkazlarından 
Yaralı Kurtarma 
Eğitimi' gerçek
leştirildi.
Arama Kurtarma 
Birliği 
Müdürlüğünden 
gelen 4 eğitmen 
tarafından eğitilen 
İl Özel İdaresi 
personeli, 
Mudanya ilçesine 
bağlı Eğerce 
köyünde bulunan 
deprem sonrası 
yıkılan bir alanın 
canlandırıldığı 
tatbikat alanında 
eğitimlerini 

tamamladılar. , 
Tatbikat eğitiminde 
öncelikle 
yıkıntılar arasında 
mahsur kalan 
olup olmadığını 
araştıran ekip, 
senaryo gereği 
yıkıntılar arasında 
mahsur kalan 
kişiyi, bulunduğu 
yerden çıkararak 
acil sağlık müda
halesi yaptı. 
Tatbikatta hazır 
bulunan İnsan 
Kaynakları Daire 
Başkanı Şaban 
Kander, İl Özel 
İdaresi Arama 
Kurtarma 
Ekibinin, 
Bursa'daki 
kamu kurumlan 
içindeki en 
faal ve güçlü < 
ekip olduğunu 
söyledi.

elm# sekeri
KREŞLERİ —

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

€ĞİTİMD€l2.VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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 

5Î7 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 

AAORTGRGC BROKGR'İ 
TAPU 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

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) 
i ~ Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)_______________ ___

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

Belde S it. 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

mobii.bursa.bei.tr
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Bursa Biiyükşehir'e 5 »eni 
İlce daha dahil oluyor
Uzun süredir 
konuşulan Bursa 
Büyükşehir sınır
larının genişletilme
siyle ilgili taslağın 
içeriği netleşmeye 
başladı. 5 yeni ilçe 
daha Büyükşehir'e 
dahil olacak.

TASLAKTAN 
SIZANLAR 
İzmit ve İstanbul 
örneklerindeki gibi, 
Bursa'da da tüm 
ilçelerin 
Büyükşehir'e dahil 
olacağı ve il sınır
larının Büyükşehir 
Belediye sınırı ola
cağı konuşuluyordu. 
Hazırlanan taslağın

ffl» mlcı swm ıMe Mantımı
Türk Hava 
Yollan’nın(THY) 
yolcu sayısı bu yılın 
ilk 5 ayında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 20.4 
artarak, 10.9 
milyon'a ulaştı. 
Türk Hava Yolları 

। A.O.’nun Kamu 
Aydınlatma 
Platformu’na yaptığı 
özel durum açıkla
masında bu yılın 
Ocak-Mayıs dönem
ine ait trafik 
sonuçlarına yer 
verdi. Buna göre, 
yolcu sayısı Ocak- 
Mayıs 2009 döne
minde 9 milyon 
iken, 2010 yılının 
aynı döneminde 
yüzde 20.4 artışla 
10.9 milyon'a ulaştı.

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

KÖRFEZ OFSET & GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

içeriği de yavaş . 
yavaş netleşiyor.

YARIÇAPI 50 KM 
Çok yakında TBMM 
İçişleri
Komisyonu'na gele
cek taslağa göre, 
Bursa kent 
merkezine göre 50

Dış hatlarda busi
ness class ve dıştan 
dışa transit yolcu 
sayılarında da Ocak- 
Mayıs 2009 dönem
ine kıyasla sırasıyla 
yüzde 34.4 ve yüzde 
27.2 artış meydana 
geldi.
Anılan dönemde 
yolcu doluluk oranı 

km'lik kuşbakışı 
Îrarıçap içinde kalan 
negöl, Orhangazi, 

Orhaneli, Keleş ve 
Büyükorhan, 
Büyükşehir'e 
bağlanacak.
TUNÇAK UMUTLU 
AKP Bursa 
Milletvekili Mehmet 

ise 4 puan artışla 
yüzde 71.5 olarak 
gerçekleşti.
Arzedilen Koltuk 
kilometre (AKK), 
Ocak-Mayıs 2009 
döneminde 20.6 
milyar iken, 2010 
yılının aynı döne
minde yüzde 21.3 
artarak 24.9 mil-

Tunçak, bu taslağı 
desteklediklerini 
belirterek, "Bu 
yasayla İl Özel 
Idaresi'nin yükü 
hafifleyecek, özellik
le dağ ilçeleri 
altyapı yatırımları 
bakımından çok 
fayda görecek1' dedi 

yar'a, 
ücretli yolcu 
kilometre (ÜYK), 
Ocak-Mayıs 
2009 döneminde 
13.9 milyar iken, 
2010 yılının aynı 
döneminde yüzde 
28.6 artarak 17.8 
milyar'a, konma 
sayısı, Ocak-Mayıs 
2009 döneminde 79 
bin 708 iken, 2010 
yılının aynı 
döneminde yüzde 
17.2 artışla 
93 bin 454'e, 
kargo-posta, Ocak- 
Mayıs 2009 döne
minde 83 bin 815 
ton iken, 2010 
yılının aynı döne
minde yüzde 50.5 
artışla 126 bin 131 
ton'a yükseldi.

Semılinliıle çatışma: 
1 astsubay şehit

Hakkari'nin 
Şemdinli ilçesinde 
kırsalında terör 
örgütü PKK 
üyelerinin uzak 
mesafeden açtığı 
ateş sonucu 1 ast
subay şehit oldu, 
1 subay yaralandı.. 
Yaralı astsubay 
hastanede 
tedaviye alındı. 
Hakkâri'de sınırda 
devriye görevini 
yapan askerlere 
terör örgütü tarafın
dan uzun namlulu 
silahla yapılan 
saldırıda 1 
astsubay şehit 
olurken 1 üsteğ 
men yaralandı. 
Hakkâri Valisi 
Muammer Türker 
konuyla ilgili yap

Bursa’da Trafik 
Düzenlemesi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından Gürsu 
Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) 
önünde yapılacak 
yaya üst geçidi 
inşaatı montaj 
çalışması dolayısıy
la 13 Haziran 
Pazar günü, 
Bursa-Ankara 
kara yolunda trafik 
akışı yeniden 
düzenlendi. 
Büyükşehir 
Belediyesinden 
yapılan yazılı açık
lamaya göre, çelik 
konstrüksiyon 
köprü kirişleri 
montaj çalışması 
yapılacağı için 13 
Haziran pazar 
günü, 05.00-12.00 

tığı açıklamada, 
saat 13.00 sıraların
da Şemdinli ilçesi 
Ortaklar köyü kır
salında sınır görevi
ni yürüten askeri 
birliğe bölücü terör 
örgütü mensu
plarınca uzun nam
lulu silahlara açılan 
ateş sonucu 
1 astsubay şehit 
olduğunu 
1 üsteğmenin ise 
hafif şekilde 
yaralandığını 
belirtti.
Vali Türker, şehit ve 
yaralı olan asker
lerin helikopterle 
Fatih Kışlası'na 
oradan da ambu
lansla askeri has
taneye kaldırıldığını 
söyledi.

saatleri arasında 
Bursa-Ankara 
kara yolu her 
iki. yönde araç 
trafiğe 
kapatılacak. 
Çalışma süresince 
Bursa'dan 
Ankara'ya gidiş 
istikametini kul
lanacak sürücüler, 
Gürsu Kavşağı, 
Duraner Sokak ve 
Bosna 
Caddesi'nden 
Kestel Kavşağı'na 
yönlendirilecek. 
Ankara'dan 
Bursa'ya geliş 
istikametinde ise 
alternatif güzergah 
olarak Gürsu 
Anaokulu önündeki 
servis yolu 
kullanılacak.

TFJW A A “SUYUNU BOŞA HARCAMA*
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için sizde katılın jH®S!®8E k
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(.SIIIhSIİ'MlIltlftlIlHini
Milli Eğitim Bakan 
lığı Eğitim Teknolo 
jileri (EĞİTEK) Genel 
Müdürü Mahmut 
Tüncel, Seviye 
Belirleme Sınavı'na 
(SBS) girecek 
ilköğretim 6. sınıf 
öğrencilerinin 
yabancı dil sınavın
da dikkatli olmaları 
gerektiğini söyledi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim 
Teknolojileri 
(EĞİTEK) Genel 
Müdürü Mahmut 
Tüncel, bugün 
Seviye Belirleme 
Sınavı'na (SBS) 
girecek ilköğretim 6. 
sınıf öğrencilerinin 
sınavda dikkatli 
olmaları gerektiğini 
belirterek, sınavda 
okudukları yabancı 
dilin sorularını 
çözmeleri gerektiği
ni vurguladı. 
Tüncel, düzenlediği 
basın toplantısında, 
SBS'de yabancı • 
dil testinde, okuduk
ları yabancı dil 
dışındaki soruları 
yanıtlayan öğren 
çiler bulunduğunu 

anımsatarak, bu 
sorunun "özel" bir 
sorun olduğunu, 
sadece İstanbul'da 
iki özel okulun 
öğrencileriyle ilgili 
bir sorun olduğunu 
belirtti.
Farklı bir yabancı 
dile ait cevapları 
işaretleyen öğrenci
lerin sorunlarının 
giderilmesi için 
kendilerine 
dilekçeyle başvur
maları gerektiğini 
belirten Tüncel, 
dilekçe gönderme 
süresinin bugün ' 
mesai bitiminde 
sona ereceğini 
belirtti.
Şu ana kadar kendi
lerine 880 dilekçe 
geldiğini bildiren 
Tüncel, "Bundan 
sonra pek fazla 
beklemiyoruz.
Konu hassas 
olduğu için 
başvurmayı düşü
nenler, şu âna 
kadar başvurmuş
tur. 880 dilekçenin 
içinde mükerrerlik 
çok fazla. Bu 
dilekçelerin 739'u 

özellikle iki özel 
okul öğrencilerine 
ait Dilekçelerin 
yüzde 80'inin 
sorununu da 
çözdük" diye 
konuştu.
Sınavda birden 
çok yabancı dile ait 
soruları çözen 
öğrencilerin de 
dilekçe gönderdiğini 
belirten Tüncel, 
bu konuyla ilgili 
dilekçe başvuru
larının ise 154 
olduğunu söyledi. 
Sorunu gidermek 
amacıyla ilköğretim 
7. ve 8. sınıf, öğren
cilerine böyle bir 
hak tanındığını vur
gulayan Tüncel, 
bu konunun SBS'ye 
girecek ilköğretim 6. 
sınıf öğrencileri için 
de sorun olmaması 
için öğrencilerin 
sınavda dikkatli 
olmaları gerektiğini 
vurguladı. Tüncel, 
"Okudukları 
yabancı dilin soru
larını çözsünler. 
Eğer okullarında 
iki yabancı dil oku- 
tuluyorsa, velisinin 

bize başvurduğu 
dildeki testleri 
çözsünler" dedi. 
Yarın yapılacak 
sınava 1 milyon 
68 bin öğrencinin 
başvurduğunu 
belirten Tüncel, 
SBS'lere yaklaşık 
3 milyon 175 bin 
öğrencinin 
katılmasını bekledik
lerini söyledi. 
Tüncel, toplam 
çağ nüfusuna 
bakıldığında 
SBŞ'lere başvur
mayan 595 bin 
öğrencinin bulun
duğunu ifade 
ederek, bu 
sınavlara başvur
manın zorunlu 
olmadığını 
anımsattı.
Tüncel, sınavlara 
başvurmayan 
öğrencilerin / 
bazılarının yurt 
dışında okumak 
için, bazılarının 
ise zorunlu 
eğitimden sonra 
okula devam 
etmediği için 
başvurmadıklarını 
ifade etti.

Okulu asan 
öğrencilere 
yakın takip

Milli Eğitim 
Bakanlığı, okula 
kayıtlı olduğu halde 
20 günden fazla 
devamsızlık yapan 
ilköğretim öğrenci
lerinin okula 
devamlarını sağla
mak amacıyla, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla 
işbirliğine yönelik 
bir protokol 
imzalayacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
okula kayıtlı olduğu 
halde 20 günden 
fazla devamsızlık 
yapan ilköğretim 
öğrencilerinin okula 
devamlarını sağla
mak amacıyla, 
aralarında Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Ceza ve 
Tevkif Evleri ile

Konsolosluk İşleri 
genel müdürlük
lerinin de bulun
duğu tüm ilgili 
kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla 
işbirliği yapacak. 
Bilgiye göre, 
MEB, kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla 
işbirliğine yönelik 
bir protokol 
imzalayacak. 
Hazırlanan protokol 
taslağına göre, 
zorunlu ilköğretim 
çağında olup da 
okula kayıt 
yaptırmayan çocuk
lar ile kayıtlı olduğu 
halde okula git
meyen öğrencilerin, 
"eğitime erişim ve 
devamlarının önün
deki engellerin 
ortadan 
kaldırılması" 
amaçlanıyor.

DUGUN & NİŞAN & SÜNNET ve AÇILIŞ | 
ORGANİZASYONLARI İLE DE | 

HİZMETİNİZDEYİZ

©32 «EMM M0WM33 EDffiB ©E SESE

NİKAH ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

1

DAVETİYE KATALOGLARIMUI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR...
DÜĞÜN a NİŞAN <& NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI 

MASA VE SANDALYE SÜSLEME & GELİN MAŞASI & 
SÜNNET YATAĞI VE TAHTI Â BALON SÜSLEME & 

HAVAİ FİŞEK <& KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ
DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI & PALYANÇOLAR

KÖRFEZ OFSET

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK - ORGANİZASYON

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij Yanı GEMLİK 

Tel: 0 224 513 96 83 Fax: 0 224 513 35 95
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SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Karfez
otaılı-la ita aûaıûa SİVMİ SAMTISİ

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaplı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

NÖBETÇİ ECZANE
12 Haziran 2010 Cumartesi V ı

SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cad. No 2 

Tel: 5130363 GEMLİK
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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 OO 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihİsar (262) 655 60 31

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

■ M 

ı W

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

DAĞITICILAR

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

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

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

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
MAR-PET 513 İS i!
Tuncay Otogaz 313 14 25
Bayza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
aceılK'lN Ilr oOnlûk sItasI oazitiiI

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3686 
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 
TAKIYE 

12.00-14.15- 
16.15-20.30 

BENİ UNUTMA 
11.45-14.00- 
16.30-19.30
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1 avtk Tl vadeli r'cvduat hesapları için geçertidr. HSBC Bank AŞ 'hin faiz cmrlrr 1 i v- rme hakkı sakMr.
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BAHAR KAMPANYASI G€MDRŞ
ABONELİK BE DE L İ detayli BİLGİiçiN

peşin fiyatına A
TAKSİT |U

Abonelik Bağlantı Bedeli, kredi kartına 10 taksit

TEL 513 29 29

WORLD ^cardFinans

4’bonUS fna^mum axess

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

15 Haziran 2010 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com . info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTİİRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sanattır"

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK ’

CHP İlçe Başkanı Cem Güler eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un Odaları ziyaret ederek yaptığı açıklamalara cevap verdi

İm IMınufı mı itesti
CHP İlçe Başkanı Cem Güler, yaptığı yazılı 
açıklamada, eski Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un Belediyeyi eleştiren sözleri üzeri 
ne Turgut’u ağır dille eleştirdi. Güler, “AKP 
ve Mehmet Turgut döneminde belediye 
parasıyla Romanya'ya giden bir gurup 
sözde gazeteci, şimdiki CHP'li belediye 
yönetiminden nemalanamadıkları için, tama
men “duygusal’’ nedenlerle uzun bir süredir 
CHP'li Gemlik Belediyesi başkan ve kadro- 
lan hakkında karalama ve iftira kampanyası 
yürütmektedir.’’ dedi. Haberi sayfa 4’de

İİMİİİM
Gazetemiz Gemlik Körfez, 38 yaşına 

giriyor.
16 Haziran 1973 günü ilk yayın yaşamına 
başlayan Gemlik Körfez, yarın ki sayısı 
ile 37 yıllık yayın yaşamını geride bıraka 
rak, 38. yaşına girecek. 1973 yılından 
2002 yılına kadar haftalık olarak yayın
lanan Gemlik Körfez, 3 Şubat 2002 tari
hinden itibaren günlük olarak haftada 6 
gün Okurlarıyla buluşuyor. Gemlik’in en 
eski ve en düzenli yayınlanan gazetele 
rinden biri olan Gemlik Körfez, ilçenin 
basın tarihinde en önemli yerini tutan 
sürekli yayın olmayı sürdürüyor.

Güne Bakış Fırıncılar Ticaret Odasında
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BEŞAŞ’ın Gemlik’te 5 bayilik vermesi üzerine konuyu Ticaret ve Sanayi Odası’na 
götüren 28 kayıtlı üye, Başkan Kemal Akıt’tan haksız rekabetin önlenmesini istedi.

BESAŞ ekmeği
Son günlerde BESAŞ ekmeği 

Gemlik’e gelsin mi, gelmesin mi tartış
maları yapılırken, BEŞ AŞ, 5 bayi ile 
anlaştı ve ekmek satışları başladı.

BESAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
nin halka ucuz ekmek yedirmek için 
kurduğu bir şirket.

İşi ekmek üretmek.
Amacı, dar gelirli vatandaşın, günde 

evine girecek.5-10 ekmekten yapacağı 
tasarruf düşünülmektir.

BESAŞ halka doğrudan hizmet veren 
bir kurumdur.

Gemlik’e geç gelmesi tartışma 
konusu yapılmalıdır aslında.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
kayıtlı fırın 
işletmecileri, 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt’ı makamında 
ziyaret ederek, 
BEŞAŞ’ın Gemlik’te 
satış başlatmasının 
kendilerini zor duru
ma soktuklarını 
söylediler.
Dün, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret eden 
fırıncılar, Başkan 
Kemal Akıt’a 
"BESAŞ Gemlik’te 
5 bayilik açarak, 
haksız rekabet 
başlattı.” dedi.

Ticaret ve Sanayi 
Odası’na kayıtlı 28 
fırıncı, BEŞAŞ’ın 
Gemlik’te bayilikler 
vermesinin, halkın 
istifadesinden çok, 

siyasi nedenlerle 
ön plana çıktığını 
söylediler.
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, fırıncıları din
ledikten sonra, 

konu ile ilgileneceği
ni ve ilgililerle 
görüşeceğini 
ve konunun 
takipçisi olacağını 
söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETÎNKAYA

Bıçak Sırtı....
Yurttaş konuşuyor..
Trende.. Otobüste.. Sokakta..
“Memlekette 70 milyon aç.. Bize mi kaldı Araplara 

yardım etmek.. Onlar bizi arkadan vurmadı mı?”
Bu sözler..
Durduk yerde söylenmez..
Bizim insanımız iyilikseverdir.. Her zaman mazlu

mun yanındadır.. Elindekini avucundakini mutlaka 
paylaşır..

Demek ki.. Bıçak kemiğe dayanmıştır.
Sorun büyüktür.
Yoksa..
Bizimkiler bırakın Müslümanı Arabi, dinsize bile 

yardım ederler.
Ekonomik darboğaz sosyal yaşamı bozuyor..
İnsanların duygularını köreltiyor.
Dengeleri alt üst ediyor.
Başbakan ve şürekası;
Gelinen noktanın “yehametini” anlamak zorun

dadır..
Çünkü; durum kadere bağlayarak, sağa sola posta 

atarak gerçeği gözden saklayamayacak kadar cid
didir..

Yoksul yurttaş gündüz bulduğu işte çalışmakta..
Onun dışındaki zamanlarını da ailece ev ekono 

misini ayakta tutmak için çöplüklerden “atık” topla
yarak, su, simit, limon satarak değerlendirmektedir.

Onun için;
Ülkenin sosyo-ekonömik geleceğine karar veren

ler;
Tüm enerjisini yurttaşının refahına yöneltmek ve 

laikliğe karşı eylemlerin odak noktası olmaktan 
çıkıp ekonominin odağına yerleşmek zorundadır.

Hamasete gerek yok..

CHP’ye katılımlar sürüyor..
Kemal Kı I ıçdaroğlu ile doğru rotaya giren CHP 

yelkenlerini yeni katılımlarla şişiriyor.
Fırtınalı denizlerde güvenle yol alıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu önce Nilüfer’de, sonra da 

Osmangazi'de 2000’i aşkın kişi CHP üyesi oldu.
Ülke siyasetinin yeni bir yol ayrımına geldiğine 

dair önemli göstergedir üye katılımları..
Yurttaş yılgınlık içindedir. Umut peşindedir.
Onun için;
CHP’ye ciddi sorumluluklar düşmektedir.
Söylemleriyle, eylemleriyle, projeleriyle, iktidarın 

kesin seçeneği olduğunu ortaya koymalıdır..
İç çekişmelerden arınıp toplumsal gelişmeye ivme 

kazandıracak doğru, gerçekleşebilir, sağlıklı poli
tikalar üretmelidir.

Varsa...
Kişisel çıkar hesapları yapanları ayıklamak,nitelik- 

nicelik dengesini iyi kurmalı ve korumalıdır.
Gemlik Lisesi Pilav Günü...
İlk mezunlarını 1969 yılında veren Gemlik Lisesi;
Tam 41 yıl sonra Gemlik Liseli okul müdürü 

Ertuğrul KILIÇLAR’ın önderliğinde tüm mezunları 
bir araya getiren bir pilav günü gerçekleştirdi.

13 Haziran’da mezunu olmakla bir kez daha onur 
duyduğumuz lisemizin acı tatlı bir çok heyecan 
yaşadığımız bahçesinde, beden eğitimi dersleri yap
tığımız, Buzlar Çözülmeden oyununu izlediğimiz, yıl 
sonu balomuzu gerçekleştirdiğimiz, bütünleme 
sınavlarına girdiğimiz spor salonunda toplandık.

36 yıldır hiç görmediğim arkadaşlarımla “vaay” 
diyerek kucaklaştık.

Zaman tüneline girdik.
Öğretmenlerimizle arkadaşlarımızla olan anlarımızı 

anımsadık..
İlk müdürümüz Yılmaz öğer’le esas duruşta soh

bet ettik..
Halit Çokal müdürümle, Necati, Yavuz, Salim, 

Mehmet öğretmenlerimle karşılaştık.
Sami Aslım Öğretmenimizin coşkulu konuşmasını 

dinledik.
Sonsuzluğa göçen Mehmet Çalım ve İsmail Çokal 

Müdürümüzü, Nadir Alpay, Dursun Ergüler öğret
menimizi ve mezun arkadaşlarımızı saygıyla andık..

Özel günde bizleri bir araya getiren Prof. Dr.Müfit 
Parlak, Aydın Akovahgil, Mahir Gencer ağabeyleri 
me, Ragibe, Mürvet, Şeyda arkadaşlarıma, destek 
veren Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’e teşekkürler.

Mezun arkadaşlar bir de web sitesi oluşturmuşlar..
Dileyen arkadaşlarımız www.gemliklisesimezun- 

lari.com adresinden siteye erişerek iletişim kura
bilirler.

Kurşunlu Siikrii Kaya Mahallesi ne
lohmuiinsiKM

Yaklaşık 
6 kilometrelik 
sahil şeridine 
sahip Gemlik 
Kurşunlu Şükrü 
Kaya Mahal leşi’ne 
Muhtarlık 
Hizmet Binası ile

tuvalet yapıldı. 
Kurşunlu sahil
lerinde düzenleme 
çalışması.
başlatan Gemlik 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü, Şükrü 
Kaya Mahallesi

Muhtarlığı ile 
vatandaşlardan 
gelen yoğun talep 
üzerine Muhtarlık 
Hizmet binası ile 
birlikte bay bayan 
tuvaleti yapıldı. 
Mülkiyeti Gemlik

Belediyesi’ne ait 
boş arsa üzerine 
yapılan prefabrik 
muhtarlık hizmet 
binası ile tuvalet 
önümüzdeki gün
lerde halkın hizme
tine sunulacak.

Körfez seferleri başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
sahillerindeki değeri 
BursalIlara yaşat
mak, gemi turları ile 
yerli ve yabancı tur
ist sayısı artırmak 
amacıyla Mudanya- 
Armutlu arasında 
çalışan Körfez sefer
lerini 16 Haziran 
Çarşamba günü 
başlatıyor.
Bursa’nın dağından 
ovasına, tarihi 
mirasından denizine 
kadar tüm değerler
ine sahip çıkan 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Bursahları 
denizli buluşturacak 
olan Mavi Tur körfez 
seferlerini 16 
Haziran Çarşamba 
günü başlatıyor. 
Haftanın 7 günü 
boyunca iki sefer 
halinde düzen
lenecek turlarla 
vatandaşlar 
Mudanya-Armutlu 
arasında yolculuk 
yapıp, denizin keyfi
ni çıkarabilecek. 
Mudanya-Armutlu- 
Fıstıklı- Kumla 
arasında 500 kişi 
kapasiteli gemiyle 
yapılacak ilk sefer 
sabah 09.30’da

Mudanya’dan 
başlayacak ve 
15.30’da sona ere
cek. İkinci sefer 
ise saat 18.30’da 
başlayıp, 22.45’te 
tamamlanacak. 
Vatandaşlar sefer
lerin başlangıç nok
tası olan Mudanya 
iskelesinden 2 adet 
tam manyetik bilet 
ile 6,00 TL’ye 
gemiye binebilecek. 
Bursa Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’nın görülüp, 
bilinen birçok değeri 
olduğunu ancak 
Burşa’da yaşanların 
bunlardan yeteri 
kadar istifade 
edemediğini söyledi. 
Başkan Altepe, 
“İşte bu güzellik 
terden biri de 
Bursa’nın sahilleri. 
BursalIlara sahillerin 
varlığını sadece har-

itada değil, 
yaşarak bu güzelliği 
hissettireceğiz. 
Bir taraftan Mudan 
ya’dan Gemlik’e 
kadar sahil şeridin 
de çeşitli düzenleme 
ve tesisleşme 
çalışmalarımız 
sürürken, diğer 
taraftan da deniz 
seferleri ile 
halkımızı denizle 
buluşturmuş 
oluyoruz" dedi. ■

1.SEFER Başlangıç Bitiş Süre
Mudanya - Armutlu seferi 09:30 10:30 01:00
Armutlu mola 10:30 11:00 00:30
Armutlu Fıstıklı seferi 11:00 11:15 00:15
Fıstıklı mola 11:15 12:15 01:00
Fıstıklı - Kumla seferi 12:15 13:15 01:00
Kumla mola 13:15 14:15 01:00
Kumla - Mudanya seferi 14:15 15:30 01:15

2.SEFER Başlangıç Bitiş Süre
Mudanya - Kumla seferi 18:30 19:45 01:15
Kumla mola 19:45 20:00 00:15
Kumla Fıstıklı seferi 20:00 21:00 01:00
Fıstıklı mola 21:00 21:00 00:00
Fıstıklı Armutlu seferi 21:00 21:15 00:15
Armutlu mola 21:15 21:45 00:30
Armutlu - Mudanya seferi 21:45 22:45 01:00

http://www.gemliklisesimezun-lari.com
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Bursa’da hıçaklar konuşlu
Bursa'da küfür 
yüzünden çıkan 
kavgada 4 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi Fethiye, 
Mahallesi Gökova

Sokak üzerinde 
meydana gelen olay
da, küfretme 
meselesi yüzünden 
çıkan kavga, şüpheli 
E.A.'nın (40) F.A.'a 
(46) ait 16 LZ 576 
plakalı otomobilin

camını tuğla ile 
kırmasıyla büyüdü. 
Bir birine giren 
tarafların kavgasında 
bıçaklar konuştu.
B.A. (20) ve S.A. (28) 
kol ve elinden, 
E.A. ile M.A. (35) ise

vücudunun çeşitli 
yerlerinden yara
landı. Polis, 
kavgaya karışan 
5 kişi hakkında işlem 
yaparken, yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

03canvurai1933@h0tmaii.com 
www.mllllyet/blog/özcan vural

Yazı YOR l

Kul hakkı....

lal alma kaması kanlı Mtli
Bursa'da bir barda 

kasiyer bayana laf 
atma meselesi 
yüzünden çıkan kav
gada bir kişi ağır 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Ankara 
Caddesi üzerinde 
bir barda laf atma 
yüzünden çıkan

bıçaklı kavgada 
biber gazı da kul
lanıldı. Kasiyer Seda 
Y.'ye laf atıldığı iddi
asıyla müşterilerle 
garsonlar arasında 
kavga çıktı. Kavga 
büyüyünce 39 yaşın
daki Hakan T. feci 
şekilde darp edildi. 
Evren Özgür T. isimli 
şahısla olay

yerinden ayrılan 
Hakan T. ile polisler 
arasında kovala
maca yaşandı.
Şahısların bulun
duğu otomobil 
Atıcalar
Mahallesi'nde 
kıstırıldı. Ancak 
sürücü kaçarak izini 
kaybettirirken, yaralı 
Hakan T.'yi olay

yerinde bıraktı. 
Yüzü kanlar içinde 
olan Hakan T. 112 
ambulansıyla 
Bursa Devlet 
Hastaneşi'ne 
kaldırılırken, polis 
kavgaya karıştığı 
öne sürülen 3 gar
sonu gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruştur 
ma sürdürülüyor.

Borçlar ölüme götürdü
Bursa'da, piyasaya 
olan borçlarından 
dolayı bunalıma 
giren bir kaportacı, 
ölmeden önce 
ailesinden özür 
dileyen bir mektup 
kaleme alıp canına 
kıydı.

Edinilen bilgiye 
göre, Yiğitler 
Mahallesi'nde 
Otosansit 22. blokta 
kaportacılık yapan 
45 yaşındaki Hâşan 
Korkmaz, piyasaya 
olan borçlarından 
dolayı bunalıma

girdi. Ailesine ken
disini affetmeleri için 
özür mektubu 
bırakan Korkmaz, 
dükkanındaki demir 
askıya çamaşır ipiyle 
kendini astı. Yapılan 
ihbar üzerine olay 
yerine gelen polis iş

yerinde incele 
melerde bulundu. 
Korkmaz'ın 
ailesi için yazdığı 
intihar mektubuna 
el koyuldu. 
Şavcıkğın olayla 
alakalı soruşturması 
sürüyor.

Şifa hulmak isterKen canından oldu
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Adnan Menderes 
Mahallesi Murat 
Sokak üzerindeki 
kızının yanında 
kalan 72

yaşındaki Nezafet 
Yavuz, ayrı ayrı 
kullanılması 
gereken kalp 
haplarını birlikte 
yuttu. İyileşmesi 
gerekirken durumu 
daha da kötüleşen

yaşlı kadın, yakınları 
tarafından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kalp has
tası olduğu bildirilen 
Yavuz, yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla

madı. Savcılık 
yaşlı kadının 
ölümünü şüpheli 
bulurken, Yavuz'un 
cesedi kesin Ölüm 
sebebinin tespiti 
için otopsiye 
kaldırıldı.

Başbakan Erdoğan’ın Tevrat’taki “10 
emir”den alıntı yaparak İsrail’e 
“Öldürmeyeceksin” diye seslenmesi 
üzerine CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu, Keşan’da yaptığı konuş
mada “diğer emirler”e yer vermiş:
“6. emir ‘Öldürmeyeceksin’ diyor ama 

8. emir ‘Çalmayacaksın’, 9. emir ise 
‘Yalan söylemeyeceksin’ diyor”...

Bunları söyledikten sonra Kur’an’dan 
“Kul hakkı yemeyeceksin” alıntısını yap
mış ve Deniz Feneri davasını örnek 
göstererek
“Bizim savcılar Almanya’ya gidecekti, 
Almanya’daki savcılar buraya gelecek

ti, neden engel oldunuz’' diye sormuş.
Türkiye’de evladının kurs parasını 

ödeyemediği için hapse atılan anneler, 
bu olaydan kendini sorumlu tutup inti
har eden saf ve masum gençler, 600 TL 
elektrik parasını ödeyemediği için mum 
yakan ve çıkan yangında yanarak ölen 
felçli anneler, annesini böyle feci bir 
olayla kaybettiği için gözyaşları din
meyen evlatlar; aç ve evsiz, parklarda 
yatarak üniversite bitirmeye çalışan 
öğrenciler varken o ülkede trilyonlarca 
liralık yolsuzlukların üstü örtülyyorsa 
bu elbette “kul hakkı”nın ta kendisidir.
Eğer insanlar, suçunu bilmediği, kesin 

bir suçlama gösterilemediği halde 
sadece mahkeme gününü beklemek 
üzere “adete hüküm giymiş gibi” yıllar
ca cezaevlerine tıkılıyorsa, hiçbir geliri 
kalmayan eşleri ve çocukları yıllarca 
açlığa, yokluğa terk edili yor bir de 
üstüne avukat parası ödemek zorunda 
bırakılıyorsa, bu insanlar küçük çocuk
larının büyümesini göremiyor, yaşlılar 
kalp krizi geçirip hastanelere düşürülüy- 
örsa, “hukukta sadece gizli tanık ifade
siyle suçlama yapılamaz” denmesine 
rağmen bal gibi yapılıyor ve ağır suçlu 
gibi cezaevine atılanlar orada unutturu- 
luyorsa...
Adaleti aramayan ve gerçek- 

leştirmeyenler elbette kul hakkı”nın 
alâsını yemektedirler.

Ülkenin medyasına, yargısına el uzatıp 
“görevini yapan insanlara” zarar verili 
yor, işleri acımasızca ellerinden alınıyor, 
hatta bunun için açıktan açığa çağrı 
yapılıyorsa bu da “kul hakkı”dır.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması bana bun
ları düşündürdü.

MhitıMttiıııllıııılıHı
Edinilen bilgiye 
göre, Balabancık 
köyünde oturan 
81 yaşındaki 
Sait Tezcan, 
Görükle'deki

Konaklı köyünde 
bulunan arkadaşının 
tarlasına kiraz 
toplamaya gitti. 
Dönüş yolunda 
kullandığı

16 LV 653 plakalı 
traktörün direksiyon 
hakimiyetini 
kaybeden Tezcan, 
devrilen aracın 
altında kaldı.

Ağır yaralanan yaşlı 
adam olay yerinde 
hayatını kaybetti.’ 
Jandarma olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR 

KÖRFEZ OFSET-GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:03canvurai1933@h0tmaii.com
http://www.mllllyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güıe Bakış Cem fiiilerfeı Iinttfa mii ekstiıi
CHP İlçe Başkanı Cem Güler eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un Odaları ziyaret ederek yaptığı açıklamalara cevap verdi

■
BESAŞ ekmeği CHP İlçe Başkanı

Gemlik Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlanalı kaç yıl oldu?

Bunca zaman neden getirilmedi BESAŞ 
Gemlik’e merak ediyorum.

CHP’li Gemlik Belediyesi’nin BESAŞ ekme 
ğinin ilçeye gelmesine sıcak bakmadığını 
duymuştum.

Nedenini merak ettiğimde, ilçedeki fırıncı 
esnafının bundan zarar göreceği anlatıldı.

Belediye Başkanın fırıncılara aynı kalitede 
ucuz halk ekmeği satmasını önerdiğini öğ 
rendim.

Ancak, AKP ilçe yönetimi BESAŞ’ı 
Gemlik’e getirmede kararlı olduğu ve bu 
konuda çeşitli girişimlerde bulunduğunu da 
biliniyor.

Fırıncılar, AKP’lilere, BESAŞ yetkililerine 
defalarca gidip geldiler.

BEŞAŞ Gemlik’e gelmesin diye...
Ama kendileri ucuz ekmek üretmeye bir 

türlü yanaşmadılar.
Bundan iki ay önce, bir grup fırıncı gaze 

temizi ziyaret ederek, BEŞAŞ kalitesinde ve 
fiyatında ekmek üreteceklerini söylediler.

Ama, uygulamada bünu göremedik.
Hiçbir fırının camekanına "Burada BESAŞ 

ayarı ekmek satılmaktadır” yazısı yazmadı.
Ve... BESAŞ Gemlik’e geldi.
Şimdi fırıncılar kapı kapı dolaşıyor, 

BESAŞ’ın gelişinin haksız rekabeti doğur
duğunu söylüyorlar.

Bence fırıncılar geç kaldılar.
Belediye üzerine düşeni yaptı, BEŞAŞ yıl

lar önce gelmesi gereken ilçemize, nedense 
bu yıl geldi.

Fırıncılar, BESAŞ rekabetinden korkmama 
İl, isteyen istediği ekmeği zaten alıyor.

Siz de çıkarın ucuz ekmek, halk bundan- 
yararlansın.

Sevgili okurlarım, yarın Gemlik Körfez Ga 
zetesi 37 yayın yılını bitirip 38. yayın yılına 
giriyor.

Gemlik Körfez, bölgemizde çıkan en eski 
yerel gazetelerden biri..

Bugüne kadar bir yerel gazetenin varlığını 
sürdürebilmesi kolay değil.

Bunu siz okurlarımıza borçluyuz, teşek 
kürler...

Cem Güler, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
eski belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un Belediyeyi 
eleştiren sözleri 
üzerine Turgut’u 
ağır dille eleştirdi; 
Güler, açıklamasında 
şu görüşlere yer 
verdi:: “AKP ve 
Mehmet Turgut 
döneminde 
belediye parasıyla 
Romanya'ya giden 
bir gurup sözde 
gazeteci, şimdiki 
CHP'li belediye 
yönetiminden 
nemalanamadıkları 
için, tamamen “duy
gusal” nedenlerle 
uzun bir süredir 
CHP'li Gemlik Beledi 
yesi başkan ve 
kadroları hakkında 
karalama ve iftira 
kampanyası 
yürütmektedir. 
Kendi partisince bile 
dışlanarak aday 
gösterilmeyen ve 
kendisine kibarca 
“seni istemiyoruz” 
denilmiş bir siyasi 
kişinin, muhtemelen 
yaşı hayli ilerlemiş 
olmasından kaynaklı 
kerameti kendinden 
menkul açıklamaları 
nın arkasına sakla
narak, sınırlı akılla 
rınca CHP'li Gemlik, 
Belediyesi'ni karala
maya kalkan, aldık
ları üç beş kuruşluk 
ilana göre kıble de 
ğiştiren bu sözde 
gazeteciler, aynı

zamanda vatandaşın 
aklıyla da alay etmek 
tedir. Gemlikliler 
geçtiğimiz seçim
lerde yaptıkları ter
cihle göstermiştir ki; 
geçmiş on yıl boyun
ca fıskiye yapmak
tan başka Gemlik’e 
bir şey yapmayan, 
Gemlik'in Büyükşe 
hir’e bağlanarak, yıl
lık 20 - 25 milyon TL 
'sının Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’ne 
aktarılmasına göz yu 
man ve 9 yıl biriktir 
dikleri parayla plan
sız programsız se 
çim yatırımlarıyla 
halkın parasını çar 
çur ederek, hiçbir 
altyapısı tamamlan
mayan sokaklara 
seçimlere iki ay kala 
alelacele asfalt dö 
ken, yanına bölüm 
müdürlerinin bile 
girip fikirlerini açık
layamadıkları ve yıl
larca Gemlik'i "ben 
yaptım oldu" anla 
yışıyla adeta bir köy 
bakkalı gibi yöneten
lerin şimdi kalkıp 10 
yılda ancak ihalesini 

yapabildikleri, ya da 
kısmen inşaatına 
başlayabildikleri 
yatırımları bir yıl 
içinde bitiren CHP'li 
Gemlik Belediyesi’ne 
tek söz bile söyleme 
ye hakları yoktur. 
Kendisine gereken 
cevap aslında bizzat 
kendi partisince veri 
lerek aday bile gös
terilmemiş olmakla 

^birlikte, Sosyal Ya 
şam Merkezi'nin açı 
lışında bizzat döne
min CHP Genel Bas 
kam’nın ağzından 
kendisine teşekkür 
ettiğimiz gibi, hiçbir 
sıfatı olmamasına 
karşın pek çok tö 
rende emrivaki ya 
parak protokolün ön 
sıralarına oturması
na karşın, kendisine 
her zaman göster
miş olduğumuz 
saygımızın eğer 
kaybolmasını 
istemiyorsa, ona 
tavsiyemiz gaze 
teciliği bir silah gibi 
kullanacak kadar 
bayağılaşan 
sözde gazeteci

müsveddelerine 
alet olmamasıdır. 
Gazetecilikle bağdaş 
mayan karalayıcı, 
de di kodu ve iftiraya 
dayalı, çirkin ve 
aşağılayıcı yayın 
yapanlar hakkında 
da hukuki hak
larımızı saklı tut
tuğumuzu kamu 
oyunun bilgisine 
sunanz.
Hatırlatmak isteriz ki 
biz; Gemliklilerden 
bir yıllığına değil, 5 
yıllığına yetki aldık. 
Yıllardır ihmal edil 
miş ve kötü yönetil 
miş Gemlik’in bizim 
yönetimimizde 5 yıl 
sonunda nereden ne 
reye geleceğini hep 
birlikte göreceğiz. 
Ayrıca yaklaşık iki 
ay önce bir kamuoyu 
araştırma şirketince 
yapılan ve Bursa ye 
rel basınına da yan 
sıyan sonuçlara 
göre, seçimden 
sonra oylarını amir
miş ve şu anki oy 
oranı % 35 ‘lerde 
olan tek siyasi 
partiyiz. Kaldı ki 
33. olağan kurul
tayımızdan yeni 
genel başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu 
ile güçlenerek çıkan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne her gün on 
larca kişi üye olmak 
ta, bu da önümüz 
deki seçimlerde 
tek başına iktidar 
olacağımızın 
müjdesini 
vermektedir, "dedi.

ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR

Gazete dağıtımı yapacak 
eleman aranıyor. 

tENLİK KİIFEZ UZETESİ
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 
çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.

1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 
ehliyetli bay / bayan elemanlar.

2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 
çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlama ve budama konularında 

çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. Şti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolü telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

http://www.abfidan.com
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Yelkenciler tanıtım için biraraya Beldi

olan yelken yarışları 
hakkında da konuk
lara bilgi verildi.

yeni üretilen 
teknenin tasarım ve 
denizcilik açısından

*
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Gemlik Yelken 
Kulübü geçtiğimiz 
günlerde seçkin 
davetlileri ağırla
yarak, Sırena 
Marine firmasının 
ürettiği dünya 
standartlarındaki 
yelkenliyi tanıttı. 
Cuma günü 
akşamı Kayıkhane 
Yelken Spor 
Kulübü Tesisleri 
terasında düzenle
nen tanıtım 
kokteyline, 
Kaymakam Mehmet

Baygül, Garnizon 
Komutanı Kıdemli 
Albay Mehmet Ali 
Toroslu ve eşi, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve eşi, Belediye 
idari Başkanı Cemil 
Acar, Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, ilçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, Bursa 
Yelken Kulubü 
Başkanı, eski 
Dernek ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve eşif 
Dernek üyeleri, 

belediye meclis . 
üyeleri ve konuklar 
katıldılar.
Gemlik Yelken Spor 
Kulübü sporcu
larının optimistlerle 
kulüp önünde 
turladığı sırada, 
tanıtım yelkenlisi 
ise Sunğipek 
Yerleşkesi yanında
ki barınaktan 
Dernek önüne 
demirledi.
Gemlik Yelken 
Kulübü Başkanı 
Koray Yaşar, 
yaptığı konuşmada 

çok kıvrak ve 
çabuk performans 
gösteren bir 
tekne olduğunu, 
yakında dünya 
piyasalarında 
satışa çıkacağını 
söyledi.
Denizciliğin 
konuşulduğu kok
teylde Temmuz' 
ayında yapılacak

l GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com lllciŞUCClksUUZ

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe

■
’ Şömine, Barhekü, Fırın, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 

Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: O 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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Gealilısnr Karate Takımı toaie 
Tumuuası'ndan hasarı ile Mii

MÜDİİJLILRANIYOR

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
5.iller arası Karate 
Turnuvası’na Gemlik 
spor Karate Takımı 
iyi sonuçlarla 
Gemlik’e döndü. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye sporun 
13 Haziran Pazar 
günü Bursa 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu'nda 
düzenlediği iller 
arası karate 
turnuvasında 
11 il ve 600 minik 
sporcu sportmence 
birbirleriyle 
yarıştılar.
Sabah 09.00 da 
başlayan karate 
turnuvası Katılım 
çok yoğun olmasın
dan dolayı geç 
saatlere kadar 
devam etti. 
Bursa Büyükşehir

Belediyespor 
5. karate yaz 
turnuvasında 
ilçemizi temsil 
eden Gemlikspor 
karate takımı 
çalışmalarının 
karşılığı olarak 
ilçemize 
madalyalarla döndü. 
Sporculardan; 
2003 doğumlu 
bay kata 1. Ahmet 
taşdizen 2002 
doğumlu bayan 
kata I.Sena 
Karabayır 2001 
doğumlu bay 
kata 3. Fatih Oran 
2001 doğumlu 
bayan kata 
3. Buket Marangoz 
ilçemize madalya 
kazandırdılar.
Karate Antrenörü 
Murat Yaşar 
Önal büyük bir 
şampiyona 

oldu, illerin ve 
sporcuların katılımı 
çok yoğun ve 
bu yoğunluktan 

(memnun olduk, 
Karate sporunun 
sevildiğini popüler 
branş haline geldiği 
her geçen gün 
gerek turnuvalarda 
gerek spor okulla 
rıhda görmekteyiz 
diyerek turnuvayı 
düzenleyen 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye 
karate branşına 
vermiş olduğu 
destekten dolayı 
kulüp olarak 
teşekkür ediyoruz 
dedi. Antrenör 
Önal ilçemize 
başarı ile dönmek
ten her zaman 
gurur duyuyoruz. 
Gençlerimizi sporla

tanıştırmak onlara 
maç heyecanını 
tattırmak, boş 
vakitlerini değer
lendirmek ve 
sosyal bir birey 
olmaları için - 
kulüp olarak tüm 
gücümüzle çalışıy- 
oruz.llçemizde yeni 
şampiyonlar, 
yeni sporcular 
yetiştirmek için 
gemlik spor karate 
yaz okul ununda 
başladığını 
belirten 
antrenör Önal, 
velilere çocuklarını 
yaz tatilinde 
mutlaka sevdikleri 
istedikleri spor 
okullarına 
yazdırmalarını 
gelecek nesillerimiz 
için daha iyi ola
cağını sözlerine 
ekledi.

SİGORTA ŞİRKETİMİZE 
EN AZ 4 YILLIK YÜKSEK ÖĞRETİM 

KURUMLARINDAN VEYA EN AZ 
2 YILLIK AKTÜERYA, PAZARLAMA RİSK 
YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK İLE İLGİLİ 
YÜKSEK OKULLARDAN MEZUN OLAN, 

2 YILLIK MESLEKİ DENEYİM SAHİBİ 
ŞİRKET MÜDÜRÜ ARANMAKTADIR.

Müracaat: Osman EMEK 
0 533 435 41 51

H
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
05.06.2010 tarihinde kaybettim. 

Hükümsüzdür.
AYŞEGÜL ERKEN

‘Gemlik Körfez’internette 
www.gemlikkorfezgazetesixom

elm# sekeri
o"1""1' KREŞLERİ.
KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

€ĞİTİWID€ 12. VII
"Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yıh 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yârarlanınız 
Kredi kartlanna tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

Sınıflarımız:
2 yaş - 3 yaş - 4 yaş - 

5 yaş - ana sınıfı
Yabancı dil & Dans dersleri 

Bale & Buz pateni & Binicilik & Yüzme 
info@elmasekerikres.co

51719 67 telefon ya da 51719
n veya www.elmasekerikres.com
12 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

MORTGRGG RROKCR’I 
TAPU 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_____ __

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 civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL 

. ■1_ _ _ _ _ _ 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________ .
KKumla 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.gemlikkorfezgazetesixom
mailto:info@elmasekerikres.co
http://www.elmasekerikres.com
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Gemlik Lisesi mezunları pilav gününde buluştu

41 yıl sonra biraraya Deldiler

Gemlik Liseli 
mezunları, 41 yıl 
sonra pilav günün 
de biraraya geldiler. 
Yaklaşık 500 eski 
mezunu biraraya 
getiren pilav 
gününe Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
eşi Gülgün Güler, 
İçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, 
Gemlik Lisesi’riin 
ilk Müdürü Yılmaz 
Öğen, eski 
öğretmenlerden 
bazıları ve Gemlik 
Lisesi’nden değişik 
yıllarda mezun olan 
öğrenciler katıldılar. 
Yıllar sonra 
birbirlerini gören 
Gemlik Lisesi 
mezunlarının buluş
maları duygulu 
anlara neden oldu. 
Gemlik Lisesi Kapalı 
Spor Salonu’nda 
düzenlenen törende 
konuşan Gemlik 
Lisesi Müdürü 
Ertuğrul Kılıçlar, 
1966 yılında kurulan 
Gemlik Lisesi’nin 
1969 yılında ilk 
mezunlarını verdiği
ni, yalnız Gemlik’ten 
değil Orhangazi ve 
İznik’teki öğrenci
lerin de bu okuldan 
mezun olduğuna 
dikkat çekerek, 
"Gemlik Lisesi 
Türkiye’nin 
parlayan yıldızı 
olmuştur. Ben, bu 
okulun 1975 yılı 
mezunuyum. Mezun 
olduğum okuluma 
müdür olarak görev 
yapmaktan büyük 
onur duyuyorum. ” 
dedi.
Organizasyon 
Komitesi adına 
konuşan Mimar 
Aydın Akovalıgil ise 
yaptığı konuşmada 
"Hepimize 41 kere 
maşallah. Bu dostlu 

ğa, bu beraberliği, 
bu güzelliğe nazar 
değmesin” dedi. 
Gemlik Lisesi 
mezunlarından olan 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi eski 
Dekanı Radyoloji 
Bölümü Ana bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Müfit Parlak ise 
yaptığı konuşmada, 
Türk aydınlanma 
devriminin meşale 
sinin Anadolu’da 
yanan çoban yıl 
dızlarının öğretmen
ler olduğunu, onla 
rın yetiştirdiği öğren 
çilerin yurdun her 
tarafına dağıldığını 
belirterek, 
"Öğretmenlerimiz 
bizlere doğruyu, 
dürüstlüğü, erdemi, 
vatan sevgisini, 
bayrak sevgisini, 
millet sevgisini 
öğretmişlerdir. 
Onlar bizim deniz 
fenerlerimizdir. 
Onların aydınlat
maları ile bugünlere 
geldik. Ülkemizin 
içinde bulunduğu 
karanlık bulutların 
aydınlatılmasını o 
günlerde onlardan 
öğrendik. Onlar, 
denizde yüzen gemi 
lerin sis çanları biz- 
leri uyarmışlardı. İyi 
ki onlar var.” dedi.. 
Parlak, Gemlik 
Lisesi’nden mezun 
olmanın bir ayrıcalık 
olduğunu ancak 
lisenin çok ciddi 
sıkıntıları olduğunu 
söyledi.
Gemlik Lisesi’nden 
mezun olmuş 
birinin okul müdürü 
olmasının önemine 
değinen Parlak, 
"Mezunlar olarak bir 
dernek kuruyoruz. 
Gemlik Lisesi 
olması gereken 
yerde değil. Bizlerin 
buna katkı koyma sı 
boynumuzun bor
cudur. Buradan

mezun olan bütün 
arkadaşlarımızın 
okulun her metreka 
resinde anıları 
vardır. Bazen hüzün 
lü, bazen sevinçli, 
burada üzüntüleri 
paylaşarak azalttık, 
sevinçleri^ pay
laşarak büyüttük. ■ 
Herkesin dernek 
çatısı altında yer 
almasını bekliyoruz. 
Bu dernek okulu
muzun eksikliklerini 
tamamlayacağız. 
Bürsa’nın sembolü 
olmuş olan bu oku
lun buradan kaldın 
lıp başka yere taşın
ması düşünülüyor
muş, buna izin ver
memeliyiz. Yerleşik 
düzende aynı 
düzende kalmalıdır" 

dedi. Parlak’ın bu 
sözleri salonda 
bulunanlar tarafın
dan büyük alkış 
aldı. Parlak, Gemlik 
Lisesi’nin Gemlik 2. 
Anadolu Lisesi 
olmasını hak ettiğini 
belirterek, toplan
tıya katılanlara 
teşekkür etti ve 
gelecek yıl yapılan 
toplantının Gemlik 
Lisesi’nin mezuniyet 
günü ile birlikte 
yapılmasını istedi. 
Öğretmenler, adına 
eski Türkçe Öğret
meni Sami Aslım ise 
"Cumhuriyet fikri 
hür, vicdanı hür 
gençlere emanet 
edilmişti. Sizler, 
bunu ispat ettiniz. 
Sevgi bağı, gönül 

bağı ile top
landığımız bugün 
burada yaşayan 
öğretmenlerimize 
kucak açtığınız için 
s izleri bizi erle 
biraraya getiren 
arkadaşlarımızı 
kutluyorum” dedi. 
LİSENİN İLK 
MÜDÜRÜ KONUŞTU 
Gemlik Lisesi’nin ilk 
müdürü olan Yılmaz 
Öğen ise 30 yaşında 
genç bir öğretmen 
olarak Gemlik’e 
geldiğini ve müdür
lük yaptığını belirte 
rek, “Şimdi 71 yaşın 
dayım. Sizlerle 
buluşmak için hasta 
yatağımdaki eşimi 
bırakarak buraya . 
geldim. Ne zaman 
çağırırsanız emriniz 
deyim” dedi.
İlce Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura ise 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’riın 2013 
yılına kadar genel 
liseleri kaldırıp, tüm 
liseleri Anadolu 
Lisesi yapacağını 
belirterek, Gem 
lik’te 2. Anadolu 
Lisesi Gemlik 
Lisesi’nde kurula
cağını, Sunğipek 
Yerleşkesi’nde 
yapılan 3 okuldan 
biri ise 3. anadolu 
lisesi olacak 
müjdesini verdi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ise, kendisinin 
Gemlik Lisesi 
mezunu olmaması
na rağmen her 
ailede bir Gemlik 
Lisesi mezununun 
bulunduğuna dikkat 
çekerek, “Benim de 
küçük kızım Gemlik 
Lisesi mezunu. 
Aranızda olmak 
istiyordu ama 
üniversite öğrenimi
ni sürdürdüğü için 
hepinize selamlarını 
iletti. Gemlik’in bir

lik ve beraberliği 
için her etkinliği 
destekleyeceğiz. 
İlki başlatmak zor
dur. Bugün Gemlik 
Lisesi mezunlarının 
ne kadar güçlü 
olduğunu gördük. 
İvedi olarak Gemlik 
Lisesi bahçesini 
yeniden düzenleye
ceğiz. Okulunuza 
sahip çıkın. 
Okulunuz burada 
kalsın. Sîzlerin bu 
bina içinde ve bah 
çesinde paylaştığı 
nız o kadar çok 
şeyiniz var ki oku
lun standartlarını 
yükseltmek için el 
birliğiyle destek 
verin” dedi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül ise 41 yıldır 
birbirini görmeyen 
insanların biraraya 
gelmesinin burukluk 
yarattığını söyledi. 
Gemlik’teki 
amaçlarınin eğitim 
ve öğretimini 
huzurlu bir„şekilde 
sürdürülebilir kıl
masını ve eğitimin 
kalitesini yükseltme 
ye çalıştıklarını 
belirterek, “Gemlik’e 
her yıl bir okul yap
tık. 3 okulumuz bitti. 
Gemlik Lisesi’ni 
Yerleşke’deki yeni 
binaya taşımayı 
düşünüyorduk. 
Ancak Müfit Hoca 
mın konuşmasından 
sonra bunu düşüne 
ceğim. Sizinle 
birlikte olmaktan 
mutluyum." ded. 
Daha.sonra okul 
bahçesinde mezun 
bir öğrencinin 
çaldığı keman ile 
birlikte nostaljik 
şarkılar eşliğinde 
okul bahçesinde 
geleneksel pilav ve 
ayran ikramından 
sonra sohbet eden 
mezunlar biraraya 
gelmenin mutlu
luğunu yaşadılar.
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Uitrindeki indirim 
aldatmacasına seni

Türkiye kara listede

Başbakanlık’a 
sunulan yeni 
Tüketici Yasa 
Taslağı, mağazalar* 
daki ‘vitrin aldat
macasına son 
veriyor.
Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanun’da 
yapılacak değişik
likle tüketiciyi yanıl
tan sürekli indirim 
uygulamasına son 
veriliyor.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, 
AB mevzuatı gereği 
ve.tüketicilerin. 
korunması jçin 
yasa değişikliği 
hazırlandığını 
belirterek ‘sürekli 
indirim’ uygula
masının tarih ola
cağını açıkladı.
Bakan Ergün’ün 
verdiği bilgiye 
göre tüketicileri

'Gemlik Körfez'internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ilgilendiren en 
çarpıcı düzenleme 
vitrinlerdeki 
‘indirim’ duyuru
larında olacak.

BAŞBAKANLIK’A 
GÖNDERİLDİ
Yeni uygulamayla 
vitrininde indirim 
yazan mağazalarda, 
içeride ‘yeni sezon’ 
denilerek indirimsiz 
ürün satılamayacak. 
Fiyat etiketi ürün

lerin üzerinde 
mutlaka 
bulunacak. 
Kışın 15 Ocak-1 
Mart, yazın ise 
15Temmuz-1 Eylül 
tarihleri dışında 
indirimli satışlar 
yapılabilecek. 
Bakan Ergün, 
yeni düzenlemelerle 
ilgili taslağın 
Başbakanlık’a 
gönderildiğini 
belirtti.

Uluslararası Çalış
ma Örgütü (ILO) 
Konferansı'nda 
Türkiye, temel 
sendikal haklar, 
yasa ve uygulama 
düzeyinde sözleş 
melerine uymadığı 
için, Aplikasyon 
Komitesi'nin "Kara 
Liste" olarak bilinen 
listesine alındı.
DİSK Genel Başkanı 
Çelebi: "Türkiye 
yine temel sendikal 
hakları ihlal ettiği, 
yasa ve uygulama 
düzeyinde 
sözleşmelerine 
uymadığı için 
ILO'nun Aplikasyon 
Komitesi'nin günde
mindeydi. Biz 
Türkiye'nin böyle 
bir tabloyla karşı 
karşıya kalmasın
dan asla hoşnut 
değiliz" "Türkiye 
sendikal hak ihlal
lerinde dünyada ön 
şıralarda yer alıyor. 
İşsizliğe karşı 
çözümü patronlarla 
arayanlardan , işçil
er lehine bir şey 
beklemek hayal 
olur. Ancak hükü 
meti Uyarıyoruz 
emek çilere dayat
tıkları acı reçete, 

kendileri için acı 
sonuçlar doğura
bilir" Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfe 
derasyonu (DİSK) 
Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi, 
DİSK Genel Merke 
zi'nde Uluslararası 
ÎÇalışma Örgütü 
ILO) 99. Genel Kon 
eransı'nın sonuç 

larını değerlendirdi. 
ILO Konferansı'nda 
Türkiye için utanç 
verici bir tablo ile 
karşı karşıya kaldık
larını söyleyen 
Çelebi, '^Türkiye 
yine temel sendikal 
hakları ihlal ettiği, 
yasa ve uygulama 
düzeyinde 
sözleşmelerine 
uymadığı için 
ILO'nun Aplikasyon 
Komitesi'nin günde
mindeydi. Biz 
Türkiye'nin böyle 
bir tabloyla karşı 
karşıya kalmasın
dan asla hoşnut 
değiliz. Daha önce 
de söyledik, yine 
söylüyoruz, hükü 
met Türki ye'nin 
Aplikasyon Komite 
si'ne alınması 
konusunda hiçbir 
ders çıkarmamak

tadır. Ülkemizde 
sendikal hak ve 
özgürlüklere ilişkin 
önemli adımların* 
atılmamasının, 12 
Eylül'den kalma 
baskı ve yasakların 
devam etmesinin 
utancını bizlere 
yaşatmaktadırlar" 
dedi. Çelebi, Apli 
kasyon Komite 
si'nın, Türkiye 
Hükümeti'nden 
talep ettiklerini 
şöyle sıraladı: 
"Yapılacak yasal 
düzenlemelerle ilgili 
nihai tarihleri açık 
ve net olarak belir
lenmiş bir eylem 
planını çıkarmasını, 
2821, 2822 ve 4688 
sayılı yasalarla ilgili 
reformlar ile bu 
reformların eksiksiz 
ve ayrıntılı bilgileri 
ve bunların yanı 
sıra anayasa refor
mu ile ilgili bilgileri 
ILO'ya vermesi, 
ILO'nun daimi 
yardımını kabul 
edeceğini taahhüt 
etmesi, bu yılın 
sonunda elde edi 
len sonuçları 
uzmanlar komite
sine sunmasını 
istemiştir.”

MATBAACILIK-REKLAMCILIK-YAYINCILIK-ORGANİZASYON

.ARI & PAL 
L TASARI

KÖRFEZ OFSET 
ajans

M GÜNÜ ORGAI 
NİKAH ŞEKERLİ

» A DAVETİYE UTMOGURIMIZI GÖRMEDEN KARIR VERMEYİN 

F A 1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR...
▼ ■ DÜĞÜN & NİŞAN 4 NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI

1 W MASA Vfe SANDALYE SÜSLEME 4 GELİN MAŞASI d 11 SÜNNET YATAĞI VE TAHTI Ş BALON SÜSLEME

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij Yanı GEMLİK 

Tel: 0 224 513 96 83 Fax: 0 224 513 35 95

DUGUN & NİŞAN & SÜNNET V6 AÇILIŞ 4 
ORGANİZASYONLARI İLE DE £ 

HİZMETİNİZDEYİZ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SATILIK DAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOK’TA 

3+1 DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99
I

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Karfez
otaUi'ia İli gürlük tlvasi oaietcsI

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaptı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire

Tel : 513 96 83
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 Mü d. 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 i 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 go 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol _
MAR-PET ’’’ ™
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer. Sag.Ocağı 513 10 68
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 İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

NÖBETÇİ ECZANE
15 Haziran 2010 Salı

GEMLİK ECZANESİ
t

iskele Cad.No: 5/B
t

Tel: 513 02 4» GEMLİK

Gemlik KErfez
GEMLİK’İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3688 
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)

VENDS SİNEMASI 
SORAYAYI TAŞLAMAK 

I2.00-1U5-16.I5- 
20.30 

BENİUNUTMA 
1I.45-I4.00-I6.30- 

20.30

Rezervasyon 
(Tel: 515 5î 21)

EORBimMnKt
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Gemlik'teki 2. senemizde 
süper avantajlar HSBC'de!
► Size özel mevduat faizi oranı
► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

| ^b|ı=;DtE HSBC^ZkI . Dünyanın yerel bankası
I Arayın-444 0111 Tıklayın-yvww.hsbcvcom.tr Ziyaret edin-HSBC Bank Şubeleri (

yvww.hsbcvcom.tr


Kuruluş:1973

Gemlik KMrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ıo nazıran zvıv çarşamoa www.gemiiKKonezgazetesi.com ınlo^gemlikkorıezgazetesı.com su Kr

Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu 4. mezunlarını verdi

Kepler memnwei iciı ucu
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım Kocabı 
yık Meslek Yüksek 
Okulu’nun da öğrenim 
gören 6 program 
öğrencileri mezuniyet 
gününde biraraya 
geldi. Öğrenciler, kep
lerini havaya atarak 
mezuniyet sevincini 
yaşarken, birinci olan 
Murat Büyükbuğa okûl 
kütüğüne plaketini 
çaktı. Haberi syfö’de ,

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır” 

ÜCİİCTSİZ SERVİS HİZMETİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

M M illili
"yf Gazeteniz Gemlik Körfez, elinizdeki 
sayısıyla 38 nci yayın yılına girdi.
16 Haziran 1973 günü ilk sayısını çıkaran 
Gemlik Körfez, bugün 3 bin 689 ncu 
sayısıyla okurlarıyla buluştu.
37 yıldır Gemlik’te her türlü olayda içinde 
olan Gemlik Körfez, ilçemizin gözü, 
kulağı, sesi olmayı sürdürüyor.
İlkeli gazetecilik ve yayıncılık yapan 
gazetemiz. Basın Yayın Genel Müdür 
lüğü’nün açtığı birçok yarışmada dere 
çeler alırken, Bursa Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından da değişik zamanlarda ödülle 
re layık görüldü.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

38. yıla girerken
Gemlik KÖRFEZ elinizdeki sayısıyla 

tam 37 geride. bıraktı.
BuğS^^Ş. yılımıza girdik.
Dile kolay, yarım aşıra 12 yılımız kal 

mış.
Yerel bir gazetenin 40 yıla yakın yayın 

yaşamını sürdürmesi kolay değil.
Bu örneği az görülür bir durum.
İlk sayımızı, Şirin Pasajı’ndaki Ruh 

şen Özden’e ait matbaada, ödünç hur- 
fat ve makinada basmıştık.

Tarih 16 Haziran 1973 günü...
Bizler baskının ve dizginin A’sını bile 

bilmiyorduk. İstanbul’dan getirttiğimiz 
Hüseyin Usta’nın harfleri tek tek dizdi 
ği kumpastan çıkan satırlar gazeteye

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 

Müdürlü ğü’nün 
2009-2010 yılı 
Jçinde açtığı kurs 
farın belge töreni 
He sergi açılışları 
tamamlandı. 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
açtığı merkez 
kursunda başarılı 
olan kursiyerler 
için Gemlik 
Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Nikah 
Salonu’nda belge 
töreni düzenlendi. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemiiKKonezgazetesi.com
gemlikkor%25c4%25b1ezgazetes%25c4%25b1.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Gelecek...
1923-1933;
Cumhuriyetin ilanı..
Aydınlanma devrimler!.. 
1934-1950;
Cumhuriyetin onuncu yılı..
Tek parti döneminin sona erişi..

?ok partili yaşama geçiş.. 
951-1980;

Ve sonrası..
Marshall yardımının kabul edilişi.. 
Menderesti..
Demircili..
1980-2010;
Özallı
Son olarak da Erdoğan’la yıllar..
Bu süreçleri titizlikle incelemek gerek . 
Türkiye’yi kim nasıl yönetmiş..
Neden Türkiye hak ettiği konuma ulaşa

mamış..
Siyaset..
Sosyal yapı..
Eğitim..
Sağlık...
Ekonomi neden gelişememiş.. 
Hedeflenen ..
Çağdaş uygarlık düzeyine neden 

ulaşılamamış..
Daha da “vahim”olanı...
Ekonomiye müdahale ediliyor..
Etnik ayrıştırma dayatılıyor..
Dış etki..
Yaşamın her alanında ve evresinde 

hissediliyor..
Küreselleşme, lüm eski değerleri ve 

yâpilârîdîşlâyârâk yepyeni bir dünyâya 
yönelirken Türk aydınlanmasının yarattığı 
Türkiye Cumhuriyeti modelini de geride 
bırakıyor.
Türkiye için de, alt kimlikler cemaat tipi 

yaşamlar, yerel yönetimlere dayanan 
devlet biçimleri sürekli olarak gündeme 
getiriliyor.

Türkiye, üçüncü bin yılda tam bir ikilem 
içerisine sürüklenmiştir.

İş o noktaya gelmiştir ki;
Ya 20. yüzyılın çağdaş aydınlanma 

modeli ile Türkiye Cumhuriyeti üçüncü 
bin yılda kendi geleceğini arayacaktır. Ya 
da küreselleşme süreci bir silindir gibi 
her şeyi ezip geçtiği gibi Kemalist 
Türkiye’yi de ezip geçecek, her şeyi çök
erttikten sonra kendi istediği siyasal ve 
sosyal düzeni kuracaktır.

Yeniden yapılanma süreci içinde, Türk 
aydınlanmasının ayakta kalabilmesi 
giderek zorlaşmaktadır, çünkü ekonomik 
alandâki yeniden yapılanma girişimleri 
beraberinde kültürel ve sosyal etkilerini 
de getirmektedir.

İlginç olan..
Türkiye Cumhuriyeti’nin icra organının 

başındakiler gerçeklerin ve olan bitenin 
farkında olmadan hep “idare” ediyorlar..

Söyleyecek laf bulamadıklarından 
mıdır,yoksa durumdan memnun olduk
larından mıdır bilinmez ama

Sürekli üç maymunu oynuyorlar. 
İçerde kaplan dışarıda kuzu kesildiler..
Atatürk’ün bir saptaması var..
Her söylediği gibi ışık veren., yol 

gösteren..
“Türk milleti kendinin ve memleketin 

yüksek menfaatlerinin aleyhine çalışmak 
isteyen bozguncu,vatansız ve milliyetsiz 
beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve 
kirli emelleri anlamayacak bir topluluk 
değildir.”

Şimdiye dek Mustafa Kemal hiçbir sap
tamasında yanılmadı..

Türk halkının öz yapısını ortaya koyan 
bu sözlerde yanılmayacağına göre 
“sorun” nerede..,

Bilerek ve bilinçti olarak yapıldığını 
düşünmek bile insanın içini acıtıyor..

Yoksa ?

amaçlıyoruz" dedi.

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
2009-2010 yılı içinde 
açtığı kursların 
belge töreni ile 
sergi açılışları 
tamamlandı.
Köylerde başlayan 
çeşitti kurslarda 
belge alan kursiyer
ler el emeği göz 
nuru ürettiklerini 
açılan sergilerde 
sunuma açmışlardı. 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
açtığı merkez kur
sunda başarılı olan 
kursiyerler için 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Nikah 
Salonu’nda belge 
töreni düzenlendi. 
Törene Kaymakam 
Mehmet Maygül, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve eşi 
Gülgün Güler, Halk 
Eğitimi Başkanı 
Mehmet Ekiz, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Okul 
Müdürleri, davettiler 
ve kursiyerler 
katıldı.
Belge töreninin 
açılış konuşmasını 
yapan Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi Mü 
dürü Kemal Çetinoğ 
lu, 2009-2010 Eğitim 
ve Öğretim yılında 
açılan 263 kurstan 
5829 vatandaşın 
istifade ettiğini 
belirterek, “Açık 
İlköğretim Okuluna 
yeni kayıt olan 
öğrenci sayısı 223, 
Açık liseye yeni 
kayıt olan öğrenci 
sayısı ise 398’dir. 
Tüm bu çalışmalar
da bize yardım ve 
desteklerini esirge
meyen başta 
Kaymakamımız 
Mehmet Baygül’e, 
kursların mahalle ve 
köylerde açılması 
için yer tahsis eden 
ve tahsis edilen yer

lerin giderlerini 
karşılayan Belediye 
Başkanımız Fatih 
Mehmet Güler’e, bu 
dönemde özveri ile 
kurslara devam 
eden kursiyerleri 
m ize ve değerli 
ailelerine, onları 
yetiştiren idareci, 
öğretmen ve öğreti
cilerimize, “Hayat 
Boyu Öğrenme” yol
unda “Ben değil, biz 
yaparız” diyerek 
çalışan tüm HEM 
camiasına teşekkür 
ediyorum” dedi. /

EMEK GELİRE 
DÖNÜŞSÜN 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’de 
yaptığı konuşmada, 
açılan sergileri 
zevkle gezdiklerini 
belirterek, artık bü 
el ürünlerinin gelire 
dönüşümlerinin 

düşünülmesi 
zamanının geldiğini 
söyledi. Başkan 
Güler, “Bunu dernek 
vasıtasıyla yapabili
riz, bu noktada adım 
atabiliriz, bizden 
talepte bulunan 
hanımlarımıza bele 
diye olarak elimiz
den gelen desteği 
veririz” şeklinde 
konuştu.
Kaymakam Mehmet 
Baygül’de konuş
masında, hanımların 
bu güzel etkinlikleri
ni görmek için sergi 
açılışlarını iple 
çektiklerinin altını 
çizerek “Toplumda 
gereksinim duyulan 
her kursu açmaya 
çalışıyoruz. Kursları 
açarken insanlarımı 
zın kendi yetenek
lerini ortaya koyarak 
aile bütçelerine gelir 
getirici meslekler 
edinmelerini

BELGELERİNİ 
ALDILAR 
Daha sonra yıl 
içinde açılan 
kursta başarılı olan 
kursiyerlere bel
geleri davetliler 
tarafından verildi. 
Belge töreninden 
sonra hazırlanan 
serginin açılış kur
delesini Başkan 
Güler’in eşi Gülgün 
Güler ile Halk Eğitim 
Başkanı Mehmet * 
Ekiz birlikte keştiler. 
Sçrgiyi gezen 
Başkan Fatih 
Mehmet Güler 
ile eşi Gülgün 
Güler, kursiyerler
den ürettikleri 
ürünler hakkında 
bilgi aldılar.
Davetlilere sergi 
açılışı nedeniyle 
pilav ayran ikram 
edildi.
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BiıliHe altıl aldığı artaiasını gasnetti YazıYORUM

Edinilen bilgiye 
göre, Santral 
garaj Mahallesi 
Osmangazi Metro 
İstasyonu arkasında 
meydana gelen 
olayda, Abdulkadir 
D. (53) ile arkadaşı

Fuhuş iaıgalı baltalar kanışta
Edinilen bilgiye 
göre olay, önceki 
gece merkez Yıldırım 
ilçesi Sinandede 
Mahallesi Göçmen 
Caddesi Camii 
aralığında meydana 
geldi. Mahallelerine 
yeni taşınan bir 
kadının her gece eye 
erkek aldığını ileri 
süren komşular 
ayaklandı. Bu yüz
den birbirine giren 
tarafların kavgasıhda 
baltalar konuştu. 
Olay yerine giden

Gündüz vakti evi soydular
Edinilen bilgiye 

göre, merkez Nilüfer 
ilçesi Barış 
Mahallesi Plevne 
Sokağı'nda ikamet 
eden Ersoy B.'nin

Bursa’da trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
1 kişi yaralandı.

M tsi ur alından a oıni Iflij iiıü ı< a i a ut i
Merkez Osmangazi 
ilçesinde bir kadın, 
kardeşi tarafından 
dövüldüğü iddiasıy
la pölise başvurdu. 
Alınan bilgiye göre, 
İstiklal Mahallesi 

Mehmet ali E. (50) 
birlikte alkol almaya 
başladı. Bir süre 
sonra alkolün 
etkisiyle iki 
arkadaş kavga 
etmeye başladı.
Abdulkadir D., 

polis ekipleri 
kavgaya müdahale 
ederek tarafları 
ayırdı.
Bahçede kanlar 
içinde yatan 
Mehmet Lütfü 
N. (50) ve Bekir 
Ağa G. ile Aynur Y. 
(40) olay yerine 
çağrılan 112 ekipleri 
tarafından Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hayati 
tehlikeleri bulunan 
Mehmet Lütfü 
N. ile Bekir Ağa G.

evine öğle saat
lerinde hırsız girdi. 
Hırsızlar, 3 adet 
kelepçeli bilezik, bir 
adet pırlanta yüzük, 
1 adet safir taşı, 1

Alınan bilgiye göre, 
Nurhan Şahbazın 
kullandığı 03 PH 891 
plakalı otomobil, 
Avrupa Konseyi

Yıldız Sokak’ta otu
ran Raviye 
Kahraman (55), 
başvurusunda, ailevi 
sorunlar nedeniyle 
aralarında çıkan 
tartışmacın ardından 

taşla Mehmet Ali 
E.'nin kafasını 
kırdı. Bunun 
üzerine Mehmet 
Ali E. de 
birlikte alkol aldığı 
Abdulkadir D.'i 
bıçaklayarak 

kendilerine 
karşı komşuları 
olan kişilerin 
saldırdığını ileri 
sürdü.
Bunun üzerine 
karşı eve operasyon 
yapan polis, aşırı 
alkollü Serap K. (23) 
ile ismet Ö.'yü (47) 
gözaltına aldı. 
Fakat şüpheli 
müştekilerin de 
yaralandığını 
gören ekipler, 
zanlıları da 
ambulansla 

adet zümrüt taşı, 
1adet kol saatini 
alarak ortadan 
kayboldu.
Eve gelen 
Ersoy; B. evindeki

Bulvan'nda 
Salih Arı (60) 
yönetimindeki 
16 JAN 79 plakalı 
motosikletle 

kardeşi Ali B'nin 
(51) kendisini 
dövdüğünü öne 
sürdü.
Kahraman'ın başvu
rusu üzerine güven
lik güçlerince 

cebindeki 20 TL 
parayı gasp etti. 
Olaya el koyan 
polis, iki arkadaşı 
da gözaltına aldı. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Ordan, burdan!...

hastaneye sevk etti. 
Başka bir suçtan 
dolayı arandığı belir
lenen Serap K.'nın 
aşırı alkollü olduğu 
için ifadesi alına- 1 
gıadı. Olayda biri 
ağır 3 kişi 
yaralanırken, 2 kişi 
de gözaltına alındı. 
Polis hastanedeki 
tedavinin ardından 
şüpheli müşteki 
İsmet Ö. ile 
Serap K.'yi mevcutlu 
olarak adliyeye 
sevk edecek.

altınların çalınması 
üzerine polise 
başvurdu.
Evden parmak 
izi alan polis 
hırsızlan arıyor.

çarpıştı.
Kazada yaralanan 
Salih Arı, Çekirge 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.

Yerel basının merkezi hükümetten ve 
basın ilan kurumundan yeterli desteği 
alamadıkları için kendilerini yenileme 
imkanını bulamıyorlar...

Ulusal basının ise ,yerel basına katkı 
sağlamayı aklına bile getirmektedir..

Bence gelecekte, “Yerel basının gele
ceği internet gazeteciliğindedir.

Internet gazetesi gelecek kuşakların 
gazetesi olacaktır”

Sözde yerel basın adına sadece seçim 
dönemlerinde ve de yerel yöneticilere 
tehdit ve şantaj amacı ile ortaya çıkan 
sözde yerel basının temsilcisi olduk
larını savunan bazı “zübükler” var..
Ama bunları halkın da çok iyi tanıdığım 

biliyorum..
Anayasa ve yüksek yargıda yapılmak 

istenen Değişikliğe sözümü getirmek 
istedim.

Bu gün ülkemde, Gündemde anayasa 
değişikliği ve yüksek yargının sorunları 
var..

Bu arada bir şeyi de yazmadan geçe
meyeceğim.
ANAYASA değişikliklerinin son oturu

munda en ateşli iki konuşmacı vardı.
Birisi Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul 

Günay öteki ise Ayşenur Bahçekapılı’ydı
İkisi de muhalefete, özellikle de 

CHP’ye çattı.
AKP adına konuşan bu iki milletvekili 

de bir zamanların hızlı sosyal demokrat
larıydı.
Şimdi ise AKP çizgisinin en ateşli. 

savunucuları...
Ayşenur Hanım’ da Ertuğrul Güpay’ 

da CHP’de yıllarca yöneticilik yaptı.
Sonra sosyal demokrat çizgiden tam 

ters yöndeki çizgide olan AKP’ye katildi.
Şimdi de o çizgiyi bütün içtenliğinde 

savunuyor.
Onu dinlerken CHP’li bazı arkadaşları 

kürsüye sırtlarını döndüler.
Ağır bir protestoydu. “Dönek “ kime 

denir diye sordular..
Ama Ertuğrul Günay arkadaşlarının 

bu tavrından pek etkilenmedi.. Yüzü 
kızarmadı..

Çünkü süslü cümlelerle sürdürdüğü 
konuşmasında yeni çizgisine ne kadar 
bağlı olduğunu gösteriyordu.

Hatta yıllarca içinde bulunduğu, 
yöneticilik' yapıp aynı yazgıyı paylaştığı

CHP’ye darbe destekçisi yaftası 
yapıştırmaktan da çekinmedi.

Demek ki politika insanları bu kadar 
değiştiriyor.

Yazık ki, yazık...

gözaltına alınan 
Ali B'nin, sorgula
masının ardından 
'darp sonucu kasten 
yaralama' suçundan 
adliyeye sevk edile
ceği bildirildi.

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

K AŞ€D€ B€KL«M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR 

KÖRFEZ OFSET- 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@hotmall.eom
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

38.yılagireı1(en İlköğretim Okullarına

Binlerce kurşun harfbiraraya getirilip, bir 
çember içine sıkıştırılarak makinaya takılıp, 
sayfalar katlanarak basılıyordu.

Gazete baskısı bittiğinde ise dizilen onca 
kurşun yazı, tek tek kasalarındaki yerlerine 
dağıtılıyordu.

Büyük emek isteyen bir işti gazete çıkar
mak o günlerde.

Dört sayfalık gazete bizim üç günümüzü 
alıyordu.

Tabii haftada bir çıkarabiliyorduk gazete 
mizi.

Gazeteye giren resimler için Bursa’ya gi 
dip, klişeciye fotoğraf götürüp klişe yap
tırıyorduk.

Birkaç sayı çıktıktan sonra Ruhşen Öz 
den’in matbaasını satın aldık.

Gazetenin tüm yazı işleriyle ben ilğileni 
yordum.

Öğretmen olduğum için işin içinde görün
müyordum.

Gazetenin sahibi ve Yazı İşleri Müdürü 
büyük ağabeyim Erol Güler’di. İki sayıdan 
sonra küçük ağabeyim Hüseyin Güler’de 
sahipleri arasına girdi.

1976 yılında öğretmenlikten istifa edip 
1977 yılında gazetenin sahipleri arasına 
girdiğimde, Erol Güler bizden ayrılmıştı.

El dizgisinden 1980 yılında linatayp maki- 
nalı dizgiye geçtik.

İşlerimiz biraz daha kolaylaştı.
Büyük ağabeyimin gazete ile ilişkisi keşi 

linçe Sorumlu Müdürlüğe rahmetli Avukat 
Mehmet Ceniz Göral’ı getirdik.

Cengiz Göral, kahpe bir kurşunla öldürül 
düğü güne kadar (3 Temmuz 1979) bu gö 
revini sürdürdü.

Onun boşluğunu sonra ben aldım.
Bu görevimi sürdürüyorum.
Gemlik Körfez’de onlarça kişi yazı yazdı. 

Gemlik Körfez bu süre içinde Gemlik’in gö 
zü kulağı, herşeyi oldu.

' Gemlik Körfez 37 yıllık Gemlik’in yakın tari 
hini yazdı.

Gemlik Körfez’den başka Gemlik’i anlatan 
bir yazılı belge yoktur.

G erillik Körfez, Atatürk ilke ve devri m teri
ni, çağdaş, demokratik, laik cumhuriyeti 
savunan, kentimizde yaşanan olaylara 
tanıklık eden ve onları okurlarımızla pay
laşan teknik olanakları ve kadroları sınırlı 
bir yerel gazetedir.

Gazeteden para kazanma düşüncesinde 
değiliz. Kazanmıyoruz da zaten.

Gemlik Körfez’i size eşim Serap, çocuk
larım Barış ve Özgürle birlikte büyük feda 
karlıklarla çıkarıyor.

Ben, hem başyazar, hem muhabir, hem da 
ğıtıcıyım.

Yerine göre dizgici, montajcı ve baskıcı 
yım da.

Serap, Yazı İşleri Müdürü, dizgici, sayfa 
düzenleyicisi, gazetenin beyni...

Ailece Gemlik Körfez’in her şeyiyiz.
Gemlik Körfez bizim diğer çocuğumuz.

k O çocuğu büyütmeye çabalayan anne ba 
bayız biz.

Büyütmeye çabaladığımız bu çocuk, sîz
lerin elinde şekilleniyor.

Okurlarımızın ilgisi ile Gemlik Körfez var 
oluyor.

Internet gazeteciliği ile de uzaklardaki 
Gemlikseverlere ulaşıyoruz.

38. yılımıza girerken mutluyuz.
Çabamız daha güzel gazete çıkarmak.

yönelik maddi 
desteklerini 
sürdüren Gemlik 
Belediyesi 
Borusan ye 
100. Yıl İlköğretim 
Okullarına 5 biner 
lire maddi para 
desteğinde bulundu. 
Belediye Başkanı • 
Fatih Mehmet Güler 
eşi Gülgün Gülerle 
birlikte önce 
Borusan İlköğretim 
Okulu’na gelen 
Gemlik’in CHP’li 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
burada okul Müdürü 
Mustafa Koreyhan 
ve öğrenciler 
tarafından sevgiyle 
karşılandı.
Okul Aile Birliği 
Başkan Yardımcısı 
Neşe Üreten’in de 
hazır bulunduğu 
sınıfta öğrencilerle 
buluşan Başkan 
Güler, bu yıl İlköğre
tim Okullarına geri 
dönüşümden 
kazanılan yardımın 
95 bin lira olduğunu 
söyledi. Başkan 
Güler, 2010 yılı 
içinde toplanılan 
100 bin ton çöpten 
40 bin tonunun 
geri dönüşüme 
kazandırıldığını, 
bunun daha 
yukarıya 
yükselterek 
okullara daha 
fazla gelir sağlamak 
arzusunda olduk
larını kaydetti. 
Başkan Güler, çek 
ile 5 bin liranın

bulunduğu zarfı 
okul aile birliği 
Başkan Yardımcısı 
Neşe Üreten’e 
verdi.

İKİNCİ DESTEK 100. 
YIL İLKÖĞRETİM’E 
Başkan Güler ve 
eşi Gülgün

Güler’in ikinci geri 
dönüşüm destek 
ziyareti Gemlik 
Tügsaş Tesisleri 
içinde bulunan 
100. Yıl İlköğretim 
Okulu’na oldu.
Burada okul 
müdürü İsmail 
Büke ve öğretmen

lerle bir süre 
görüşen Başkan 
Güler, okul 
bahçesinde 
öğrencilerin de 
katılımıyla çek 
ve 5 bin liranın 
bulunduğu para 
zarfını Okul Müdürü 
İsmail Büke’ye verdi.

ELEMAN ARANIYOR
Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 

çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.
1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay / bayan elemanlar.
2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlama ve budama konularında 

çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. Şti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolu telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.abfidan.com
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Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu 4. mezunlarını verdi

Kepler mezuniyet için uçtu
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu’nunda 
öğrenim gören 6 
program öğrencileri 
mezuniyet gününde 
biraraya geldi. 
Mezun olan öğren
ciler mezuniyet 
sevincini keplerini 
havaya fırlatarak 
kutladı. Dün, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek Yerleşkesi 
Çamlığı’nda bu yıl 
düzenlenen törende, 
bu yıl 4. mezuniyet 
coşkusu yaşandı. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mete Cengiz, Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Denizcilik 
Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Sevüktekin, 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu eski kurucu 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Koruk 
çu, Meslek Yüksek 
Okul, öğretim görevli 
leri, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Üniversite 
Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran ve yönetim 
kurulu üyeleri, İlçe 
-Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin öğren
ciler ve velileri 
katıldılar. Gıda 
Teknolojisi, 
Bilgisayar Program 
cılığı, Harita Kadast 
ro, Deniz Dış Ticaret, 
Liman ve Depolamş 
ile Bahçe Tarımı 
bölümlerinde eğitim 
veren Asım Kocabı 
yık Meslek Yüksek 
okulu bahçesinde 
düzenlenen mezu

niyet töreninin açılış 
konuşmasını yapan 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Prof. Dr. 
Kemal Sulhi Gün 
doğdu, önümüzdeki 
yıl Borusan'ın da , 
desteğiyle Makine 
bölümüyle program x 
sayısını Makina ve 
Bakımı bölümü ile 
7'ye’ çıkaracaklarını 
bildirerek, Yerleş 
ke’ye yurt ve Deniz 
cilik Okul binasını 
yapan Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler'e teşekkür etti. 
Gündoğdu konuş
masında, kendilerine 
destek veren çevre
deki sanayi kuru
luşlarına da teşek 
kür etti. Üniversite 
ile sanayi kurulları 
mn işbirliğinin 
devam ettiğini de 
bildiren Gündğdu, 
Gıda ve Bahçe 
Tarımı bölümü 
öğrencilerinin 
staj ve uygulama 
yapacağı kuruluş 
bulamadıklarını, 
bu konuda bir tek 
Gemlik Ziraat 
Odası başkanının 
kendilerine destek 
verdiğini söyledi. 
Daha sonra söz alan 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu Yerleşkenin 

bugünkü hale 
gelmesinde birçok 
kişinin katkısı oldu 
ğunu ancak, Asım 
Kocabıyık’ın kâtkıla 
rını çok büyük 
olduğunu, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün, Üniver
site Yaptırma Ya 
şatma Derneği’nin, 
Gemlik Belediye 
Başkanlarını katkıla 
rından dolayı 
teşekkür etti. 
Korukçu, Türkiye’de 
meslek yüksek 
okullarının kıymeti 
nin hala anlaşıl
madığını da söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI 
KONUŞUYOR 
Belediye Başkanı. 
Fatih Mehmet Gü 
[er'de yaptığı konuş
mada, Yerleşke’de 
öğrenim gören 
öğrencilerin Gemlikli 
olmaya ve Gemlik'in 
sorunlarıyla ilgilen
meye başlamalarını 
görmekten mutlu 
olduklarını ifade ede 
rek, gerçekleştirilen 
zeytin kongresinin 
örnek olduğunu 
söyledi. Asıl sıçra
mayı bağımsız bir 
üniversitenin kurul
masıyla sağlanabile
ceğini belirten Baş

kan Güler, "İşte o 
zaman 20 milyon 
liralık kendi bütçe
siyle sorunlannı 
kendi çözebilen bir 
üniversite oluruz. 
Üniversitenin kurul
ması gereken tek yer 
Gemlik'tir. Karamsar 
değilim, bu alan veri 
lirken de engellen
meler oldu ve bun
ların haklı çıkmasın
dan endişem var. Biz 
bu gençlerle birlikte 
aydınlık geleceğe 
ulaşacağız, tüm 
gençlerimizin yolu 
açık olsun" dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof Dr.
Mete Cengiz'de yap
tığı konuşmada Baş 
kan Güler'in sözler
ine katıldığını belirte 
rek, Gemlik'ten daha 
iyi üniversite alanı 
nın olmadığını söyle
di. Rektör Cengiz, 
"Yeni üniversite 

yapamak içine en 
uygun yer burası. 
Gemlik Asım Koca 
bıyık Meslek Yüksek 
Okulu MYO lan 
arasında en şanslı 
olanıdır. Buraya 
girdiğimde kendimi 
ABD’de bir üniver
site veya yüksek 
okula girmiş gibi 
hissediyorum. 
Kampusun daha iyi 
hale gelmesi için 
bağımsız bir üniver
site olması lazım. 
Mümkün olsa her 
ilçede bir üniversite 
olsun, bu bina ola 
rak değil Atatürk 
ilkelerini benim
semiş üniversiteler 
olsun. Gemlik bu 
konuda güzel bir 
yere geldi, vatanını 
en çok seven görevi
ni en iyi yapandır" 
diye konuştu.
Mezun olmaya hak 
kazanan öğrencilere 

belgeleri davetliler 
tarafından verilirken 
okul birincisi Harita 
Kadastro Bölüm 
öğrencisi Murat 
Büyükbuğa mezuni 
yet kütüğüne plakayı 
çaktı. Boş alanda bir 
araya gelen öğren
ciler hep birlikte 
kep lerini havaya 
atarak mezuniyetleri
ni kutladılar. Bu yıl 
Asım Kocabıyık 
Gemlik Meslek 
Yüksek Okulu’ndan 
mezun olan öğren
ciler arasında okul 
birincisi Harita 
Kadostro programı 
öğrencisi Murat 
Büyükbuğa olurken, 
ikinciliği Bilgisayar 
bölümünden Mücella 
Özcan, üçüncülüğü 
ise Deniz ve Liman 
İşletmeciliği pro
gramı öğrencisi 
Mutlu Karakafa 
elde etti.

GÜVEN S ÖM İNE t(l^p e^n
bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 
Bursa Yolu üzeri İznik Işıkları Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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IMaUi lııım
İnim İtişi

Bakanlık yazısında, 
Toplum Sağlığı 
Merkezleri 
(TSM)'nin böl
gelerinde bulunan 
ilköğretim okulları 
ve liselere yönelik 
Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi ile 
ilgili Milli Eğitim 
Müdürlükleri ile 
koordinasyon 
kurarak eğitim ver
meleri istendi.

Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Zoonotik 
Hastalıklar Daire 
Başkanlığı, 81 ilde
ki sağlık müdürlük
lerine bir yazı gön
dererek, okullarda 
Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi 
hastalığı ile ilgili 
uyarıcı eğitim pro
gramları düzenlen
mesini istedi.

İLAN
RIFAT MİNARE ZEYTİN HALİ 
ÜRETİCİ KÖYLÜ PAZARINDA 

MÜLKİYETİ HAL KOOPERATİFİNE 
AİT OLAN ÇAY OCAĞI TEKLİF 

ALMA USULÜ İLE SATILACAKTIR.
SATIŞ ŞARTNAMESİ 

KOOPERATİF YÖNETİMİNDEN 
TEMİN EDİLEBİLİR.
RIFAT MİNARE 

ZEYTİN HALİ ÜRETİCİ KÖYLÜ 
PAZARI KOOP. YÖNETİMİ

BİLGİ İÇİN TEL 
0 535 403 78 14-514 68 15

tt
WHBI

Meteoroloji, 
10 ilde 
17 Haziranda 
kuvvetli yağışların 
beklendiğini açık
ladı. Güneydoğu 
Anadolu ile 
Doğu Anadolu'yu da 
40 dereceyi bulacak 
sıcak hava ve 
toz bunaltacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel

Müdürü Mehmet 
Çağlar, Doğu 
Karadeniz'de 
kuvvetli yağış, 
Güneydoğu 
Anadolu ve 
Doğu Anadolu'da 
ise toz taşınımı 
beklendiğini 
bildirdi.
Mehmet Çağlar, 
yaptığı açıklamada, 
hava sıcaklığının

ELEMAN ARANIYOR
SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ BİR FİRMA İÇİN 

LİMAN OPERASYON ELEMANI
ARANAN ŞARTLAR
LİSE VEYA DENGİ BİR OKULDAN MEZUN, 
İKİLİ İLİŞKİLERİ KUVVETLİ, 
ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİNE VE YOĞUN 
LİMAN TEMPOSUNA AYAK UYDURABİLECEK, 
UZUN SÜRELİ BİR İŞTE ÇALIŞMAK İSTEYEN, 

ADAYLARIN, FİRMAMIZIN
LİMAN YÜKLEME MÜDÜRÜ FİLİT 

TANKUT’U ARAMALARINI RİCA EDERİZ. 

FİIİtTankUtGSM:05332035927 
Ulaşılamadığında Emre Karataş

GSM: 0 533 203 59 29

bugün iç 
Anadolu ile 
Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu böl
gelerinde 
mevşim normal
lerinin 3 ila 
5 derece üzerinde, 
diğer bölgelerde 
mevsim normalleri 
civarında seyrettiği
ni söyledi.

cim# seKeri
"■ 1 " K R EŞLERİ ——

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

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

€ĞİTİMD€l2.YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
wiortgogc nnoKçn'i

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Manastır Şelaje Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 j+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

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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Bugün bir yaş 
daha aldı gazetemiz 
“Gemlik Körfez”.

38 yaşında.
Civan gibi delikan

lı.
Alnı açık aşı dik.
Pırıl pırıl tertemiz 

bir geçmiş.
Eğilip bükülme

den, yalpalamadan, 
doğru bildiği 
yoldan sapmadan 
yürüyor, yürüyecek.

Haberde tarafsız. 
Laik Türkiye

Cumhuriyeti’nden, 
tam bağımsızlıktan, 
sosyal hukuk 
devletinden yana 
ise; taraf.

Doğru bildiği yol; 
çağdaş, laik, 
demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
varlığını korumak, 
çıkarlarını savun
mak,
Atatürk’ün göster? 

diği hedefler ve 
gerçekleştirdiği 
devrimlerin 
savunulması, 
Türkiye’nin bölün

İnan TAMER

“Gemlik Körfez” 38 yaşında...
mez bütünlüğü, 

Hukukun üstün
lüğü, Emeğin en 
yüce değer olması, 

Yaşadığı ilçenin 
modernleşmesi, 
güzelleşmesi, 
kültürel ve 
ekonomik yönden 
gelişmesi, aksaklık
ların, noksanlıkların 
giderilmesi uğraşı.

O nedenle “Gemlik 
Körfez” halkın 
gözü, dili, kulağı.

Laik Cumhuriyet’ 
ten yana, sosyal 
adalete ve hukukun 
üstünlüğü ilkelerine 
inanmış, Atatürk 
ilke ve devrimlerin! 
benimsemiş, 
vatanın bölünmesi
ni istemeyen, halkın 
mutluluğunu 
sağlayacak görüş, 
düşünce ve dilek
leri olan her vatan- 
daşa sütunları açık 
bir gazetedir “ 
Gemlik Körfez”.

Bugüne kadar 
başarı ile sınav ver
miştir toplum

önünde.
' Gazeteye ilanları 
kesseler de, mat
baasına iş verme
seler de; doğru 
bildiği, hak bildiği, 
inandığı ve savu- 
nageldiği yolda 

}sonuna kadar 
görevine devam 
ediyor ve edecektir.

Haksızlıkların, yol
suzlukların, tüm 
olumsuzlukların 
amansız takipçisi, 
kamuoyunun aydın
latıcısı görevini hep 
sürdürecektir.

Elinizde tut
tuğunuz, yurtta ve 
dünyada internetten 
okuduğunuz Gemlik 
Körfez Gazetesi, 
büyük emek ve göz 
nuru ile haftanın 6 
günü, hergün 
yenilenerek huzu
runuza çıkıyor.

Yazı İşleri 
Müdürümüz Serap 
Güler, gazetenin 
sahibi, başyazarı, 
muhabiri, mali 
işler sorumlusu vel

hasıl! herşeyi Sayın 
Kadri Güler ve 
gazeteyi dağıtıma 
hazırlayan Ebru 
Eren ile matbaa 
çalışanları, gecenin 
geç saatlerine 
kadar büyük emek 
vererek gazeteyi 
hazırlıyor, okuru
nun beğenisine 
sunuyor.

Sayın Özcan 
Vural, Sayın 
Gürhan Çetinkaya 
hergün, uzun yıllar 
“Taşı gediğine” 
koyan şimdi 
“Sırası Geldikçe” 
yazan bendeniz, 
Sayın Yelda 
Baykız, Sayın Ürer 
Konak, Sayın 
Erhan Izgi, Sayın 
Berkay Karabulut, 
Sayın Dr. Gürcan 
Vural, Sayın Belkıs 
Önal Pişmişler, 
Sayın Irmak 
Özyalçın ve 
Özgür Karakaya 
yazılarıyla, genç 
yeteneğimiz 

çizerimiz Barış 
Güler onurlu 
mücadeleye omuz 
veriyor, güç katıyor.
“Gemlik Körfez” e 

nice onurlu, 
başarıyla dolu uzun 
ömürler, şehidimiz, 
eski yazı işleri 
müdürümüz Sayın 
Av. Cengiz Göral’a, 
yakın geçmişte 
yitirdiğimiz, her 
zaman ve 
her platformda 
“Gemlik Körfez 
Gazetesi” yazarı 
olmaktan gurur ve 
onur duyduğunu 
beyan eden değerli 
büyüğümüz ve 
ağabeyimiz Sayın 

.Yılmaz Akkıhç’a, 
hakkın ve emeğin 
savunu cusu 
“Gemlik Yazıları”nın 
unutulmaz yazarı 
sevgili kardeşim 
Sayın Av. Ali 
Aksoy’a Allah’tan 
rahmet dilerim.

Biz geride kalanlar 
için de dileğim; v 
kalemimizin mürek 
kebinin kurumama 
sı, hak yolunda 
azmimizin ve şevki 
mizin eksilme mesi, 
uzun ve sağlıklı 
ömürler...
Toplumumuzun da 

yaşadığımız olaylar 
karşısında duyarsız 
olmaması...

Mart 
ayımla 
geriledi 
İşsizlikteki gerile 
me sürüyor.
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine 
göre işsiz sayısı 
mart ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
338 bin kişi 
azalarak 3 milyon 
438 bin kişiye 
düştü, işsizlik 
oranı ise yüzde 
13,7 seviyesinde 
gerçekleşti. 
Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 2,4 
puanlık azalışla 
yüzde 15,6, kırsal 
yerlerde ise 1,3 
puanlık azalışla 
yüzde 9,7 oldu.

Mini voleybol semineri yapıldı
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı ve Voleybol 
Federasyonu işbir
liği ile düzenlenen 
Beden Eğitimi Öğret 
menlerine yönelik 
Mini Voleybol 
Semineri, ilçemiz 
Hasanağa Spor ve 
İzcilik Eğitim Tesis 
Müdürlüğü’nde 81 
ilden gelen öğret
menlerle başladı. 
İlçe Lig Heyeti 
Sekreteri Ali Görü 
cü, 13-15 Haziran 
,17-19 Haziran ve 
21-23 Haziran tarih
lerinde üç devre 
halinde yapılacak 
olan seminerde 
MEB Okuliçi Beden 
Eğitimi Spor ve İzci
lik Dairesi Başkan 
Yardımcısı Metin 
Cengiz, TVF Mini 
Voleybol Kurulu 
Genel Sekreteri 
Tarık Türker, Mini 
Voleybol Kurul 
Üyeleri ve Milli 
Takımlar Alt Yapı 
Koordinatör Antre 
nörleri Eyüp Emin 
Imen ve Nurettin

Hayta, Hatay Muşta 
fa Kemal Üniversite
si Yrd. Doç. Dr.
Niğar Küçükkubaş 
öğretim görevlisi 
olarak görevlendi 
rildiğini belirtti. 
EML Spor salonun
da yapılan uygula
malı derslere İlçe 
Kaymakamımız 
Mehmet Baygüi 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
ziyaret ettiler.
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1 Temmuz a kadar bu
belgeyi almayı unutmayın

1 milyar kişi aç yasıyor
Uygulama yeni 
binalar için 1 
Temmuz'da zorunlu 
olacak. Eski 
binalara ise 2017'ye 
kadar süre tanı
nacak.
AB’ye uyum 
sürecinde konutlar 
için getirilen "Enerji 
Kimlik Belgesi" 
alma zorunluluğu, 1 
Temmuz’dan 
itibaren uygula
maya konulacak. 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Binalarda Enerji 
Verimliliği Şube 
Müdürlüğünden 
aldığı bilgiye göre, 
2007 yılında AB 
direktifleri doğrul
tusunda çıkarılan 
Enerji Verimliliği 
Kanunu kapsamın
da hazırlanan, 
Binalarda Enerji 
Performansı 
Yönetmeliği 
gereğince "Enerji 
Kimlik Belgesi" 
zorunlu hale gele- 
cek.1 Temmuz 201G 
tarihinden itibaren, 
binalar için Enerji

Kimlik Belgesi 
olmadan alım-Satım 
ve kiralama yapıla
mayacak. Yeni inşa 
edilen binalar için 
söz konusu tarihten 
itibaren bu belgeleri 
almak zorunlu hale 
gelirken, mevcutlar 
için 2017’ye kadar 
süre tanınacak.
Belge sayesinde 
mevcut konutlarda 
ısı yalıtımı ve diğer 
verimlilik artırıcı 
uygulamalarla bir
likte sürdürülebilir 
ekolojik yapılar 
özendirilecek.
Enerji verimliliği ve 

danışmanlık hizmeti 
veren bir firmanın 
Genel Müdürü olan 
Ergin Kaya, "Enerji 

Kimlik Belgesi"nin 
binaların enerji 
tüketimindeki 
performansın! 
gösteren, 
konutun "Enerji 
tapusu’ olarak 
nitelendirilen bir 
belge olduğunu 
söyledi.
Binanın harcadığı, 
ısıtma ve soğutma 
için ihtiyaç 
duyduğu enerji, 
çevreye verdiği 
zarar, yenilenebilir 
enerji kullanım 
oranını gösteren 
bu belgenin 
binalardaki enerji 
verimliliğinin 
sağlanmasında 
büyük önem taşı 
dağını ifade edildi.

OECD, "hava duru
mu, makro 
ekonomik faktörler,, 
siyasi müdahaleler 
ve özellikle enerji 
fiyatlarıyla ilgili 
belirsizlikler" 
nedeniyle ürün fiy
atlarının öngörüle
mez olmaya devam 
edeceğini bildirdi. 
OECD tarafından 
yayımlanan 2010 
Tarım Tahmin 
Raporunda, son yıl
larda, 1930’lardan 
beri en ciddi küre
sel ekonomik dur
gunluğun görülme
si bir yana, petrol 
fiyatlarının rekor 
yüksekliklere ulaş
ması, ürün fiyat
larındaki ani 
artışlar, gıda güven
liği konusundaki 
korkular ve bun
ların sonucundaki 
ticari kısıtlamalar 
ile tarımda bir dizi 
ciddi şok yaşandığı 
ifade edildi.
Rapora göre, bun
lardan en çok etk
ilenen ise özellikle 
gelişmekte olan 
ülkelerdeki yok
sullar olurken, 
dünyada açtığın 
artık 1 milyardan 

fazla kişiyi kap
sadığı tahmin 
ediliyor. Küresel 
ekonomik kriz 
sırasında biraz azal
sa da talebin 
büyümeye devam 
etmesi ve yükselen 
fiyat karşısında 
arzın dana da güç 
lenmesi ile özellikle 
OECD bölgesinde 
tarım kayda değer 
bir direnç gösterdi. 
2010 yılında birçok 
pazarda bir ölçüde 
normale 
dönülürken, üretim 
tarihsel seviyelere 
yaklaştı ve talep 
toparlanmaya 
başladı. Buna rağ
men birçok 
hükümetin, enerji 
fiyatları, döviz 
kurları ve/veya kilit 
ülkeler ve böl
gelerin makro 
ekonomik perfor
mansı gibi kilit fak
törlerde tekrar 
önemli şoklar 
yaşanabileceğine 
ve bu tür şokların 
da piyasaların dal
galanması üzerin 
deki sonuçlarına 
dair kaygıları 
devam ediyor. 
Raporda, petrol 

fiyatlarının 
daha da artmasının 
girdi ve üretim 
maliyetlerinin art
masına yol açacağı, 
bunun da ürün 
arzları, fiyatlar ve 
ticaret akışlarını 
etkileyeceği ve bio 
yakıtlar için ham
madde talebini 
güçlendireceğinin 
beklenebileceğine 
dikkat çekildi. Tarım 
fiyatlarının ardında, 
özellikle enerji gir
disinin yoğun 
olarak kullanıldığı 
bölgelerde, giderek 
yükselen bir 
maliyet yapısı 
bulunduğunun 
ifade edildiği rapor
da, önümüzdeki 10 
yılda küresel tarım 
üretiminin geçen 10 
yıldan daha yavaş 
artmasının bek
lendiği, fakat umul
madık şoklar 
olmadıkça da 2050 
yılına kadar küresel 
gıda üretiminde 
yüzde 70’lik bir 
artış olması gerek
tiği yönündeki uzun 
vadeli tahminlere 
paralel bir büyüme 
de görüldüğü 
kaydedildi.

DÜĞÜN & NİŞAN & SÜNNET ve AÇILIŞ 
ORGANİZASYONLARI İLE DE 

HİZMETİNİZDEYİZ

VE ÖZEL TASARIMLAR

tel İBÎIKM UIJOTJjLE Wil
DAVETİYE KDTMOGURIMIfl GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

1 GÜNDE DAVETİYE DASILID...
DÜĞÜN & NİŞAN 4 NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI 

MASA VE SANDALYE SÜSLEME & SELİN MAŞASI & 
SÜNNET YATASI VE TAHTI 4 BALON SÜSLEME 4 
HAVAİ FİŞEK 4 KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ

DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI 4 PALYANÇOLAR

NİKAH

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
' , . Stüdyo Prestij Yanı GEMLİK 

Tel: 0224513 96 83 Fax: 0 224 513 35 95



16 Haziran 2010 Çarşamba Gemlik KHrfez Sayfa 9

SATILIK DAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 

3+1 DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE 

0532 668 22 99
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Karfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 
(3 balkonlu (Saruhaniar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaptı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

NÖBETÇİ ECZANE
16 Haziran 2010 Çarşamba

MELIS ECZANESİ 
Balıkpazarı Yedievler Sk. 

No: 44 GEMLİK

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
51310 92
513 10 45
513 77 73

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
614 47 71
512 01 63

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 OO
513 23 29 BELEDİYE

Mer. Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp'Mrk.

513 10 68
513 65 29
513 60 40

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet.

513 45 21-23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122TAKSİLER ,

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol__________S13 01 03

VAPUB - FEBİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Gemlik Karfez
OEKLİK'İN İLK OÛNLÖK SİYASİ SAZSTBSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3689 
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)

SORAYAYI TAŞLAMAK 
12.00-14.15-16.15- 

20.30 
BENİ um 

1I.45-I4.0046.30- 
20.30

Rezervasyon 
(Td:5l3332l)



16 Haziran 2010 Çarşamba Sayf» loj

I Gemlik'teki 2. senemizde 
I süper avantajlar HSBC'de!
■

► Size özel mevduat faizi oranı
► Kredi kartı alana 20 TL Advantage

■ ► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

I K ►
I | K [TÜRKİYE'DE
I f “ YİRMİNCİ YIL HSBC«>

Dünyanın yerel bankası İ



BAHAR KAMPANYASI GEMDAS
ABONELİK BEDELİ

pe^îh fiyatına A
TAKSİT |U

Abonelik Bağlantı Bedeli, kredi kartına 10 taksit

D O Ğ R L GAZ

DETAYLI BİLGİ İÇİN
TEL 513 29 29

WOBW ^cardFînans 
4 bonus maximum axess

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_______

17 Haziran 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMtTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Celal Banar Anadolu Lisesi 13. mezunlarını verdi
Gemlik Celal Bay ar 
Anadolu Lisesi 13. 
dönem mezuniyet 
töreni okul bahçesin 
de davetliler ve 
velilerin katılımıyla 
yapıldı. Birinci 
olan Feyza Potur 
okul kütüğüne 
plaketini çakarken, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’e destekle 
tinden dolayı teşek 
kür plaketi verildi. 
Haberi syf 8’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Genç milliler

regain 
kandili

Gemlik bu yıl da Genç Milli Takım 
sporcu ve çalıştırıcılarını konuk etti.

Geçtiğimiz gün, bizim Barış’ın da 
lisanslı sporcusu olduğu Gücümspor 
Basketbol takımı millilerle birlikte 
oldu. Küçük basketçiler milli olan sırım 
gibi ağabeyleriyle fotoğraf çektirdiler.

Sanırım o fotoğrafı yaşamları boyun
ca başuçlarında bulunduracaklar..

Gemlik’in milli takımı sporcularının 
kamp yaptığı bir ilçe olmasına hepimiz 
sevinmeliyiz.

Bu ve bunun gibi profesyonel takım
ların de ilçemizde kamp yapması, yeter 
Iİ tesisin olmasına bağlıdır.

Bir spor salonun bile bulunmasının 
avantajlarını yaşıyoruz. Dev. sayf. 4'de

Üç ayların başlan 
gıcı olarak kabul 
edilen Regaip 
Kandili bu akşam 
kutlanacak. Hz. 
Muhammedin 
(s.a.v) Recep’in 
ilk perşembe 
gününü oruçla ge 
çirdiği gün olan 
bu akşam, Regaip 
kandili olarak kut
lanacak. Bu 
gecenin Allah’tan 
af dilemek için bir 
vesile olduğu 
belirtildi.

İlçemizde kamp Gücüm sporlu bas- Gücüm sporlu bas-
yapan genç 
milli basketbolcu- 
lar, önceki gün 
Atatürk Kapalı 
Spor Salo nu’nda 

ketçilerle biraraya 
geldi. Genç milli 
basketçi lerle hem 
tanışma, hem 
izleme fırsatı bulan 

ketçiler, önümüzde
ki günlerde 
Fıstıkl’da kamp 
yapacak.
Haberi sayfa T’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Eşref Dinçer Mahallesi
Gürhan ÇETİNKAYA

sakinlerinden tepkiSenaryo...
Türkiye ve petrole giden yollar üzerinde ki 

diğer ülkeler için tezgahlanan senar yolar bit
mez..

Biri yazılır, oynanır hemen ardından yenisi 
kaleme alınır..

Bu böyle sürer gider..
Çünkü hedefte emperyalist ülkelerin yüksek 

çıkarları vardır.
Gerisi laf-u güzaftır.
“Baykal gitti.. Bakalım sosyal demokratları 

iktidara taşımaya Kemal Kılıçdaroğ lu’nun 
gücü, vizyonu yetecek mi?” .

Bu aralar sıklıkla karşılaşılan sorulardan 
birisi de bu..

Mütareke basını da bu duruma zemin oluş
turuyor,kaşıyor ve tetikliyor.

İşbirlikçilere “mama” sağlayan tedarikçiye 
yol göründü ya.. .

Kalemşorlar ve onların danışmanları anlı 
^anlı profesörler geleceğe dönük üstün 
yorumlar yapıyorlar.

Baykal’ı toplumun gözünde küçültmeye 
çalışan zihniyet bu kez Kemal Kılıçdaroglu 
için yine devrede..

Doğal..
Bilindiği üzere;
Bağımsızlık savaşının ardından, İsmet 

Paşanın Lozan’da ki inadı ile alınan diplo
matik başarı sonrasında, Ingiliz dışişleri 
bakanının bilahare kullanmak üzere cebine 
koydüğu kartlardan bu güne, ülke yabancı 
toplum mimarlarının ve mühendislerinin 
faaliyet gösterdiği şantiye alanına 
döndürülmüştür.

Ana düşünce;
Türk toplumunu bölmek, vatandaşlarını bir

birlerine düşman ederek güçsüzleştir mek ve 
bağımsızlığını elinden alarak onları köleleştir
erek yönetmek ve dünya nın en büyük 
ekonomilerinden biri olan, bu toprakların 
ürettiği değerleri sömürmektir.

Çünkü;
Yabancı toplum mimarlarının yaratmaya 

çalıştıkları teslim olmuş bir Türkiye de Deniz 
Baykal ya da yurtsever figürler, planları 
bozma olasılığı yüksek risk unsurlarından 
biridir.

Öyleyse imaj bombardımanıyla söz konusu 
güçler dar alana hapsedilmen ve etkisiz hale 
getirilmelidir.

Bunun gereği olarak,1970’li yılların sonunda 
başlayan uydurma bir “Mendere sin yakası
na yapışan Baykal” senaryo suyla Deniz 
Baykal’ın yakasına iliştirilen antipatik poli
tikacı imajı ile süreç başlatılmıştır.

Öyle ya!
Asılarak idam edilen mağdur başbakanın 

yakasına yapışan bir politikacı,daima mağdu
run yanında olan Türk toplumunun hafızasına 
başka nasıl yerleşebilirdi ki.

Buna bir de,
Deniz Baykal’ın tasfiyesinden fayda uman 

ve kişisel menfaatler odağında siyaset 
yapanların ortaya attığı “uzlaşmaz” ve 
“hizipçi” kavramları eklenince yaratılan bu 
imaj bombardımanının olumsuz etkisi ister 
istemez artmıştır.

Son olarak da düzmece bir video ile 
Baykal’ın ipi çekilmiştir.

Geldiğimiz noktada artık, Cumhuriyet 
değerlerinin hiç olmadığı kadar ciddi bir 
tehdit altında

olduğunu görmek ve kayıtsız şartsız 
cumhuriyeti kuran anlayışa destek verme 
zamanıdır.

Dün inanıldı... Gereği yerine getirildi.. Ve 
dümen suyunda iktidarlar oluşturuldu.

Şimdi;
Baykal gönderildiğine göre kimsenin, 

geçmişte planlı ve sistematik olarak kurgu
lanan bilgi kirliliği sonucunda beyinlerde 
yaratılan;
“Ben Baykal’ı sevmiyorum o yüzden CHP’yi 

desteklemiyorum” gibi bir mazerete sığı
narak Cumhuriyetin kazanımlarını riske 
atmaya hakkı yoktur..

Eşref Dinçer 
Mahallesi sakinleri, 
BUSKİ önünde 
toplanarak 
Büyükşehir ve 
BUSKİ yönetimine 
tepki gösterdiler. 
Çoğunluğu Tunceli 
kökenli olan Eşref 
Dinçer Mahallesi 
sakinleri, toplu 
olarak Karsak 
Deresi’nin yanında ; 
bulunan BUSKİ 
binasının önüne 
giderek, burada 
basın açıklamaşı 
yaptılar., 
Yapılan açıklamada, 
Gemlik’in 
Büyükşehir’e bağ
landığından beri ' 
hizmet alamadığı 
ilçenin en önemli 
sorunu olan halk 
sağlığı ile ilgili 
kanalizasyon 
sorununun enkaz 
halini aldığı belir
tilerek, “Seçimden 
seçime göz boya
mak için halka aldat
mak, sokak ve cad
delere asfalt ve taş 
döşeyerek, kokuş
muş sistemlere rütuj 
yapmaktan başka 
bir işe yaramamak- 
tadır" dediler.
Yoğun yağmurlar
dan ötürü bütün 
kanalizasyon 
şebekesinin 
tıkanması sonucu 
evlerinin lağım 
suyu bastığını iddia 
eden Eşref Dinçer 
Mahallesi sakinleri,

Dünya Çölleşmeyle
Mücadele Günü kutlanıyor
Birleşmiş Milletler 
Biyolojik çeşitlili 
ğinin hayatımızdaki 
önemini kutlamak 
için 2010 yılını 
Uluslararası 
Biyolojik çeşitlilik 
Yılı ilan etti. 
Birleşmiş Milletler 
Çölleşmeyle Müca 
dele sözleşmesi 
sekreteryası bu 
nedenle 2010 yılı 17 
Haziran Dünya 
Çölleşmeyle Müca 
dele Günü’nün ana 
konusunun ‘Zengin 
Toprak Biyolojik

‘'Hala birçok evimiz 
bu lağım suları 
nedeniyle ortalık 
kakmakta, bu, 
durum sağlığımızı 
tehdit etmektedir. 
BUSKİ’nin bu 
konuda hiç ilgilen
mediği bizler tarafın
dan bilinmektedir. 
Seçilen mahalle 
muhtarlarının ne 
işe yaradığını 
bilmiyoruz. Halkın 
sağlığını hiçe 
sayarak, sinek 
ilaçlamasının 
nedense hiç yapıl
madığı, bu yüzden 
çocuklarımızın 
vücutları sivrisinek 
ısırıkları nedeniyle 
yara bere içinde 
kalmıştır. Bu duru
mun birçok hastalığı 
beraberinde getire
ceği aşikardır." 
dediler.
Çevre düzenlemesi

Çeşitliliği-Canlılar 
ve Ekosistemler 
için Zenginlik 
Sloganı ile Sağlıklı 
Topraklar Yaşam 
Üretir” olarak 
belirledi, 
TEMA Vakfı Genel 
Müdür.ü Prof. Dr. 
Orhan Doğan, 
toprağın oluşumu
nun çok uzun bir 
süreç olduğunu, 2 
santimetre yüzey 
toprağın oluşumu 
için 500 yıldan fazla 
zamana ihtiyaç 
olduğunu ve 

ve derelerin ıslahı 
yapılmadığı için 
kanallara akıtılan 
atıkların mikrop 
üretmeye devam 
ettiği, denizi kirlet
tiği, doğalyaşamı 
ciddi tehdit ettiğini 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
^ilmesine karşın 
hiçbir şeyi yapma
masının kendilerini 
çileden çıkardığını 
belirten mahalle 
sakinleri, “Bizler, 
vatandaş olarak 
vergimizi ödüyor- 
sak, bu vergilerimiz
den Büyükşehir 
payını alıyorsa, 
bizim paramızı 
başka yerlerde 
harcamaya hakları 
yoktur" dedi.
BUSKİ’ye yapılan 
müracaatların 
dikkate alınmadığını 
söyleyen mahalle 

toprağın verimliliği 
nin toprak biyolojik 
çeşitliliğine bağlı 
olduğunu söyledi 
Doğan, konuş
masını şöyle 
sürdürdü: “Ülkemiz 
de her yıl 500 mil 
yon ton her saniye 
16 ton tarım 
toprağını erezyonda 
kaybetmektedir. 
Ülke olarak zengin 
ve üretken toprak
larımızı korumak 
için toprak biyolojik 
çeşitliliğini 
tehditlerden ve 

sakinleri, daha 
sonra sorunları 
sıralayarak, 
bunların çözümlen
mesini istedi.
Ulaşım ücretlerinin 
de yüksek olduğunu 
belirten mahalle 
sakinleri, alınan 
rüsumun söz 
verilen rakamlara 
çekilmesini istediler. 
Sorunların dikkate 
alınmasını ye çözüm 
getirilmesini isteyen 
Eşref Dinçer
Mahallesi sakinleri, 
bunlar olmadığı 
takdirde eylemlerine 
devam edeceklerini, 
Büyükşehir 
Belediyesi önünde 
yürüyüş yapacak
larını söylediler. 
Gemlik halkını . 
da sorunlar 
çözülmezse, 
yapılacak eyleme 
çağırdılar.

giderek azaltmaktan 
korumamız gerekir. 
Ancak, bu ciddi 
tehdide rağmen 
Türkiye arazi kul
lanım planlamasını 
yapmış değildir. 
Bu nedenle, tarım 
arazileri üzerine 
sanayi tesisleri 
kurulmakta, 
ormanlar yakılmak
ta veya işgal 
edilip yapılaşmaya 
açılmakta veya 
tarlaya çevrilerek 
sulak araziler kuru
tulmaktadır"



17 Haziran 2010 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 3

Mil» ttt; H iMll YauYORUM

Bursa'nın köy
lerinde imal edilen 
uyuşturucuların kent 
merkezinde satıl
masına yönelik 
operasyonda gözaltı
na alınan 14 kişi, 
sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edildi. 
İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
planlı operasyon 
faaliyet kapsamında 
5 ayrı baskın düzen
ledi. Operasyon 
sonucunda 480 
gram esrar ve uyuş
turucu satışından 
elde edilen 610 lira 
ele geçirildi. 
Zanlıların merkez 
Yıldırım ve İnegöl 
ilçesinin köylerinde 
imal edilen uyuştu
rucuları ilçe

Bursa’ıla kaçak çay operasyonu
Bursa'da düzenlenen 
kaçak çay operasy
onunda, Bursa 
Kahveciler.Odası 
Başkanı Y.Ö'nün de 
aralarında bulun
duğu 7 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye

Wiailllllllillllllliaillliilllll
Benzin istasyonun
da nara attığı için 
uyarılınca satır ve 
bıçakla dehşet saçtı 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesi'nde 21 
yaşındaki Nigar 
Yenilmez adlı kız 
arkadaşlarıyla piknik 
yapıp alkol aldıktan 
sonra kamyonetleri
ni yıkamak için, ben
zin istasyonuna 
çeken 32 yaşındaki 
Sebahattin Özer ile 
17 yaşındaki 
Muhammet Ata Y. 
(Yalvaç) bağırıp 
çevreyi rahatsız 
edince görevliler 
tarafından 
uyarıldılar. Buna 
sinirlenen 
Sebahattin Özer ve 
Muhammet Ata Y., 
araçta bulunan satır

merkezinde sattığı 
belirtildi.
Ekiplerin söz 
konusu şahısların ev 
ye iş yerlerinde yap
tığı aramalarda; 75 
gram kubar esrar, 43 
adet kök kenevir, 
300 gram kenevir 
tohumu, 10 gram toz 

göre, kaçak yollarla 
ülkeye,sokulduğu 
iddia edilen çayların 
paketlenerek 
piyasaya sürüldüğü 
ihbarı üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Organize 

ve bıçak ile görevli 
lere saldırırken, 
tesadüfen yakıt 
almak için istasyona 
gelen polisler olaya 
müdahale etti. Çıkan 
arbedede polise tes
lim olmak istemeyen 
Muhammet Ata Y., 
kız arkadaşının 
boğazına bıçak 
dayadı. Biber gazıy
la etkisiz hale geti 
rilen zanlılar 
gözaltına alındılar. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
"Hırsızlık" suçundan 
bir çok kaydı bulu
nan Sebahattin Özer 
ile Muhammet Ata 
Y., dün kız 
arkadaşları Nigar 
Yenilmez ile birlikte 
Mudanya llçesi'nde- 
ki Kumsas sahilinde 

esrar, 6 adet tabanca 
fişeği, 5 adet G3 
piyade tüfeği fişeği, 
1 adet uyuşturucu 
hap, boş kovan, 3 
adet araç plakası 
ele geçirildi. 
Ele geçirilen 
kubar ve toz ' 
esrar ile kenevirler

Suçlarla Mücadele 
ve Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğü Mali 
Büro Amirliği ekip
leri, Bursa ve 
İstanbul'da 
operasyon 
düzenledi.
Bursa Kahveciler 

piknik yaptılar rakı 
içtiler. Sebahattin 
Ozer'ın kullandığı 16 
CSF 09 plakalı 
kamyonet ile gece 
piknikten dönen 
Sebahattin Özer ile 
Muhammet Ata Y., 
araçlarını yıkamak 
için Yıldırım llçe- 
şi'nde bulunan 
akaryakıt istasy
onuna çektiler. 
Burada bağırarak 
konuşup içtikleri 
biraların şişelerini 
duvarlara atan 
Sebahattin Özer ve 
Muhammet Ata Y.'yi 
görevliler uyardı. 
Buna sinirlenen zan
lılar araçtan çıkart
tıkları şatır ve bıçak 
ile görevlilere 
saldırırken kendiler
ine tesadüfen mazot 

imha edilirken, 
gözaltına alınan 
Mesut K., Taner I., 
Cumali K., 
Erman K., Halil K., 
Mithat A., Yusuf U., 
Ahmet T., Ekrem 
A., Hasan U., 
Ahmet B., Şadi Y., 
Mehmet A. ile Recep 
S., jandarmadaki 
sorgulamalarının 
tamamlanmasının 
ardından bu sabah 
saatlerinde adliyeye 
sevk edildi. 
Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklamada, 
il merkezi ve 
ilçelerinde uyuşturu
cu tacirlerine kesin
likle müsaade 
edilmeyeceği, 
operasyonların 
artarak devam ede
ceği bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vura)

Biraz biz konuşalım

Odası Başkanı 
Y.Ö'nün de araların
da bulünduğu 
7 kişi gözaltına 
alındı.
Zanlıların, sorgunun 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

almak için istasyona 
gelen polis ekipleri 
müdahale etti. Çıkan 
arbedede Sebahattin 
Özer bıçak ile Polis 
Memuru Hamdi 
Taşkıran'ı sol kolun
dan hafif şekilde 
yaralarken, arkadaşı 
ise yakalanacağını 
anlayınca kız 
arkadaşı Nigar 
Yenilmez'in boğazı
na bıçak dayayıp 
polisleri tehdit etti. 
Yaklaşık bir saat 
süren ikna çalış
maları sonucu 
teslim olmayan 
Muhammet Ata Y., 
biber gazı kullanan 
polisler tarafından 
etkisiz hale getirilip 
gözaltına alındılar. 
Olayla ilgili soruş
turmaya sürüyor

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türkiye ile İsrail’in ilişkileri “one 
minute”den beri sürekli erozyona 
uğruyor. Dış siyaset kolay değildir.

Görüyorsunuz “one minute “ başımıza 
ne işler açtı, 

Daha neler de açacak bunü bilin. 
Efelenmeyi iyi hesaplamak lazım. 
Batı dünyasından almaya devam ettiği 

kuvvetli destek sayesinde
İsrail’i yönetenler, bir zamanlar kendi 

halklarına yapılan kötü muameleyi 
başkalarına uygulamayı alışkanlık edin
mişlerdir.
Saldırının arkasından “bu kadarı bek

leniliyordu” diyenler oldu,
Ben bekliyordum; İsrail, gemilerin 

geçeceği bölgeyi yasak bölge ilan etmiş 
ve müdahale edeceğini günler önce ilan 
etmişti.

Yardımı götürenlerin bile bile kendile 
rine göre, Gazze dramını dünyaya, 
göstermek olduğuna göre, eylemciler 
amaçlarına ulaşmışlardır.

Bu bence dinci bir gösteri idi..
Filistin meselesi çözülmediği sürece 

radikal dinci hareketler bu en büyük ' 
beslenme kaynaklarını korumaya devam 
edecek.

Filistin halkının önemli bir bölümü de, 
isteyerek, bilerek radikal İslamcı örgüt
lerin peşine düşmüş durumda.

AKP hükümetine içerideki radikal 
çevrelerden de baskı geleceği kesindir, 

Türkiye’yi zorlamak için başka eylem
lere girişmeye, Türkiye’nin Yahudi 
vatandaşlarına tehditler yöneltmeye 
kalkışacaklar da olabilir.

Bütün bunları önleyebilecek tek yol, 
kraldan çok kralcı olmamaktır.

Bu kolay değil; çünkü İsrail “sağduyu
lu değil, siyasi İslamcı çevreler de “sağ
duyulu değil.

Ama Ankara “sağduyu hattı”nda 
kalmak zorundadır.

Efelenmeye devam edip, genç Türkiye 
cumhuriyetini, zor durumda bırakmaya 
hakları yoktür..

Hiçbir şey bilmiyorsanız, kafanızı 
kaldırın diğer ülkelere bakın, onların ne 
yaptığını görüp, onlarla aynı hizaya girin 
yeter.

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

0SAATTE TESLİM EDİLİR

KÖRFEZOFSEI-GÛLERAJANS
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
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadri GÜLER
ka dri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

Genç milliler
Gemlik 100 bin nüfusuna göre spor 

tesisi açısından yeterli bir ilçe değil.
Bir tane stadımız var.
Stad bakımsızlık içinde.
İl Spor Müdürlüğü ile yapılan protokol 

den sonra tesis Gemlik Belediyesi’ne 15 
yıllığına devredildi.

Bana sorarsanız Belediye başına iş 
aldı.

Ancak, halka hizmet etmeyi amaçlayan 
bir kurum, gerektiğinde elini taşın altına 
koymasını da bilmeli.

Belediye şimdi bunu yaptı ama stadta 
sorun çok.

Zemin kötü, soyunma odaları berbat..
Buralara yatırım gerekecek.
Bir stad bu ilçeye yetmez. Yandaki 

kamulaştırma çalışmaları hızlandırılıp, 
yeni bir stad daha kazandırılmalı ilçeye..

Köylerdeki futbol sahalarından da çok 
şikayetler geliyör.

Bunlarda amatör kulüplerin yararlan
masına açılmalı.

Amatör kulüpler, Atatürk stadından 
yeterince yararlanmadığı için sorunlar 
çıkıyor.

Gemlik Belediyesi’nin Gemlikspor’a 
daha çok destek verdiği, kendilerinin 
üvey evlat muamelesi gördüğüne inanı 
yorlar.

Gemlikspor’un işlettiği Katlı 
Otoparktaki afişlerin bir amatör kulüp 
yöreticisi tarafından yırtılmasını 
Gemlikspor Kulübü Başkanı ilçedeki tüm 
kulüplerin kardeş olduğunu söylüyor.

Dostluk çağrısı yapıyor.
Bakın nereden nereye geldik.
Gemlik’e daha çok tesis yapıldığında 

inanıyorum ki, birçok kulüp Gemlik’e 
gelecek ve kamp yapacak.

Gemlikliler ve gençlerimiz bu ilişkiden 
yararlanacak.

Bu durum ilçenin ekonomisine de katkı 
sağlayacak, adının duyulmasına da..

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak 

eleman aranıyor.

(EIHİIIİİMEIGItElESİ
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel :(0,224)5139683 GEMLİK

Gemlik Belediyesi ve İŞKUR arasında yapılan işbirliği yaşama geçirildi.

Toplum yararına çalışma 
projesi İle yollara tas döşeniyor

Gemlik Belediyesi 
ile Gemlik Işkur 
Müdürlüğü arasinda 
yapılan protokole 
TYÇP (Toplum 
Yararına Çalışma 
Projesi) kapsamında 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Odun 
Depoları mevkiindeki 
sokakların taş 
döşenmesine 
başlandı.
Gemlik Işkur 
Müdürlüğü’ne 
başvuranlar arasın
dan noter huzurun
da yapılan kura çeki
mi sonucu belirlenen 
20 işsize üç ay süreli 
çalışma imkanı 
sağlanan projede; 
Çalışanların ücretleri 
Işkur tarafından 
karşılanırken teknik 
destek ile yollara 
döşenen taşlar ve 
araç - gereç desteği 
Gemlik Belediyesi 
tarafından sağlan
maktadır.
CHP’li Gemlik 
Belediyesi’nin 
başlattığı 01 Haziran 
2010 - 30 Ağustos 
2010 tarihleri arasın
da sürecek olan 
proje ile bir yandan 
20 işsize Işkur 
aracılığı ile iş 
imkanı sağlanırken 
diğer yandan da 
imara yeni açılmış,

çamurdan 
kurtarılması 
hedefleniyor.

Depoları mevkiinde 
yaşayan halkın 
yazın tozdan, kışın

yolları toprak olan 
Eşref Dinçer . 
Mahallesi Odun

ELEMAN ARANIYOR
Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 

çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.
1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay / bayan elemanlar.
2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlama ve budama konularında 

çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. Şti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolu telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

http://www.abfidan.com
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KUTLAMA KUTLAMA
Kuruluşunuzun

38. yılını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

yayın hayatınızda izlediğiniz 
ilkeli haberciliğinizin 

devamım dileriz.

GEMLİK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT 
DERNEĞİ YÖNETİMİ

Gemlik Körfez Gazetesinin 
yayın hayatı boyunca 

Atatürk düşünce ve ilkelerine bağlı 
demokrat ve dürüst gazetecilikten 

sapmadan yaptığı gazeteciliği kutlar, 
daha nice 38. yıllar dileriz

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİK ŞURESİ YÖNETİMİ

KUTLAMA
Gemlik Körfez Gazetesinin 

38. nci yayın yılını kutlar, başarılarının 
devamını dilerim

FATİH MEHMET GÜLER 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI

KUTLAMA
Gemlik Körfez Gazetesinin 

38. yayın yaşamına başlaması 
nedeniyle emeği geçenleri kutlar, 
daha nice yıllar yayın yaşamını 

sürdürmesini dileriz

GEMLİK ESNAF 
SANATKARLAR KREDİ VE 

KEFALET KOOPERATİFİ YÖNETİMİ

1 GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.cotn blZC ulaŞUCaksiniZ

H Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvan, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon

■J Bursa Yolu üzeri İznik Işıkları Karşısı Karaca Emlak Yanı No; 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: O 535 647 55 03

http://www.guvensomine.cotn
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Millete Gitmek
Son günlerde Sa yın 

Başbakan millete git
mek diyor da başka 
birşey demi yor.

Anayasa değişikliği 
ile ilgili paket meclis 
ten yeterli desteği ala
madığı için refe randu- 
ma götürülecek. Fakat 
bütün bunlar olurken 
CHP konuyla ilgili 
başvurusunu Anayasa 
mahkemesine yaptı.

Başbakan küplere 
bindi ve kendine 
yakışan davranışı 
sergileyiverdi:” 
Anayasa mahkemesi 

Ana muhalefet 
mahkemesi olmuştur.” 
deyip incileri döküver
di. Böyle bir sözü 
ancak cahil cesareti 
olanlar söyleyebilir. 
Anlaşılan korkusu var 
Sayın Erdo ğan’ın, 
kulaklarına kar suyu 
kaçmış olmalı. 
Yasalara, adalete, 
mahkeme lere ve 
yargıçlara en çok 
saygı göstermesi 
gereken kişi Baş 
bakan değil midir?

Anayasa mahke 
mesi bir ulusun en 
saygın,en değerli 
kurumudur. Her yurt
taş bu mahkemeye ve 
bu mahkemenin karar
larına uymak zorun
dadır. Hele hele 
devleti yönetenler en 
başta...

Sayın Erdoğan mil- / 
letvekili seçildikten 
sonra yemin etmedi 
mi? Hukukun üstün
lüğü ilkesini ne çabuk 
unuttular?

Yargı sizi haklı . 
çıkardığı zaman doğ 
ru karar veriyor, hak
sız çıkardı mı yanlı, 
taraflı karar veriyor. 
Bu nasıl bir mantıktır 
anlamak mümkün 
değil.

Günlerden beri millet 
diyorsunuz, millete 
gidelim diyorsunuz. 
Hangi amaç la, niçin 
millete gideceksiniz? 
Anayasa paketinde 
milleti ilgilendiren ne 
var?

1980 Anayasası mil
letin % 95 evet oyuyla 

kabul edilmedi mi?
Siz bu anaya sayı 

değiştirmek isterken 
millet iradesini çiğne
miş olmuyor 
musunuz?

Sekiz yıldan beri mil
let aklınıza geldi 
mi?Hiç düşündünüz 
mü milleti? Ne yer, ne 
içer, nasıl geçi nir? ■ 
Mutlu mudur, huzurlu 
mudur? Villalarda 
yaşarken düşüneme
diniz bünları.

Zamları yaparken, 
vergileri arttırırken 
niçin millete gitmedi
niz?

Dokunulmazlıklar 
kaldırılsın mı diye 
niçin millete sor
madınız?

Naylon fatura dü 
zenleyenler, kalpa 
zanlık, evrakta sahte
cilik yapanlar, ihaleye 
fesat karıştı ranlar 
yargılansın mı diye 
niçin milletin onayını 
almadınız? Nerden 
buldun, nasıl zengin 
oldun sorgulamasını 
yapacak yasa çıksın 
mı diye milletin 
düşüncesini öğrendi
niz mi?

Devletin olanakları nı 
ve gücünü kullanarak 
tüyü bitmedik yetimin 
hakkını yiyenler 
yargılansın mı diye 
niçin milleti hakem 
seçmediniz?

Emlak vergilerini 
% 50 ile % 1000 

arasında arttırırken 
millet aklınıza 
gelmedi mi?

Memura, emekliye % 
2,5 zam yeter mi diye 
niçin millete danış
madınız?

Çiftçilerin, üretici
lerin ürünü için 
(zeytin, fındık, pa muk, 
bugday, ayçi çeği..vb.) 
taban fiyat açıklarken 
niçin milletin olurunu 
almadınız?

Elektrik, telefon ve 
su faturalarında % 
50’yi geçen vergiler 
çok yüksek midir diye 
niçin referanduma 
gitmediniz?

Sonuç olarak 
Dünya’da en ağır 
vergileri ödemesi için 
milleti mahkum ettiniz. 
Gerçek anlamda mil
letin düşüncesini 
öğrenmek istiyorsanız 
bu konuları millete 
götürüp referandum 
yapınız;fakat yapa- 
mazsınız.Gücünüz ve 
cesaretiniz yetmez 
buna.

Hani çok güveniyor- 
dununuz kendinize! 
Milletten kaçmıyor* 
dununuz.

Hadi bu soruları 
millete sorun da ne 
kadar güvenilir adam 
olduğunuzu hem biz 
görelim hem de siz 
görün!

Yüreğiniz yetiyorsa, 
gerçekten cesaretiniz 
varsa!

EİEMRN ABANIYOR
SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ BİR FİRMA İÇİN 

LİMAN OPERASYON ELEMANI
ARANAN ŞARTLAR
LİSE VEYA DENGİ BİR OKULDAN MEZUN, 
İKİLİ İLİŞKİLERİ KUVVETLİ, 
ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİNE VE YOĞUN 
LİMAN TEMPOSUNA AYAK UYDURABİLECEK, 
UZUN SÜRELFBİR İŞTE ÇALIŞMAK İSTEYEN, 

ADAYLARIN, FİRMAMIZIN 
LİMAN YÜKLEME MÜDÜRÜ FİLİT 

TANKUT’U ARAMALARINI RİCA EDERİZ.
FİIİtTankUtGSM:05332035927 
Ulaşılamadığında Emre Karataş 

GSM: 0533 203 59 29

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK , YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Saygıdeğer Gemlik halkının 
Regaip Kandilini kutlar, bereket, sağlık ve 

mutluluk dolu günler dileriz
♦ ♦ ® -Özelikle

bir1 yetende

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: 10 2241513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Ciicumsporlu basketçiler, nene millilerle

10 gündür ilçemizde 
bulunan Genç Milli 
Basket Takımı 
antrenör ve 
sporcuları Avrupa 
Şampiyonasına 
hazırlıklarını 
Gemlik’te sürdü 
ruyöflâr. Âtâmer 
Otel’de konaklayan 
genç ıfıilli^akımımız, 
geçtiğimiz yılda 
ilçemizde 

kamp yapmıştı. 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 
şampiyonaya hazır
lanan genç millileri, 
önceki gün Gemlik 
Gücümsporlu bas
ketçiler izleyerek, 
hem tanışma hem 
sohbet etme imkanı 
buldu.
Gücümspor 
Kulübü Başkanı ve

Çalıştırıcısı Tuğan 
Büyükbaşaran ile 
Miray Demiriz, 
genç milli takımı 
sporcuları ile 
birlikte bir de 
hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.
Kondisyon çalış
malarını Hekim * 
Spor Center’de 
yapan genç milliler, 
her gün spor salo

nunda karşılıklı 
basket çalışmaları 
yaparak hazırlık
larını sürdürdüler. 
Genç millilerin yarın 
ilçemizdeki kampı 
sona erecek.
Öte yandan, 
öücümspor Kulübü 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada

Gücümsporlu bas- 
ketçilerin 22-25 
Haziran 2010 tarih
leri arasında 
Fıstıklı’da kamp 
yapacağını, kampın 
amacının takım 
ruhunu geliştirmek, 
yoğun sınav döne . 
minin ardından 
hem tatil hem spor 
yapmalarını sağla
mak olduğunu 

söyledi. 
Büyükbaşaran, 
spor okullarının 

yaz kış devam 
ettiğini belirterek, 
bilgi almak 
isteyenlerin ya da 
spor okullarına 
katılmak isteyen
lerin 0 507 775 03 13 
nolu telefonu 
arayabileceklerini 
söyledi.

Gemliksııortlan dostluk çağrısı
Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Orhan 
Koç, yaptığı basın 
açıklamasında 
Gemlik’teki amatör 
kulüplerine dostluk 
çağrısı yaptı. 
İlçemizdeki tüm 
spor kulüplerinin 
birbiri ile kardeş 
olduğunu ve bir
birine destek 
verdiğini söyleyen 
Orhan Koç, 
şöyle konuştu. 
“Biz, Gemlikspor 
olarak tüm amatör 

\ kulüplerimize 
kardeş kulüp olarak 
görüyoruz çünkü az 
veya çok tüm kulüp 
lerin gençlerine 
spor sevgisi aşıla 
yacağını biliyoruz. 
Diğer kulüplerinde 
bizi aynı şekilde 
kardeş olarak gör 
melerini umuyoruz. 
Gemlikteki amatör 
kulüplerde aynı 
özveride hareket 
edeceğinden

emindik. Fakat 
geçtiğimiz Pazartesi 
günü Gemlikspor 
Kulübü’nün 
işletmesinde olan 
katlı otoparka asmış 
olduğumuz afiş ve 
duyuruları Gemlikte 
faaliyet gösteren bir 
amatör kulüp 
başkanı tarafından 

sökülerek, otopark 
çalışanlarına, 
antrenörlerimize ve 
sporcularımıza 
hakaretler 
yağdırdığını duyun
ca üzüldüm ve 
kahroldum" 
Koç, “Biz, Gemlik 
spor olarak 
bütün kulüplerin 

kardeşliğinden 
yanayız ve bu tarz 
kötü davranışları 
yapan kim olursa 
olsun, hangi kulüp 
başkanı, hangi 
kulüp antrenörü 
olursa olsun 
dostluğun bozul
masına Gemlikspor 
olarak izin vermeye
ceğiz. İster süper 
amatör ister 
amatör kulüp olsun 
Gemlik’imize hizmet 
veren her kulüp 
kardeş kulübümüz 
dür” dedi.
Ayrıca yaptığı açık
lamada koç, karate 
branşında yaz 
okulu açtıklarını 
diğer branşlarında 
faali, yetlerinin 
sürdüğünü açıkladı 
ve gemlik spor 
olarak farklı spor 
branşlarının da 
açılacağını Gemlik 
gençlerine 
müjdeledi.

KUTLAMA
Gemlik Körfez 
Gazetesinin 

38. yayın yaşamına 
başlaması nedeniyle 

emeği geçenleri kutlar, 
başarılar dileriz.

TÜRKİYE İŞÇİ 
EMEKLİLERİ DERNEĞİ

GEMLİK ŞURESİ 
YÖNETİMİ
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Celal laıar İnamın lisesi 13, mezunlarını «erdi
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 13. 
dönem mezuniyet 
töreni okul bahçesin 
de davetli ve öğrenci 
ailelerinin katilı 
mıyla gerçekleşti. 
Bu yıl Celal Bayar 
Anadolu Lisesrnde 
ilk 3 sırayı kız öğren
ciler paylaştı. 
Sıralamada Feyza 
Potur birinci, Aydan 
Demir ikinci, Aygün 
Çamlıca ücüncü ve 
YGS birincisi Şükran 
Oral’da dördüncü 
sırayı aldı.
Kaymakam Mehmet 
Güler, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İlçe Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, II Genel 
Meclisi ve Belediye 
Meclisi Üyeleri, Okul

Müdürleri, öğrenci 
velileri ve davetliler 
katıldığı mezuniyet 
töreni saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı 
okunmasıyla baş
landı. Törenin açış • 
konuşmasını yapan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü Idris 
Aka, 13 yılda 1699 
öğrenci mezun ettik
lerini belirterek, 
başarı ortalamasın
da ilçeler arasında 

ilk üç sıra içinde yer 
aldıklarını söyledi. 
Aka, Belediye Başka 
nı Fatih Mehmet . 
Güler’den okul bah 
çelerine halı saha 
yapılması talebinde 
bulundu.
Okul birincisi Feyza 
Potur’un mezun olan 
öğrenciler adına 
yaptığı konuşmanın 
ardından kürsüye 
gelen Gemlik Beledi 
ye Başkanı Fatih

Mehmet Güler, her 
okulun bir şeyler 
istediğini söyleyerek 
yetişmelerinin 
mümkün olmadığını, 
buna karşılık İlköğre 
tim okullarına yıl 
içinde 95 bin lira 
kazandırıldığını 
söyledi.

LİSELER PROJE 
ÜRETSİN
Liselere, birlikte 
Gemlik’e sahip 

çıkacak projeler 
üretmeyi teklif ettiği
ni açıklayan Başkan 
Güler, “Şimdi öneri 
yorum, abi, abla, 
kardeş projesini 
başlatalım, ve bunu 
Çınar İlköğretim 
Okulundan başlata 
hm, Lise öğrencileri 
onları kendileri gibi 
başarılı yapsınlar, 
onu her yere götür 
sünler, yaptıkları 
masrafları getirsinler 
verelim, bu diğer . 
okullara örnek olur. 
Bunları söz veriyor
sanız halı sahayı 
seve seve yaparız" 
şeklinde konuştu. 
CBAL’nde sportif ve 
kültürel faaliyetlerde 
okulu en iyi şekilde 
temsil ederek bu 
dönem mezun olan 
öğrencilere 13. 
donem mezunlar adı 
na madalyalarının 
verilmesinin ardın
dan Bayrak ve Fla 
ma devir teslimi 
yapıldı.
Kaymakam Mehmet 

Baygül’e okula des 
teginden dolayı 
teşekkür plaketi ve 
rilırken, Okul birin
cisi Feyza Potur 
alkışlarla yaş kütü 
ğüne mezunlar adına 
plaket çaktı.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesini bu yıl ilk 
sırada bitiren Feyza 
Potur, ikinci Aydan 
Demir ve üçüncü 
Aygün Çamlıca’ya 
belge ve plaketleri 
ile küçük altın ödülü 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
verilirken YGS birin
cisi olan dördüncü 
Şükran Oral’a ödülü 
olan küçük altın ile 
belge ve plaketini 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
verdi. Mezun olan 
diğer öğrencilere 
belgeleri törene 
katılan davetliler 
tarafından verilme 
sinin ardından 
öğrenciler toplu 
olarak keplerini 
havaya fırlattılar.

ORGANİZASYONLARI İLE DE 
HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK - ORGANİZASYON

m % W
TRiTi, 3İJ 11.1^ BESKSTOSB <11.ul.j\7 ;.Vii I3

M DAVETİYE KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

C A 1 GÜNDE DAVETİYE DASILIR...

IfeıaST'

DÜĞÜN A NİŞAN & NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI 
MASA VE SANDALYE SÜSLEME A GELİN MASASI A 
SÜNNET YATAĞI VE TAHTI A BALON SÜSLEME A 
HAVAİ FİŞEK A KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ 

DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI A PALYANÇOLAR 
NİKAH ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

Tel:

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
^^gtiidyo Prestij Yanı GEMLİK 

O 224 a!3?9İKaFax: 0 224 513 35 95
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SATILIK DAİRE
II I I

GURAŞI SİTESİ C BLOKTA 
3+1 DENİZ MANZARALI 

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu) (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazh, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaptı, yerler lamina! parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

NÖBETÇİ ECZANE
17 Haziran 2010 Perşembe

FATİH ECZANESİ 
Orhangazi Cad. No: 3
Tel: 5139127 GEMLİK

GEREKLİ TELEFONUM! 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
Amtur 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 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
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
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 z 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 45
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Total gaz _______ 514 17 00
Akcan Petrol ___
MAR-PET J® J’
Tuncay Otogaz 513 2S
Beyza Petrol S13 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hest. 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tip 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 Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3690 
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-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

BBH
VETO SWIASI

SORAYAYITAŞLAMAK 
12.0044.15-16.15-

20.30
BEIWINA 

İI.45-14BI6S 
20.30

Rezervasyon 
(Tel :51333 2i)
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Gemlik'teki 2. senemizde 
süper avantajlar HSBC'de!

► Size özel mevduat faizi oranı
► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

HSBC<X>
Dünyanın yerel bankası



BAHAR KAMPANYASI G€MDR$
ABONELİK B t Dili detayli BİLGİ içiN 

peşin fiyatına 4 A tel 513 29 29
III İKOnUS ^cardFînans

4 bonus mağmum axessAbonelik Bağlantı Bedeli, kredi kartına 10 taksit

GemlikKzrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:! 973

18 Haziran 2010 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır” 

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Son yağışlar zeytine zarar verdi. Ziraat Odası imza kampanyası başlattı 

"Zeytinde döllenme gerçekleşemedi 
yüzde 80 rekolte azalması bekleniyor”
Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, 
yaptığı açıklamada son yağışların 
zeytin ağaçlarında çiçek açma dönemi 
ne rastladığını, zeytin çiçeği dölleme 
yapamadığı için çiçeklerde kuruma 
olduğunu belirtti. Çelik, “Odamız bu 
nedenle bütün muhtarlıklara çağrı 
yaparak üreticimizin bu sorununu çöz 
mek çare aramak için imza kampanyası 
başlattı.” dedi. Haberi sayfa 2’de

İstiklal Caddesi’nde yaya kaldırımları işgal eden 
seyyarlar ile işyerlerinin önlerini işgal edenler uyarıldı 

aiwswrwaciiinw

Gemlik. Belediyesi Zabıta Ekipleri vatanlar
dan gelen yoğun şikayetler üzerine kaldırım
larda ve kenarlarında satış yapan seyyarlar 
ile dükkan önlerini aşırı derecede kapatan 
esnafa yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 4’de

Güne Bakış IMIıımıııııftlMı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik gündemi

Dey 
konseredev

Bugünlerde Gemlik gündemini Beledi 
yede görevden almalar ve savcılık so 
ruşturması meşgul ediyor.

Her yerde bu konuda birşeyler söyle 
niyor.

Sapla saman öylesine birbiriyle karış 
mış durumdaki, neye inanılacağını bil 
mek güç.

Savcılık Belediyeden dosyalar istiyor, 
dosyalar gidiyor, ifadeler alınıyor, araç 
lar kontrol ettiriliyor, soruşturma sürü 
yor...

Herkes diken üstünde.
Birileri de avuçlarını sıvazlıyarak, 

ı olup bitenden memnun bıyık altından 
gülüyor. Devamı sayfa 4’de

Gemlikli Halk 
Müziği Sanatçısı 
Ahmet Gültekin’in 
organizasyonu ile 
düzenlenen 
“Türkü Gecesi” 
21 Haziran 2010 
Pazartesi günü 
saat 20.oo’de 
sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
yapılacak. Gemlik 
liler türkülere 
doyacak. 7’de

Yaz sezonunun ilk 
boğulma olayı dün 
Karacaali Köyü’nde 
meydana geldi. 
Serinlemek için 
denize giren Tahsin 
Evcil(22) adlı 
Elektrik Teknisyeni 
boğularak öldü. 
Olay, dün saat 
18.oo sıralarında 
Karacaali 
Köyü’ndeki 
Eskişehir 
Anadolu Üniversite 
Eğitim Tesisleri 
önünde 
gerçekleşti. 
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’nde 
Elektrik Teknisyeni 
olarak görev yapan 

Tahsin Evcil; 
Karacaali 
Köyü’ndeki 
üniversiteye 
ait eğitim tesis
lerinin yaza hazır
lıkları için elektrik 
bakım ve onaran
larını yapmak 
için gelmişti.
İş bitiminde tesis
lerin önünde 
denize giren 
genç teknisyen, 
bir daha denizden 
çıkamadı.
Çevredekiler 
tarafından boğul
duğu anlaşılan 
genç, tüm ara
malara rağmen 
bulunamadı.

Olay, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığına 
bildirilerek, boğu
lan gencin cese
dinin bulunması 
için dalgıç getiril 
mesi karar
laştırılırken, bir 
taraftan da ara
malar, sürdürüldü. 
Yapılan aramalar 
sırasında, Tahsil 
Eve il’in cesedi 
bulunarak, 
kıyıya çıkarıldı. 
Boğularak öldüğü 
saptanan genç 
teknisyenin ölümü 
ile ilgili soruşturma 
jandarma tarafın
dan sürdürülüyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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i® Buluşma
Son yağışlar zeytine zarar verdi. Ziraat Odası imza kampanyası başlattı

Gürhan ÇETİNKAYA

Bursa’dan
Bursa kültür ve turizm alanında atağa kalktı..
Vali Şahabettin Harput iyi niyetli bir “gayret” 

içinde..
Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğini kurdu..
Hatta birliğin sesini çıkararak kitlesel iletişimi 

sağlayacak editörlüğünü deneyimli dergi yayıncısı 
Muoerra Akgün’ün üstlendiği Bursa’dan adında bir 
yayirxorgam da var..

Va^. Kentin dinamikleriyle ortaklaşa adımlar atıy-

İçeride ve dışarıda fuarlara katılıyor..
Başarıya ulaşması dileğimiz..
Bursa’nın akıllı ve akılcı girişimlere gereksinimi 

var..
Harput çabalarını doğru ve bilinçli uygulamalarla 

sonuca dönüştürürse ız bırakanlar arasına yazılır.
Öncelikle
Kültürel, doğal, tarihsel değerlere sahip olan 

Bursa “günübirlik uğranılan yer ” konumundan
■karılıp en. az iki gece konaklanan kent haline 
lönüşmeli..
Yüksek paralara mal olan Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkezi uluslar arası platformlarda doğru 
tanıtılarak işlevsel olmalı..

Her ay en az bir etkinlik gerçekleştirecek alt yapı 
oluşturulmalı.. *******

Turizm..
Çok önemli bir gelir kaynağı..
Ayrıca sosyb-kültürel gelişime de katkı sunuyor.
Onun için...
Sanayiden de önce “desteklenmesi” ve 

“olağanüstü ilgi” gösterilmesi gereken bir sektör..
Uludağ, Gemlik, Mudanya, İznik her gün “turistle” 

buluşturulması gereken turizm yöreleri..
Ancak..
Bursa turizminin önünü tıkayan etkenler var..
Ulaşım örneğin.,
Seçenekler mutlak çoğaltılmalı..
Havayolu.^
Henüz istenilen verimlilikle çalışmıyor. Yılmadan, 

yorulmadan, sabırla ve inatla üzerine gidilmeli..
Demir yolu ile ulaşımın acilen sağlanması gereki 

yor...
Deniz yolu..
Sadece Mudanya’ya o da sınırlı sayıda düzenle

nen seferler yeterli değil..
Gemlik’den de yararlanılmalı...
Sonra kıyılar arası deniz ulaşımını sağlayacak 

olanaklar üretilmeli..
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği körfez 

turları güzel..
Ama tek başına yetmez..
Bursa’ya her kanaldan girebilmenin kapıları açıl

malı..
Vali gezmeli, görmeli ama öncelikle burada 

yoğunlaşmalı..
Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in ulusal 

düzeyde demiryolu girişimlerinin yanında olmalı..
Kentin tüm milletvekillerini, bakanlarını inandır- 

malı ve harekete geçirmeli..*******
Bursa’nın turizm, tarım, ticaret potansiyelini dış 

dünyaya açan çok değeni insanlar var..
Şerdal Can..
Üniversite yıllarında okul gezileri düzenleyerek 

turizme ilk adımını attı., Narturla ve Plaza’yla 
dünyayı baştan başa birden çok kez dolaştı.. Şimdi 
uluslararası platformlarda adı anılıyor..

Ferruh Ulukardeşler’in, Işık Uğurtuğ’un ve çok 
sayıda adsız kahramanın çabalarını unutmamak 
gerek..

Fahri elçiler..
Halit Cura, Oya İzmirli, Nejat Yahya, Ergun

Kağıtçı başı,. Mehmet Erbak, Hayati Korkmaz, Sabine 
Sibel Cura ölçüoğlu, Sedat Diniz, Muzaffer Çilek 
Bursa’yı dünyayla buluşturuyorlar.

Vali Bey bu insanlarla iletişim içinde olmalı..
Gerçi..
Görev sadece valinin değil..
Yanı sıra Büyükşehir ve üçe Belediyelerinin ..
Herkesin..
inananların ve gücünü esirgemeyenlerin birliği 

önemli...
Eğer, Bursa kongreleriyle anılır, her kanaldan 

ulaşılan bir kent olur, nüfusundan çok daha fazla 
turist gelir ise işte o zaman Vali’nın yüksek 
katılımlı iç ve dış gezileri bir işe yarar..

Ki ben inanıyorum... 

M* lltei WMWlti
Wı M ıMı Intel Wwf
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
yaptığı açıklamada 
son yağışların zeytin 
ağaçlarında çiçek 
açma dönemine 
rastladığını, zeytin 
çiçeği dölleme yapa
madığı için çiçek
lerde kuruma 
olduğunu belirterek 
“Zeytin ağaçlarında 
tane tutma 
oranı yüzde 80 
rekolte azalması 
olmuştur.” dedi. 
Çelik açıklamasında 
“Odamız bu nedenle 
bütün muhtarlıklara 
çağrı yaparak üretici 
mizin bu sorununu 
çözmek çare ara 
mak için imza kam
panyası başlattı.”

■Bij

şeklinde konuştu. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Toplanan imzalarla 
birlikte tarafımızdan 
hazırlanacak rapor İl 
Tanm Müdürlüğüne

S
■fi

Tarım Bakanlığı’na 
iletilmek üzere 
gönderilecektir.
Aynı durum Mudan 
ya, Orhangazi ve 
İznik ilçelerimizde 
de mevcut olup, 
Odâmızın duyurusu 
üzerine bölgelerinde

de rapor hazırlama 
ya başlamışlardır. 
Bu rapor ayrıca 
mecliste grubu 
bulunan bölge 
milletvekillerine de 
iletilecektir.
İl ve İlçe Tarım 
Müdürlükleri acilen 
zarar tespit çalışma 
larına başlamadırlar. 
Zeytin Üreticilerim
izin mağduriyetinin 
giderilmesi gerek
tiğine inanıyo ruz, 
aksi halde borç 
içinde olan üretici 
miz büsbütün borç 
içinde kalacaklardır. 
Tanm ve Köy 
İşleri Bakanlığımızın 
bu sorunumuzu 
çözeceğini ümit 
ediyoruz.”

tülci, “İşsize iş yaratıyoruz"
Belediye hizmeti 
götürülemeyen ve 
alt yapısı olmayan 
sokakları gezen 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
toprak yollara 
parke taşı döşe 
yerek çamurlu yol 
bırakmayacaklarını 
söyledi.
Gemlik’in imara 
yeni açılmakta olan 
çevre yolu arka 
kısımlarındaki 
sokakları gezen 
Başkan Güler, 
yapılmakta olan 
işleri denetlerken 
vatandaşlarla 
sohbet ederek 
onların istek ve 
şikayetlerini dinledi. 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
İşkur Müdürlüğü ile 
birlikte yürüttüğü 
Toplum Yararına 
Çalışma Projesi 
ile başlatılan ve 
3 ay süreyle işi 
olmayanlara yönelik 
başlatılan çalışma

ile toprak yollara 
taş döşeme çalış
malarını denetleyen 
Başkan Güler, 
amaçlarının yaz 
ayları boyunca 
toprak yollara 
taş döşeyerek 
vatandaşları çamur
dan kurtarmak 
olduğunu, bunun 
yanı sıra iş imkanı 
yarattıklarını

söyledi.
Çevre yolu arkasın
da bulunan ve 
alt yapısı yapıl
mayan sokakları da 
gezen CHP’li 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
vatandaşların 
istek ve önerilerini 
de dinledi.
Hizmet

götürülemeyen 
sokaklarda 
yaşamanın zorluk
larına değinen 
vatandaşlar, 
Belediye 
Başkanı’nın kendi
leriyle muhatap 
olarak sıkıntılarını 
dinlemesinden 
mutlu olduklarını 
ifade ederek 
teşekkür ettiler.
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Sahte polis «aiandaşı Jolanflırdı YazıYORUM

Beşevler'de 
kendini polis olarak 
tanıtan şahıs bir 
vatandaşı dolandırdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Beşevler 
Mahallesi Bilginler 
Caddesi'nde

Hırsızlar cay bahçesindeki köpeği çaldı
Temenyeri'nde bir 
çay bahçesinin 
kapısında bulunan 
köpek hırsızlar 
tarafından çalındı. 
Merkez Yıldırım

Tırnakçılar i$ hasında
Osmangazi Ulu 
Mahalle'de tır
nakçılar dolar 
bozdurma bahane
siyle bir esnafın 
650 lirasını çaldı. 
Merkez Osmangazi

Emekli polise silahlı saldırı
Mudanya'da bir 

eğlence mekanında 
çıkan tartışmanın 
ardından, emekli bir 
polis silahla yara
landı. 
Olay, Mudanya yolu 
üzerindeki bir 
eğlence mekanında 
meydana geldi. 
Emekli polis H.K. ve 
arkadaşı E.i. ile aynı

Alkollü uyurgezer 3. kattan düştü
Osmangazi'de 285 
promil alkollü kişi 
evinin üçüncü katın
dan düşerek ağır 
yaralandı. Hastanede 
tedavisi süren 
yaralının uyurgezer 
olduğu iddia edildi. 
Çekirge Mahallesi 
Çekirge Caddesi 
Dilek Apartmam'nda. 
ikamet eden Mehmet 
ö. (50), arkadaşıyla 
alkol aldı. Bir süre 

ikamet eden Ali 
D.'nin (45) cep tele
fonunu arşyan bir 
kişi "Bir şahsı 
yakalamamız için 
verilecek hesaba 
bir miktar para 
yatırmanız gerekir.

ilçesi Karaağaç 
Mahallesi 
Temenyeri Aile 
Çay Bahçesi'nde 
bulunan köpek 
gündüz 

ilçesi Ulu Mahalle'de 
Yağmur M.'nin (21) 
iş yerine gelen bir 
erkek, ve bir kadın 
100 dolar bozdur
mak istedi. Parayı 
bozan Yağmur M, 

mekanda eğlenen 
B.K. ve arkadaşı 
O.B. tartışmaya 
başladı. 
Münakaşa, 
çevrede bulunan
ların müdahalesiyle 
yatıştırıldı. Daha 
sonra arkadaşıyla 
birlikte dışarı çıkan 
emekli polis H.K., 
O.B. ile birlikte 

sonra yatak odasına 
geçerek uyumaya 
başlayan Mehmet 
ö.'nün yatağında 
olmadığını anlayan 
eşi ve çocukları ara
maya başladı. 
Mehmet Ö.'nün 
üçüncü kattaki evin
den aşağıya düştü 
ğünü belirleyen aile
si, durumu sağlık 
ekipleri ile polise 
bildirdi. Ağır

Şahsı yakaladıktan 
sonra parayı size 
geri vereceğiz" dedi. 
Kendisini polis 
olarak tanıtan kimliği 
belirsiz şahsın söz
lerine inanan Ali D, 
dolandırıcının 

saatlerinde hırsızlar 
tarafından çalındı. 
Çay bahçesi 
görevlisi Eyüp V.'nin 
durumu fark etmesi 
üzerine polis ekipleri 

daha sonra iş 
yerinde bulunan 
çelik kasadaki 
paraları saydı. 
Kasadan 650 TL 
paranın çalındığım 
anlayan 

kendilerini araçla 
takip edip önlerini 
kesen B.K. 
tarafından silahla 
omzundan vuruldu. 
Civardaki benzin 
istasyonunun kam
eralarını inceleyen 
jandarma, Bursa'nın 
merkez Osmangazi 
ilçesinde kahve 
işlettiği belirlenen 

yaralanan Mehmet 
Ö., 112 Acil Servis 
Ambulansı ile Çekir 
ge Devlet Hastane 
si'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrolde 
285 promil alkollü 
olduğu belirlenen 
Mehmet Ö.'ih eşi 
S.Ö., "Eşim zaman 
zaman uyuduğu yer
den kalkıp gider 
başka bir yerde 
uyurdu. Uyurgezer 

verdiği hesaba 
900 TL para 
yatırdı. Ali D. 
daha sonra 
dolandırıldığını anla 
yarak polise başvur
du. Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmall.com 
www.milllyet/blog/Ozcan vural

olay yerine 
geldi. Polis 
köpeği çalanların 
yakalanması için 
çalışma 
başlattı

Yağmur M. olayı 
polise bildirdi. Polis 
tırnakçılık suretiyle 
hırsızlık yapan . 
şahısları yakalamak 
için çalışma 
başlattı.

B.K. ve O.B.'yi 
yakaladı. 
Mahkemeye 
çıkarılan zanlılardan 
B.K. tutuklanırken, 
kurşunla yaralanan 
H.K. Devlet 
Hastanesi'ne 
tedavi altına alındı. 
Darp edilen 
O.B. ise ayakta 
tedavi edildi.

rahatsızlığı vardı. 
Olaydan önce’de bir 
arkadaşı iye sohbet 
etmiş, sonra Odasına 
gelmişti. Yatakta 
olmadığını görünce 
oğlum 'galiba babam 
aşağıya düştü' dedi. 
Eşimi yerde yüzü 
koyun yatarken bul
duk" diye konuştu. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yalanları dinlerken....
Darbeleri kimse savunmuyor.
Peki Orduyu darbe yapmaya mecbur 

hissedecek noktaya hangi koşullar getir
miştir? Generaller bir akşam oturup çay 
içerken “Darbe yapalım iyi mi olur” 
demişlerdir yani.

Yoksa ülkenin çok büyük felaketlere uğraya
bileceği zannına kapılabileceği bir noktaya mı 
gelmiştir durum.

. Ülkeyi bu noktaya getiren siyasilerin hiç mi 
kabahati yok?

Bu anayasa 83 yılından bugüne kadar 90 
küsur defa değişikliğe uğramış.

Gelen siyasi yönetimler beğenmemiş, 
değiştirmişler.

Bugün ise hala söylenen, “Bu 12 Eylül 
anayasası.

Biz bunu değiştirerek, 12 Eylül’den intikam 
alacağız”.
“12 Eylül Anayasası” diye bir şey zaten 

kalmamış
Her anayasanın, yasa gibi değiştirilmesi 

gereken yerleri olur.
Ama kalkıp “askerden intikam alıyo ruz” 

hayasına sokarsanız,
Ülkesini seven insanlar buna razı olmaz..
Kimin askerinden intikam alıyorsun ve 

bunca yıldır aklın nerdeydi?
Bir madde vardı kaldırıldı, 90 küsur yaşın

daki insanı (Kenan Evren ) alıp 
yargılamak,belki de yargılamadan önce 
gözaltında bir iki sene tutup,gövde gösterisi 
yapmak isteyeceklerdir.

Bu kafayla bunu da utanmadan yapmaya 
kalkabilirler..

Bizdekinin adı demokrasi de, içerde bir 
“orta oyunu” oynanıyor.

Milletvekili dokunulmazlığı gibi anlaşılmaz 
bir şey var.

En adi suçları işlemiş insanların suç 
dosyaları mecliste bekliyor, kendileri 
TBMM’de, bu ulusu temsil ediyorlar.

Yani siz böyle bir sisteme nasıl demokrasi 
dersiniz?

Demokrasinin bu kadar eksiği gediği varken 
ve düzeltmenin çaresini aramak gerekirken, 
siz 12 Eylül’ü yapan,

90 yaşındaki kişileri asmayı ülke çıkarları 
açısından

daha önemli görüyorsanız diyeceğim bir şey 
olamaz.

Siyasetin girmemesi gereken en önemli 
alanlardan biri yargıdır.

Yargı, siyasetin etki alanı dışında kalmalı ki, 
ben ona “bağımsız yargı” olarak bakayım.

Tanrı Türk yargısını -hala düşmediyse- bun
lardan korusun.

Bir ülke için düşünebilecek en önemli 
tehlikelerden biri budur.

Ama 30- 40 bin kişinin ölümünden mahkeme 
kararıyla ağırlaştırılmış

ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir 
adam, cezaevinden hala terör örgütünü 
yönetmeye devam ediyor... Görüyorsunuz, 
diğer yandan tutukladıkları emekli ordu 
komutanı orgenerale eşi çamaşır 
götürdüğünde içeri almıyorlar. Hak mıdır, 
adalet midir bu? Orada ayrı bir cezaevi yap
mışsınız^ milyon harcayarak, krallar gibi 
yaşatacaksınız, canı sıkılıyor diye beye
fendiye arkadaş getirip ,tüm imkanları sağlay
acaksınız. Avukatlarına talimat verecek, 
Meclis’teki siyasetçi ona göre konuşacak ' 
dağdaki adam ona göre eylem yapacak ve 
buna ’hukuk sistemi’ diyeceksiniz. Sora da 
referandumda kim bilir hangi yalanlarla , 
gariban karnını doyunmaya çalışan halkıma 
oy ver diyeceksiniz. Allah sizleri ıslah etsin 
,doğru yolları göstersin.

mailto:933@hotmall.com
http://www.milllyet/blog/Ozcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik gündemi
Bu soruşturma bitecek, yanlış yapan 

varsa yargıç önünde hesap verecek...
Ortaya atılan söylentiler öylesine de 

ğiştiriliyor ve özünden saptırılıyor ki, 
hayret etmemek elde değil.

Gemlik’te fısıltı gazetesi bizim yazılı ba 
sından daha etkili.

Bir iki merkezde konuşun, verin gazı 
ortalığa, bir günde Gemlik bu konuyu 
konuşur..

Salı günü, CHP İlçe Başkanı Cem Gü 
ler’in basına elektronik posta yoluyla 
gönderdiği açıklaması da dün Gemlik 
gündeminde konuşuluyordu.

Güler’in Mehmet Turgut’un belediyeyi 
eleştiren açıklamalarına sert tepki verme 
si, işin asıl muhataplarının sessiz kalma 
sı konuşulanlar.arasında..

Bence de muhatap Belediye olmalı..
Eğer, bir siyasi parti ilçe başkanı bu ko 

nuda yorumda bulunursa, ona cevap ve 
recek kişi Cem Güler olmalı.

Siyasette özle uğraşmak gerek, konuları 
kişisel düzeye indirmek yarar yerine zarar 
verir.

Olayın bir de Mehmet Turgut tarafı var.
Dikkat ederseniz, Belediye ile ilgili sav 

cılık soruşturması açılmasından sonra 
eski Başkan Mehmet Turgut, sahneye 
çıktı.

Önce, İnşaat Mühendisleri Odası’nı, 
ardından GEMSİAD’ı, daha sonra Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası’nı son olarak da 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyarete edece 
ğini bildirip, ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Her gittiği yere basını da çağırdı.
Basını, ziyaret edeceği oda ve dernek

lerin yöneticileri davet etmeliydi.
Bugün hiçbir sıfatı kalmayan bir kişinin 

kapı kapı dolaşıp, belediyeyi eleştirmesi 
doğru mudur?

Belediye eleştirilebilir.
Bunun yolu bir basın toplantısı yapıp 

içinde ne varsa söylemektir.
Hergün gündemde kalabilmek için bir 

kısım basını da yanına alıp, oda oda do 
laşıp belediyeyi eleştirme görevi bence 
siyasi partilere bırakılmalı.

Eğer bu yapılmıyorsa, bu girişimlerin 
nedeni açıklanmalı.

Ben, milletvekili adayı olacağım..
Ben, ilçe başkanlığına soyunuyorum..
Ben, ‘görevden alınacağı hesapları yapı 

lan belediye başkanlığı için yapılacak bir 
seçimlerde aday olacağım’ demeli insan.

Bu kişinin en doğal hakkıdır.
Belediye birbuçuk yıl içinde içine düş 

tüğü bu durumdan şeffaflıkla çıkmak zo 
rundadır.

Belediye içinde olup bitenden hiçbir ha 
beri olayan CHP’li meclis üyeleri bu veba 
lin altında kalmamalıdır.

İddialara açıkça cevap vermeli ilgililer.
Örneğin, Terme konusunda..
Örneğin, geciktirildiği iddia edilen inşa 

atlar konusunda..
Örneğin, Roda’nın neden yaptığı belli 

olmayan deniz içindeki fıskiyeler hakkın
da...

Belediye yetkilileri susmamalı, bu söy 
lenenlere gereken cevabı vermeli.

Halk bunu bekliyor.
Bu yapılmazsa gelecek 3.5 yıl zor geçer.

ELEM A N AR ANI YO R
Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 

çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.
1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay / bayan elemanlar.
2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlama ve budama konularında 

çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. Şti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolu telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

http://www.abfidan.com


18 Haziran 2010 Cuma Gemlik KBrffez Sayfa 5

Mi Kütahya İlköğretim
Okulu nda Yaza Merhaha Senliği MhMııilııılıM

Küçük Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu tarafından 
düzenlenen 1. Yaza 
Merhaba Şenliği 
Küçük Kumla Altay 
Sitesi önünde 
sunulan kermes ve 
yerel sanatçıların 
katılımıyla yapılan 
konser ile gerçek
leştirildi. Etkinlikte 
Gemlik Kaymakam’ı 
Mehmet Baygül, 
Gemlik Belediyesi 
Teknik Başkanı 
Cemil Acar, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Idris Aka ve 
eşi emekli öğret
men Serpil Aka 
hazır bulundular.

iliWiiMiliiiiliiiiliiM
Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Okul Aile Birliğinin 
organizesi sonucu 
Karacaali Gençlik 
Kampında velilerin 
de katılımıyla 
çocuklar doyasıya 
eğlendi. Çocuklara 
olumlu çevre bilinci 
kazandıran piknik 
çok eğlenceli bir 
şekilde bitirildi.
Veliler tarafından bu 
tarz pikniklerin bir 
de sene başında 
olması temen
nisinde bulundular.

Etkinlikler dahilinde 
Altay Sitesi önüne 
Okul Aile Birliği 
tarafından kurulan 
kermeste çeşitli 
meyve ve el yapımı 
yiyecekler satıldı. 
Ardından okul 
öğrencilerinin gös
terileri ve yerel 
sanatçıların katilı 
mıyla başlayan 
gece de solist ola 
rak Didem sahne 
aldı. Amaçlarının 
önümüzdeki 

hafta okul ların 
kapanmasıyla 
birlikte asıl 
başlayacak olan 
yaz sezonuna 
Kumlalı yazlıkçılarla 
birlikte merhaba 
diyebilmek 
olduğunu söyleyen 
Ali Kütahya İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ali Osman Köseoğ 
lu herkes için güzel 
bir gece ve iyi bir 
yaz tatili dilediğini 
sözlerine ekledi.

Gemlik Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi 
14.ncü mezuniyet 
töreninde 19 Acil 
Tıp Teknisyeni’ni 
Sağlık Ordusu’na 
kazandırdı.
Törende okul birin
cisi olan Burcu 
Gürbüz, ikinci olan 
Lütfiye Ünal ve 
üçüncü olan Burçin 
Irmak’a belge ve 
ödülleri verildi.
Okul bahçesinde 
düzenlenen törene 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal, 
ilçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Ali Osman Cura, 
Okul Müdürleri, 
davetliler ve öğren
ci velileri katıldı. 
Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardın
dan Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi 
Müdürü Mustafa 
Değerli, acil tıp 
teknisyeni olarak 
yetişen mezun 
öğrencilere 
seslenerek, malze
menin insan olduğu 
bilinciyle sağlık 
neferi gibi hizmet 
vermelerini istedi. 
Umurbey sağlık 
Meslek Lisesi’nin 
sıkı dostlukların 
kurulduğu bir okul 
olduğunun altım 
çizen Gemlik 
Belediye Başkam

Fatih Mehmet Güler, 
okula her yıl ilginin 
giderek arttığını 
belirterek 
“Mesleğinizin ve 
okulunuzun kıymeti
ni bilin-, sağlık 
hizmeti vereceğiniz 
mesleğinizde yol
unuz, bahtınız, tali
hiniz açık olsun” 
şeklinde konuştu. 
Mezun olan öğren
cilerin bir sonraki 
sınıf arkadaşlarına 
bayrak ve flama 
devir tesliminden 
sonra Güldal çekil, 
mezun olan 
arkadaşları adına 
veda konuşması 
yaptı.
Hayata Acil Tıp 
Teknisyeni olara 
atılacak olan öğren
cilerin öğretmenleri 
eşliğinde yaptıkları 
meslek yemininin 
ardından Okul birin-1 
cisi Burcu Gürbüz 
okul yaş kütüğüne 
dönem plaketini 
çaktı.
Daha sonra Gemlik 
Umurbey Celal

Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi’ni ilk üç dere
cede mezun olan
lara belgeleri veril
di. Okul birincisi 
Burcu Gürbüz’e 
ödülü olan küçük 
altın ve belgesini 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler verdi, 
ikinci Lütfiye İlke 
Ünal’a küçük alın ve 
belgesini İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura verirken 
üçüncü olan Burçin 
Irmak’a küçük altın 
ve belgesini İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal verdi. 
Gemlik Belediyesi 
olarak mezun olan. 
tüm öğrencilere - 
Atatürk’ün “Nutul^ 
isimli eseri hediye 

«ildi. I * 
> Mezun olan tüm W 

öğrenciler belgeleri
ni almalarından 
sonra hep birlikte 
keplerini havaya fır
lattılar. ____

GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
** 'bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 
Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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TflSFİYEHflLİNDEflECDENİZCİLİKTURİZM.
YflTCILIK.İLETİSİMHİZMETLERİ 

SflNflYİVETİCflRETLİMİTEDSİRKETİ
TİCARİ MERKEZİ: Hamidiye Mh. İbrahim 

Akıt Cad. No: 7 16600 GEMLİK BURSA
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı 

yukarıda yazılı bulunan şirketin Gemlik 1. 
Noterliğince 02.06.2010 tarih 3588 sayı ve 
onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı 
istenmiş, Gemlik 1. Noterliğince 03.06.2010 
tarih 3648 sayı ile onaylı imza beyannamesi
ni takdim ile ilanını istemiş, 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve 
memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 
03/06/2010 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur.

Tasfiye Memuru: Ahmet Coşkun

Han
RIFAT MİNARE ZEYTİN HALİ 
ÜRETİCİ KÖYLÜ PAZARINDA 

MÜLKİYETİ HAL KOOPERATİFİNE 
AİT OLAN ÇAY OCAĞI TEKLİF 

ALMA USULÜ İLE SATILACAKTIR.
SATIŞ ŞARTNAMESİ 

KOOPERATİF YÖNETİMİNDEN 
TEMİN EDİLEBİLİR.
RIFAT MİNARE 

ZEYTİN HALİ ÜRETİCİ KÖYLÜ 
PAZARI KOOP. YÖNETİMİ

BİLGİ İÇİN TEL 
0 535 403 78 14-514 68 15

ElEMAN ARANIYOR
SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ BİR FİRMA İÇİN 

LİMAN OPERASYON ELEMANI
ARANAN ŞARTLAR
LİSE VEYA DENGİ BİR OKULDAN MEZUN, 
İKİLİ İLİŞKİLERİ KUVVETLİ, 
ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİNE VE YOĞUN 
LİMAN TEMPOSUNAAYAK UYDURABİLECEK, 
UZUN SÜRELİ BİR İŞTE ÇALIŞMAK İSTEYEN, 

ADAYLARIN, FİRMAMIZIN
LİMAN YÜKLEME MÜDÜRÜ FİLİT 

TANKUT’U ARAMALARINI RİCA EDERİZ 

FİIİI TankUt GSM: O 533 203 59 27 
Ulaşılamadığında Emre Karataş

GSM: 9 533 203 59 29

SATILIK
AD 4172 ANADOLU MERMER GRİ 

250 METREKARE (10 TL M2) 
33X33 KULAĞI KESİK 
10X10 SİYAH TAKOZ 

8-33 SÜPÜRGELİK SATILIK 
0 535391 52 36

KAŞ€D€ B€Kl€NI€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

KÖRFEZ OFSET & 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

elm# «sekeri
KREŞLERİ s...... .

KAYITLARIM

EĞİTİMDE12.VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

Sınıflarımız: 
2 yaş-3 yaş-4 yaş- 

5 yaş - ana sınıfı
Yabancı dil & Dans dersleri

Bale & Buz pateni & Binicilik & Yüzme 
info@eimasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

5I7 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

İZ DEVAM EDİYOR

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 1 

MORTGRGC BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

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@eimasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Dev konsere dev sanatçılar
Gemlikli Halk 
Müziği Sanatçısı 
Ahmet Gültekin’in 
organizasyonu ile 
gerçekleşecek 
olan “Türkü Gecesi” 
için gün sayımı 
başladı. 21 Haziran 
2010 pazartesi 
günü saat 20.oo’de 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapıla* 
cak olan ‘Türkü 
Gecesi’nde 
Gemlikliler türküye 
doyacaklar. 
Ahmet Gültekin 
Müzik Merkezi 
öğrencilerinin 
sünacağı keman, 
gitar ve bağlama 
dinletisinin ardından 
halk müziğinin 
büyük ustaları 
Tolga Sağ, Pınar 
Sağ. Nida Ateş,

Kutsal Evcimen 
sahne alacaklar. 
Arif Sağ Müzik 
Evinde aldığı eğitim
den sonra, kendi 
adına albüm çıkaran 

ve müzik piyasasın
da adını duyuran 
Gemlikli sanatçı 
Ahmet Gültekin, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, şunları 

söyledi: 
“türkülerimizi 
ve kültürümüzü 
Gemlik insanına 
sevdirebilmek 
ve şahiplendire- 
bilmek için 
mesleğimi 
severek yapıyorum. 
Insanlanmızın 
duyarlı olup, önemli 
etkinliklere katıl

masını cani 
gönülden istiyorum. 
Bizim birlik ola
cağımız yerler 
buralar olmalıdır 
Meyhane, kahvehane 
kültüründen 
gençlerimizi 
uzaklaştırıp, 
kendi kültürlerini 
sahiplendirebilmeleri 
için ben

Ahmet Gültekin 
olarak kendi 
payıma düşen 
ne varsa, 
onu seve seve, 
yapmaya hazırım.” 
Gültekin, daha 
sonraki günlerde 
Gemliklileri ünlü 
sanatçılar ile 
de buluşturacağını 
söyledi.

Kurumlar arası voleybol turnuvası 
Karşılaşmalarında heyecan dorukta

ARTVİNLİLER DERNEĞİ

Yarı finalde çekişen Artvinliler Derneği, Çimtaş ile Kars, 
Ardahan, İğdır Derneği karşılaşmalarının galibi finali oynayacak
Gemlik
Kaymakamlığı 
ve İlçe Spor
Müdürlüğü’nün 
2010 yılı voleybol 
karşılaşmaları 
sürüyor.
Yarı finale yükselen 
Artvinliler Derneği 
ile Çimtaş arasında, 
Gemport ile Kars, 
Ardahan, İğdırlılar 
Kültür ve

Dayanışma Derneği 
arasında bugün 
oynanan karşılaş
malar ile finale 
katılacak takımlar 
belli olacak.
12 takımın katıldığı 
kurumlararası 
voleybol karşılaş
maları arasında 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu, Şehit Etem 
İlköğretim Okulu,

Jandarma, 
Askeri Veteriner 
Okulu, Esnaflar 
Takımı, Çimtaş 
borulama, Devlet 
Hastanesi 
ve Roda takımları 
yarı final öncesi 
elendiler. 
Bu akşam saat 
21.30’da 
Gemport ve Kars, 
Ardahan, İğdırlılar

Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
arasında oynanacak 
olan karşılaşmanın 
galibi ile Artvinliler 
Derneği ile 
Çimtaş arasındaki 
karşılaşmanın galibi 
finalleri oynayarak, 
burada başarılı olan 
takım kupanın 
sahibi 
olacak.
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Körfez seferleri başlattı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
kentin sahillerindeki 
değeri BursalIlara 
yaşatmak, gemi 
turları ile yerli ve 
yabancı turist sayısı 
artırmak amacıyla 
Mudanya-Kumla 
arasında düzenlediği 
tarifeli körfez sefer
leri düzenlenen 
törenle başladı 
Bursa’nın dağından 
ovasına, tarihi 
mirasından denizine 
kadar tüm değerler
ine sahip çıkan 
Büyükşehir Belediye 
si’nin, BursalIları 
denizle buluşturmak 
amacıyla geçen yıl 
başlattığı tarifeli kör
fez seferleri, bu yıl 
da yoğun ilgiyle 
başladı. İşletmesini 
Burulaş’ın üstlendiği 
tarifeli seferlerin 
başlaması nedeniyle 
Mudanya İskele
sinde tören düzen
lendi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
yanı sıra Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk, 
Orhaneli Belediye

Başkanı İrfan 
Tatlıoğlu, AK Parti İl 
Başkanı Nagip 
Vardar’ın da katıldığı 
törene vatandaşlar 
da yoğun ilgi göster
di. Açılış töreni 
öncesi kısa bir gös
teri yapan Karagöz- 
Hacıvat, hafta 
sonunda Orhaneli’de 
yapılacak 19. 
Karagöz Kültür 
Şenliklerine tüm 
vatandaşları davet 
etti. Başkan Altepe, 
törende yaptığı 
konuşmada 
Bursa’nın sahip 
olduğu nimetlerle 
çok ayrıcalıklı bir 

kent olduğunu 
ancak bu değerlerin 
birçoğunun bilin
mediğini söyledi. 
Tarihi ve kültürel 
mirastan doğal 
güzelliklere kadar 
Bursa’nın bilin
meyen tüm değer
lerini ortaya çıkar
mak için yoğun bir 
İ;aba içinde olduk- 
arıni dile getiren 

Başkan Altepe, “Her 
türlü nimeti

x bünyesinde barındı 
ran bir kentte yaşıy
oruz ama birçoğu
muz bu nimetlerin 
farkında değiliz. İşte 
bu nimetlerden biri- 

de sahillerimiz. 
Gemlik Körfezi artık 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin kör
fezidir. Bu özel
liğimizi ortaya 
koyarak hem daha 
fazla istifade etmek 
hem de bu değer
lerin ekonomiye 
daha fazla katkı 
sağlamasını istiy
oruz. Mudanya- 
Armutlu-Kumla 
arasında başlat
tığımız bu seferlerle 
de iç turizmi 
hareketlendirirken, 
alışverişin artmasıy
la esnafımızın da 
gelirlerinin artmasını 

bekliyoruz. 
Seferlerimiz sezon 
boyunca devam ede
cek ve ilgi oldukça 
sahillere yönelik 
farklı etkinlikleri de 
hayata geçireceğiz” 
diye konuştu. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan 
Aktürk ise, geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da 
körfez seferleriyle 
Mudanya’da ayrı bir 
heyecan yaşandığını 
söyledi. Başkan 
Aktürk, deniz tur
izminin önünü açan 
körfez seferleri 
nedeniyle 
Mııdanyalılar

adına Başkan 
Alfepe’ye 
teşekkür etti. 
Konuşmaların 
ardından protokol 
üyeleri ile birlikte 
kurdeleyi kesen 
Başkan Altepe, tar
ifeli seferleri başlattı. 
Haftanın 7 günü 
boyunca iki sefer 
halinde düzen
lenecek turlarla 
vatandaşlar 
Mudanya-Armutlu 
arasında yolculuk 
yapıp, denizin keyfi
ni çıkarabilecek. 
Mudanya-Armutlu- 
Fıstıklı- Kumla 
arasında 500 kişi 
kapasiteli gemiyle 
yapılacak ilk sefer 
sabah 09.30’da 
Mudanya’dan 
başlayacak ve 
15.30’da sona ere
cek. İkinci sefer ise 
saat 18.30’da 
başlayıp, 22.45’te 
tamamlanacak. 
Vatandaşlar sefer
lerin başlangıç 
noktası olan Mudan 
ya iskelesinden 2 
adet tam manyetik 
bilet ile 6,00 TL’ye 
gemiye binebilecek.

NİKAH ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

KÖRFEZ OFSET 
ajans

DAVETİYE KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 

1 GÜNDE DAVETİYE DASILIR...
DÜĞÜN & NİŞAN & NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI 

MASA VE SANDALYE SÜSLEME <4 GELİN MASASI A 
SÜNNET YATAĞI VE TAHTI A BALON SÜSLEME & 

HAVAİ FİŞEK A KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ
DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI A PALYANÇOLAR

istiklal caddesi Bota Sakak 
Stüdyo Prestij lam GEMLİK

DOĞUN & NİŞAN & SÜNNET ve AÇILIŞ { 
ORGANİZASYONLARI İLE DE i 

HİZMETİNİZDEYİZ

|!ll)Jj.|J|l!||iH!||.llUllllBI.||l.lUllllKl|!|J!||||.k|llltl ■ Tel: 0 224 513 96 83 Fax: 0 224 513 35 95
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SATILIK DAİRE
II ■ I

GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 
3+1 DENİZ MANZARALI 

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 661 22 99

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik K"rfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu) (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaplı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

NÖBETÇİ ECZANE
18 Haziran 2010 Cuma

yeşim eczanesi
İstiklal Cad. No: 83

Tel: 5121145 GEMLİK
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
□.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıttır 614 47 71
Kimli Koç 612 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 03
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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova , (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Hahaş 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 31
Bütünler Likltgaz 513 30 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 ı7 00
Akcan Petrol ___
MAR-PET ;•
Tuncay Otogaz 513 14 2s
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sshll Dev. Hast 513 23 29
Mer.Saft.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tip 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 : 3691 
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-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlik'teki 2. senemizdalWj 
süper avantajlar HSBC'de! İB

► Size özel mevduat faizi oranı

► Kredi kartı alana 20TL Advantage NakîtPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar - j

► 10.000 - 75.000 TL arası birikiminize size özel mevduat faizi oranları. * ►Yeni kartınız onaylandığında 20 TL değerinde NakitPuan.”

k | k TÜRKİYE'DE 
f “ YİRMİNCİ YIL

F F
Arayın - 444 OT 11 T ıklayın - www.hsbc.com.tr Ziyaret edin - HSBC Bank Şubeleri

HSBC
Dünyanın yerel bankası

. H SBC Bank AŞ. taraflıdan yayımlanmıştı.
fc ■ • Size öz» veriten faiz oranı HSBC Bank Gemik Şubesi'nde yeni açian 10.000-75.000 TL tutar afalındaki 1 ayft TL vadei mevduat hesaplan için geçeridr. HSBC Bank AŞ.'nin faiz cranlannı deriştirme hakkı sakkkr. 
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Geri dönüşümden son desteği 
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu aldı
Gemlik Belediye si’nin 2009- 
2010 yılı eğitim öğretim yılında 
Gemlik’te bulunan İlköğretim 
Okullarına yaptığı geri kazanım 
desteğinin sonuncusu Şükrü 
Şenol İlköğretim Okulu’na oldu. 
Dün okul salonunda düzenlenen 
törende, 5 bin liralık temsili çek 
Okul Müdür Vekili Ali Deliak’a 
teslim edildi. Haberi sayfa 4’de

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCACTSİZ SCAVİS HİZMCTİ 
Her çeşit o^arlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

B üy ü kşeh ir’in kurduğu şirket otopark hizmetlerini genişletiyor

İstiklal Caddesi nin
tamamı otopark

Büyükşehir Belediyesi tarafından kuru
lan ve bu yıl işletmeye açılan Burbak 
Gemlik’te başlattığı otopark işletmeciliği 
genişleyerek sürüyor. Haberi sayfa 2’de

Güne Batış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Burbak genişliyor
Burbak, Bursa Büyükşehir Beledi 

yesi’nin kurduğu Otopark İşletme 
ciliği yapan bir kuruluşu...

Bu kuruluş eski Büyükşehir Bele 
diye Başkanı rahmetli Hikmet Şa 
hin döneminde kurulmuş.

Tozlu raflardan indirilmiş ve faali 
yete sokulmuş.

Bu şirketin yönetiminde bizden bi 
ri de var.

Bursa da otopark sorununa çö 
\ züm getirmek için kurulmuş olan 
bu şirket, sorunu çözmüş mü belli 
değil.

Gemlik'te faaliyete geçtiğinde, Bü 
yükşehirin eli Gemliklinin cebinde 
diye yazmıştım. Devamı sayfa'4'de
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snıntn 
Orfıannaa’de 
tiehsetsacn 
Orhangazi’de 
ehliyeti bulun
madığı öğrenilen 
sürücünün kul
landığı araç geri 
manevra yaptığı 
sırada yolcu oto
büsüne çarptı. 
Kazada, araç ile 
otobüs arasında 
kalan biri çocuk 
iki kişi öldü, 
Haberi sayfa 3’de

Yaz tatili Haşladı
2009-2010 eğitim 
ve öğretim yılının 
ikinci dönemi dün 
sona erdi.
Türkiye’de 
15 milyon öğrenci 
karnelerini alarak, 
vaz tatiline başladı. 
İlçemizde ise 
ilköğretim 
okullarında 12 bin 
ilköğretim okulu 
öğrencisi, 4 bin 
de lise öğrencisi 
olmak üzere 
toplam 17 bin 600 
öğrenci dün karne 
sevincini yaşadı. 
960 kadrolu ve 
vekil öğretmenin 
hizmet verdiği 
öğrenildi.

2010-2011 eğitim 
ve öğretim yılının 
13 Eylül 2010 
Pazartesi günü 
başlayacak.
Dün, ilçemizdeki 
tüm ilköğretim 
okullarında öğle 
zilinin çalmasıyla

birlikte karnelerin 
dağıtılmasına 
başlandı.
Karnelerini alan 
öğrencilerin kimisi 
sevindi, kimisi ise 
üzüldü. Öğrenciler, 
yaz boyunca din
lenecekler.

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

Yazarımız Gürhan Çetinkaya'nın bugünkü yazısı 
elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemiik Körfez.

Cihaner tahliye oldu

püyükşehir’in kurduğu şirket otopark hizmetlerini genişletiyor

Mil MMl İMİ ıioıırt
Erzincan Cumhur! 
yet Başsavcısı İlhan 
Cihaner, tahliye edil
di. Cihaner'in tahliye 
sini bekleyen yakın
larının üzerindeki 
Cihaner fotoğraflı ve 
"Onurumuz Cihaner" 
yazılı tişörtleri 
dikkat çekti.
Yargıtay 11'inci Ceza 
Dairesi'nin tahliye
sine karar verdiği 
Erzincan Cumhuriyet 
Başsavcısı Ilhan 
Cihaner, duruşmanın 
ardından bir haftadır 
kaldığı Sincan'daki 
Yenikent F tipi 
Ankara Ceza İnfaz 
Kurumu'na getirildi. 
Duruşmada Cihaner'i 
yalnız bırakmayan 
vakınları ve bazı 
vatandaşlar da 
cezaevi önünde 
Cihaner'in çıkışını 
bekledi. Cihaner'in 
cezaevine dün 12.30 
sıralarında girmesi 
nin ardından gazete
ciler de cezaevi 
önüne kamp kurdu. 
Cihaner'i bekleyen 
bazı vatandaşların 
tişörtlerindeki 
Cihaner fotoğrafı ve 
"Onurumuz Cihaner" 
yazısı dikkat çekti. 
Cihaner gazetecilere 
açıklama yaptığı 
sürede konuşması 
burada vatandaşlar 
tarafından sık sık 
alkışlar ile kesildi. 
Cihaner, Yargıtay 
Cumhuriyet

H

Başsavcısı 
olduğunu ve yargıya 
duyduğu güveni 
hiçbir zaman kay
betmediğine işaret 
ederek en kısa 
zamanda görevine 
döneceği mesajını 
verdi.
Öte yandan saat 
14.00 sıralarında 
Cihaner'in tahliye 
kararına ilişkin, 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
Sincan'daki Yenikent 
F tipi Ankara Ceza 
İnfaz Kurumu'na 
gönderilen evrakın 
imzasının tamam
landığını, tahliye 
işleminin sonuç
landığını bildirilmişti 
ancak saat 
16.00 sıralarında, 
cezaevine gönderilen 
belgede eksiklik 
olduğu öğrenildi. 
Bunun üzerine 
tahliye talebine 
ilişkin evraktaki 
eksikliğin giderilip 
tekrar cezaevine 
yollanmasıyla 
tahliye işlemi 
gerçekleşti..
Cihaner, tahliyesinin 
ardından eşi 
Muhteber, babası 
İsmail Hakkı, annesi 
Zeynep Cihaner ve 
kardeşleri ile birlikte 
cezaevinden ayrıldı. 
Cihaner, bir yakının 
Batıkent Kardelen 
Mahallesi'ndeki 
evine gitti 

Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı 
Seri A 2000 nolu faturamın 
birinci nüshasını kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Ahmet ŞENSES 

Gemlik V.D. 32890462880

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

VAHİDE MENEKŞE

Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı 
Seri A17051-17100 nolu taşıma 

irsaliyesi cildimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

KEZBAN AYGÜL

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kurulan ve 
bu yıl işletmeye 
açılan Burbak 
Gemlik’te başlattığı 
otopark işletmeciliği 
genişleyerek 
sürüyor.
Ak Parti Gemlik ve 
Büyükşehir Belediye 
Meclis üyesi Gökay 
Bilir’in yönetim 
kurulu üyesi olduğu 
Burbak, yaklaşık 2 
ay önce Ahmet 
Dural Meydam’ndan 
1 Nolu Aralık’a 
kadar olan yolun 
sağ ve solunda 
otopark işletmeciliği 
yapmaya başlamıştı. 
Yolda 15 dakika 
duran araçlardan 
ücret almayan 
Burbak, daha 
sonraki her bir saat 
park ücreti olarak 3 
lira, daha sonraki 
her bir saat için de 
birer lira ek

IshMIulıMıM
Aşka Otel kurucusu 
Kamil Sertkaya 
vefat etti.
İlçemizde uzun 
yıllar inşaat 
müteahhitiği 
yapan Kamil 
Sertkaya(74), 
Adalet Partisi 
ve Doğru 
Yol Partisi Yönetim 
Kurullarında ilçe 
mizde siyaset yaptı. 
1973-1980 yılları 
arasında Adalet 
Partisi Belediye 
Meclis üyeliği 
görevlerinde de 
bulunan Kamil 
Sertkaya, 3 yıl 
önce Karsak Deresi 
kenarında bulunan 
arsasına oğulları 
ile birlikte yaptığı 
Aşka Termal Otel 
ile turizm ve 
otelcilik sektörüne 
el attı. Bir süre 
önce kalbinden 
rahatsızlanan ve 
ameliyat olduğu 
öğrenilen Sertkaya,

ücret alıyor.
Burbak, yeni uygula
ması ile İstiklal 
Caddesi Orhangazi 
Caddesi girişinden 
Sahil Devlet, Diş 
Hastanesi'ne kadar 
olan yolun sağ 
taraflarında önceki 
gün park yerlerini 

önceki gün 
vefat etti. 
Çarşı Camiinde 
kılınan öğle 
namazından sonra 
sevenleri tarafından 
toprağa verildi. 
Kamil Sertkaya, 
evli ve 3 çocuk 
babasıydı. 

belirleyerek, 
uygulamaya geçiyor. 
Öte yandan, 
Orhangazi 
Caddesi’nde de 
Burpark, park 
uygulamasına 
başlayacağı öğre
nilirken, İskele 
Meydanı’ndaki uygu

lamalarıyla restau- 
rantların karşısında 
bulunan alanı küçük 
araçların ücretsiz 
olarak otopark 
alanını iptal ederek, 
bu alanı işçi otobüs
lerinin hareket nok
tası haline getirdiği
ni öğrenildi.
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Ehliyetsiz sürücü dehşet saptı
Orhangazi’de 
ehliyeti bulunmadığı 
öğrenilen sürücünün 
kullandığı araç geri 
manevra yaptığı sıra* 
da yolcu otobüsüne 
çarptı. Kazada, araç 
ile otobüs arasında 
kalan biri çocuk iki 
kişi öldü, 
4 kişi yaralandı. 
Bir süre önce 
İstanbul'dan 
Orhangazi'de 
yaşayan ablası 
Sevgi Kazanasmaz'ı 
(36) ziyarete gelen 
Sadegül Morkoç 
(34), evine dönmek

Bursa'da trafik kazaları: 4 yaralı
Bursa'da meydana 
gelen trafik kazaların 
da 4 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Fatih Mahallesi 
Mercan Sokak'ta, 
Mustafa S. (39) 
yönetimindeki 16 
JEN 14 plaka otomo
bil, Adem Topçu'nun 
(29) kullandığı 16 DD

Bir dersten kalınca intihar etti
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, Uludağ 
Üniversitesi 
Meslek Yüksek 
Okulu Elektrik 
Bölümü öğrencisi 
20 yaşındaki 
genç intihar etti. 
Gencin arkadaşı 
polise verdiği 
ifadesinde, "Kopya 
çekerken yaka
landığı derşte 
kalmıştı, onun moral

MıiBiMinilıiıınmılMı
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde, ehliyeti 
bulunmadığı öğre
nilen sürücünün 
kullandığı araç geri 
manevra yaptığı sıra
da yolcu otobüsüne 
çarptı. Kazada, araç 
ile otobüs arasında 
kalan biri çocuk iki - 
kişi öldü, 4 kişi 
yaralandı. Alınan bil-, 
giye göre, bir süre 
önce İstanbul'dan 
Orhangazi'de 

için otobüse binmek 
üzere çocukları 
Serpil (9), Doğukan 
(12), Uğur (15) ve 
ablasının kayın 
pederi Hasan 
Kazanasmaz 
(70) ile İznik yolu 
kavşağına gitti. 
Sadegül Morkoç, 
yoldan geçen 
Yılmaz Töprak'ın 
kullandığı 39 AN 404 
plakalı yolcu oto
büsünü durdurdu. 
Ailenin bagajlarını 
verdiği sırada, geri 
manevra yapan ve 
ehliyeti bulunmadığı

750 plakalı motosik
letle çarpıştı. Kazada 
yaralanan motosiklet 
sürücüsü Adem 
Topçu, Muradiye. 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Geçit Mahallesi 
Gürbüz Sokak'ta, 
Süleyman Deniz (25) 
idaresindeki 16 HY 

bozukluğunu 
yaşıyordu." dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
Meslek Yüksek 
Okulu Elektrik 
Bölümü öğrencisi 
Abdullah O., (20), 
saat 04.00 sıraların
da bir arkadaşını 
arayarak intihar 
edeceğini söyledi. 
Arkadaşının durumu 
polise bildirmesi 
üzerine, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 

yaşayan ablası 
Sevgi Kazanasmaz'ı 
(36) ziyarete gelen 
Sadegül Morkoç 
(34), evine dönmek 
için otobüse binmek 
üzere çocukları 
Serpil (9), Doğukan 
(12), Uğur (15) ve 
ablasının kayın 
pederi Hasan 
Kazanasmaz (70) ile 
İznik yolu kavşağına 
gitti. Sadegül 
Morkoç, yoldan 

öğrenilen Erhan B. 
(24) yönetimindeki 
16 VF 769 plakalı 
hafif ticari araç, oto
büse çarptı.
Kazada, otobüsle 
araç arasında 
sıkışan Orhangazi 
Ahmet Yesevi 
ilköğretim Okulu 3. 
sınıf öğrencisi Serpil 
Morkoç ve Hasan 
Kazanasmaz olay 
yerinde öldü.
Yaralanan Sadegül 
Morkoç, Sevgi 
Kazanasmaz ile 
Doğukan ve Uğur 
Morkoç ise

214 plakalı kamyonet 
ile Tamer D. (21) 
yönetimindeki 16 R 
6455 plakalı kamyo
net çarpıştı. Kazada 
yaralanan Süleyman 
Deniz ile yanında 
bulunan Soner B. 
(19), Çekirge Devlet 
Hastanesinde tedavi 
altına alındı.

ekipleri Abdullah 
Ö.'nün ailesine 
ulaşarak durümu 
bildirdi. Abdullah 
Ö.'yü odasında bula
mayan ailesi, evin 
inşaat halindeki üsk 
katına çıkınca acı 
gerçekle karşılaştı. 
İple demire asılan 
Abdullah Ö., Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yapılan 
müdaheleye rağmen 
genç kurtarılamadı.

geçen Yılmaz 
Töprak'ın kullandığı 
39 AN 404 plakalı 
yolcu otobüsünü 
durdurdu. Ailenin 
bagajlarını verdiği 
sırada, geri manevra 
yapan ve ehliyeti 
bulunmadığı öğrev 
nilen Erhan B. (24) 
yönetimindeki 16 VF 
769 plâkalı hafif 
ticari araç, otobüse 
çarptı. Kazada, oto
büsle araç arasında

Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

-KARNE 
SEVİNCİNİ 
YAŞAYAMADI- 
Bu arada, kazada 
hayatını kaybeden 
ve yaklaşık 1 yıldır 
teyzesinin yanında 
yaşadığı belirtilen 
küçük Serpil'in, 
annesi ve kardeşleri
ni İstanbul'a gön
derdikten sonra oku
luna giderek karnesi
ni almayı planladığı 
Öğrenildi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.mllliyet/blqg/özcan vura)

Neler olacak!

Muradiye Mahalle 
si'nde, Hasan A'nın 
(50) kullandığı 41 K 
4455 plakalı kamy
onun devrilmesi 
sonucu araçta bulu
nan Suat Turgut (40), 
yaralandı. Turgut, 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Abdullah Ö.'nün bir, 
dersten kaldığı için 
okulu bitiremediği 
ve moralinin bozuk 
olduğu öğrenildi. 
Polise ifade veren 
Abdullah Ö.'nün 
arkadaşı, "Bir 
dersten kopya çek
erken yakalanmıştı, 
dersten kalınca 
morali bozuldu." 
dedi. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

sıkışan Orhangazi 
Ahmet Yesevi 
İlköğretim Okulu 3. 
sınıf öğrencisi Serpil 
Morkoç ve Hasan 
Kazanasmaz olay 
yerinde öldü.
Yaralanan Sadegül 
Morkoç, Sevgi 
Kazanasmaz ile 
Doğukan ve Uğur ' 
Morkoç ise 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Son olayların etkilerinin neler olacağı 
hakkında henüz tam olarak bir şey 
görmedik.

Yakında hissetmeye başlayacağız.
Marmara gemisine saldırı, sadece Türk- 

Israil ilişkilerini temelinden bozmakla 
kalmayacaktır.

Bölgedeki birçok dengeyi değiştirecek 
ve yepyeni bir döneme girilecek.

Her şeyin başında, bu iki ülke birbirler
ine düşman oldular.

Türkiye şimdiye kadar kızdığı, ancak 
aşırılıklarına tahammül ettiği ve görmez
den geldiği İsrail’i artık hasım olarak 
niteleyecektir.

Şimdiden hazırlıklı olmamızda yarar 
var...

Bakın nelerle karşı karşıya kalabiliriz: 
- Bundan sonra, Uluslararası basında 

son derece yaygın şekilde Türkiye’nin 
sırtını batıya döndüğünü ve İran-Hamas- 
İslam üçgeniyle ilgilenmeye başladığı 
hakkında yazılar okuyacaksınız.

AKP hükümetinin sabıkası ön plana 
çıkarılacak ve Erdoğan-Davutoğlu İkil
isinin, Türkiye’nin yönünü değiştirdiği 
hakkında incelemeler, raporlar yayın
lanacak, konferanslar düzenlenecek.

Bu kampanyayı İsrail lobisi körükleye
cektir.

, - Türkiye’ye yatırım veya finansal ilişki
leri hakkında da.derinden derine “tehlike 
sinyalleri” konuşulmaya başlanacaktır.

-Türkiye bundan sonra, Ermeni soykırım 
yasa tasarısının Amerikan kongresinden 
geçmesini beklemelidir.

İsrail lobisi en kolaylıkla bu alanda 
başarılı olacağını bilmektedir.

- İsrail devletinin PKK konusunda da 
faaliyetlerini arttırması beklenmelidir.

Ancak genel inanış , özellikle Mossad ‘in 
birçok alanda katkısını yaygınlaştıracağı 
şeklindedir.

- İsrail’in elindeki en etkili diğer bir silah, 
Washington’u etkileme gücüdür.

Yahudi lobisi, Amerikan medyasına ve 
yönetimin hemen her kurumuna olan 
ulaşabilmek gücünden yararlanıp, 
Ankara’nın ABD ‘ye ters düşen poli
tikalarını (Örneğin, İran) abartarak, iki ülke 
arasındaki ilişkileri rahatsız edebilme, 
kuşku ve kaygı yayabilme imkanına 
sahiptir.?

İsrail, açıkça işin içinde görünmeden, 
Yahudi lobileri aracılığıyla Türkiye’yi en 
zayıf noktalarından vurmaya çalışacaktır.

Türkiye, bu manzara karşısında nelşr 
yapmalı?

Eğer önemli zararlarla karşı karşıya 
kalmamak ve bugünkü politikalarını 
sürdürebilmek için birkaç noktaya dikkat 
etmek gerekiyor:

Ey mavi Marmara yolcuları;
Yaptığınız bunlara değer mi ?.
Ölenleri de düşünerek cevap verin. 
Değdi mi ?...

[CTW ABONE OLDUNUZ MU?
ııulrlı lıı ıhın ılıul ııınııl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MikKöıfez’iııtalte wgemlikkorfezgazetesixom

mailto:933@hotmail.com
http://www.mllliyet/blqg/%25c3%25b6zcan
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Burbak genişliyor
İki aylık uygulamadan sonra ben görü 

şümü yineliyorum.
Büyükşehir tepeden aldığı kararlarla, 

Gemlik’te istediğini yapıyor.
Hiçbirşeyi Gemlik ile paylaşmıyor.
İstiklal Caddeşi’nde başlayan uygula

ma trafik polislerine yaradı.
Şehir çıkışında yolun sağ tarafı kısa 

süreli park yeriydi..
Sol tarafı ise park yeriydi.
İsteyen boş bulduğu yere aracını park 

edip işini görüyordu.
Şimdi ne oldu?
Büyükşehir’in şirketi, yolu çizdi, AKP’li 

bir şef ile 5-6 personeli görevlendirdi. 
Duran araçlardan -15 dakika kalanlar ha 
riç- para alıyor.

Ne hizmet veriyor bu şirket Gemlikliye?
Hiç.
Yalnız alıyor.
Ne veriyor sizce?
Hiç.
Ne vereceğini sanıyorsunuz?
Ben birşey vereceğini sanmıyorum.
Kendini amorti etsin yeter.
Birkez kurulan her şirketin bir yönetim 

kurulu var.
Bu yönetim kurulu ayda veya haftada 

bir toplanır. Kararlar alır.
Bir Genel Müdürü vardır, bir çok da 

personeli.
Eh! istihdama biraz faydası vardır diye

lim.
Bir de faydası yönetimdekilere olur.
Bu şirketin yönetiminde AKP’lilerden 

başkası olmaz, olamaz..
Büyükşehir Belediyesinin hiçbir şirke 

tinde AKP’lilerden başkası olmaz.
Burbak şimdi İstiklal Caddesi’nin kalan 

bölümlerini de parselledi.
Burada park edecek araçlardan da üc 

ret alacak.
Oysa oralarda hiç de sıkışıklık yoktu.
Buraya da personel alınacak. Bakın bu 

personel İşçi Bulma Kurumu’ndan mı ah 
nıyor, yoksa partiden mi geçiyor.

Değişen birşey yok bu ülkede, her parti 
benim adamım dediği kişiyi kolluyor.

Kimse kimseyi şikayet etmesin.
Bu arada BURULAŞ da İskele 

Meydanını fabrikalara işçi götüren 
araçların kalkış yeri yapmış.

Bakın allah aşkına, İskelenin önü açıla 
cağına, lokantaların önü ferahlayacağı
na, aksi gibi koca koca otobüslerin 
kalkış yeri yapılıyor.

Ondan sonra Gemlikli İskele Meydanın 
dan geçerken otobüsleri görecek..

Güzel değil mi?
Yanlış işler bunlar..
Gemlik’i Bursa’dan yönetmek olmaz. .
Gemlik’i Gemlikli yönetmeli...
Ama bu yanlışlıkları, AKP ilçe yönetici

leri görmeli..
Gemlik’i güzelleştirmek için uğraşmalı.
Şimdi Burbak yöneticileri çıkıp Gemlik 

halkına Gemliklinin cebinden topladığı 
paralarla Gemlik’e ne yapacağını açıkla- 

I malı.
Ben Kadri Güler olarak bunu bekliyo

rum.
Gemlikliler de bekliyor.

öğrendikleri başarıyla sundukları sergiledikleri oyun-
çeşitli oyun ve etkinlikte davetliler ları alkışlarıyla
tiplemeleri küçüklerin desteklediler.

Geri dönüşiimtlen son desteai 
Sühü Senal İlköaretinı Dkulu alüı
Gemlik Belediye 
si’nin 2009-2010 
yılı eğitim öğretim 
yılında Gemlik’te 
bulunan İlköğretim 
Okullarına yaptığı 
geri kazanım 
desteğinin 
sonuncusu Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu’na oldu. 
Okul salonunda 
düzenlenen 
yılsonu Ana sınıfı 
öğrencilerinin gös
terilerine ve belge 
törenine katılan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
5 bin liralık temsili 
çek ile nakit 
parayı eşi Gülgün 
Güler ve Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
birlikte Okul 
Müdür Vekili Ali 
Deliak’a verdi. 
Bu yıl yapılan 
son geri dönüşüm 
desteğiyle rakamın 
100 bin liraya 
yükseldiğini belirten 
Başkan Güler, 
projenin destek 
görmesiyle 
yardımın da 
yükseleceğini ve 
kazananın okullar 
olacağını bir kez 
daha yineledi. 
Öğrencilerin 
öğretmenlerinden

ELEMAN ARANIYOR
Fide üretimi yapan A&B fidanlığında çalışmak üzere, 

çeşitli görevler için elemanlar alınacaktır.
1 - Ziraat Mühendisi Mesleğini seven, genç dinamik oto 

ehliyetli bay / bayan elemanlar.
2 - Ziraat teknikeri Bitki besleme, dikim konularında 

çalışmak üzere, genç, makine ve bilgisayar kullanmayı bilen 
veya çabuk öğrenebilecek, oto ehliyetli bay/bayan elemanlar 
3 - Üretim elemanı Repikaj, ilaçlama ve budama konularında 

çalışmak üzere erkek elemanlar, Üretim, saksılama ve 
çelikleme işlerinde çalışacak bayan elemanlar.

Adayların Gemlik'te ikamet etmeleri gerekir. 
A&B Tarımsal Ür. Ltd. Şti.

Gemiç Köyü altı ORHANGAZİ / BURSA www.abfidan.com 
0 533 350 95 41 nolu telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.abfidan.com
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RomanyalI milli azınlıklar
Belediyeye ziyaret etli la ılıı iimtilııı w

Romanya’da 
bulunan Milli 
Azınlıklar Eğitim ve 
Kültür Komisyonu 
üyeleri Bursa 
dönüşü Gemlik 
Belediye si’ni 
ziyaret etti, 
içlerinde Komisyon 
başkanı ve 
Milletvekilleri ve 
Müsteşarları ile 
Mecisiye Tatar 
Birliği Başkanı 
Murat Erol’un da 
bulunduğu 
Romanya heyeti 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih

Mehmet Güler’e 
nezaket ziyaretinde 
bulundular.
İstanbul ve 
Bursa’da bulunan 
bazı özel okullarla 
geliştirilmekte olan 
projeler kapsamın
da ziyaretlerde 
bulunan Romanya 
azınlık temsilcileri 
içinde Gemlik’in 
Romanya’nın 
Navodarı ile 
Türklerin yoğun 
yaşadığı
Mecidiye kenti tem
silcilerinin de 
bulunması

nedeniyle 
Gemlik 
Belediyesi’ne 
ziyarette 
bulundular. 
Gemlik Belediye 
Başkanı fatih 
Mehmet Güler’e 
Türk Bayrak 
motifli çini 
tabak hediye 
ettiler. Ziyaret 
nedeniyle mutlu 
olduğunu ifade 
eden Başkan 
Güler’de 
Romanya Azınlık 
Heyetîne hediye 
verdi.

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, katıldığı 
41.nci Gemlik Lisesi 
Karne Töreni’nde 
mezun olan öğren
cilere Atatürk’ün 
“Nutuk” eserini 
hediye etti.
Okul bahçesinde 
son kez bir araya 
gelen Gemlik Lisesi 
öğrencileri CHP 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Gü ) 
ler’e sevgi göster
isinde bulundular. 
Okul Müdürü 
Ertuğrul Kılıçlar’ın 

açış konuşmasıyla 
başlayan karne 
töreninde Okul bir
incisi olan Selin 
Alp, ikinci Seda Alp 
ve üçüncü Cansu 
Dede hediyelerini 
arkadaşlarının 
alkışları arasında 
aldılar.
Törende konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
mezun olan öğren
cilere çağrıda bulu
narak okulun 
dernekleşme çalış
masına katkı ver
melerini istedi.

Başkan Güler, yap
tığı konuşmada; 
“Gemlik Lisesi çok 
güçlü bir eğitim 
kuruluşudur, okul 
şimdiki yerinde 
kalıyor ve sizler 
mezun olduktan 
sonra da okulunuza 
sahip çıkın. Bu sizin 
son sınavınız değil, 
bundan sonraki 
yaşantınız da birçok 
sınav geçire
ceksiniz, 41’ini 
mezuniyetinizde 
s izi e re 41 kere 
maşallah diliyorum” 
dedi.

Saadetten re gain kandilinde lotom dağmı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Regaip Kandili 
vesilesiyle İlçe 
halkıyla buluştu. 
Emin Dalkıran 
Kordonu ve. iskele 
meydanı çay 
bahçelerini gezerek 
lokum dağıtan 
Saadet Partililer 
halkın kandilini 
tebrik ettiler. İlçe 
Teşkilatı ve gençlik 
kolları mensupları 
ile ziyaretlerini 
sürdüren İlçe Baş 
kanı Sedat Ozmen 
yaptığı açıklama da 
şunları kaydetti 
“Ülkemiz tarihi bir 
süreçten geçmekte

dir. Özellikle son 
günlerde artan terör 
olayları ve verilen 
şehitler yüreğimiz 
de derin yaralar 
açmaktadır. Böyle 

bir dönemde manevi 
değerlerimize sahip 
çıkmaya, bizi biz 
yapan ortak değer
lerimizi güçlendirme, 
ye her zamankinden 

daha fazla ihtiya 
cimiz olduğu açıktır. 
Uluslararası terör 
siyasetçilerinin ülke 
miz içindeki kardeş
lik bağlarını provoke 

etmeye yönelik 
girişimleri acımasız 
bir şekilde kendini 
göstermektedir.
Bu karanlık oyunlan 
boşa çıkarmak, 
ülkemizde 
bozulmak istenen 
huzur ve kardeşlik 
ortamını daha da 
güçlü bir şekilde 
tesis etmek için 
Regaip kandili ile 
başlayan bu manevi 
iklim önemli 
bir fırsattır.
Af ve mağfiret 
kapılarının ardına 
kadar açıldığı bu 
müstesna gecede 
yapacağımız dualar
da ülkemiz için,

İslam alemi için, 
bütün insanlık 
için barış ve 
huzur dileyelim. 
Ayrılıklan, 
kırgınlıkları bir 
kenara bırakalım. 
Yapacağımız dua ve 
ibadetler öfkeleri, 
sevgiye, düşmanlık
ları kardeşliğe 
dönüştürsün. Bu 
temennilerle İlçe 
halkımızın ve tüm 
İslam aleminin 
Regaip Kandili’ni 
tebrik ediyor, bu 
gecenin, barış ve 
huzurun hakim 
olduğu yeni bir 
dünyaya vesile 
olmasını diliyorum.”

GUVEN SOMINE Kaliteyi takip edin, 
bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvan, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 
Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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WillllllllllWlIllllMlIll SgELEMAN
"Enerji Kimlik Belge 
si", binanın görünür 
yerine asılacak.
Elektrik Mühendis 
leri Odası (EMO) 
Antalya Şube Başka 
nı İlhan Metin, 2007 
yılında çıkan Enerji 
Verimliliği ve 
Binalarda Enerji 
Performansı 
Yönetmeliği'nin 1 
Temmuz'dan itibaren 
uygulanmasına 
başlanacağını 
hatırlattı.
"Uygulama, 50 
metrekare ve 
üzerindeki 

konutların satış ve 
kiralanmasında, 
'enerji kimlik belge- 
si'nin ibrazı şartının 
yürürlüğü ile birlikte 
hayatımıza girecek. 
'Enerji tapusu' 
ismiyle halkın diline 
yerleşecek gibi 
görünen bu belge 
nedir, ne işe yarar? 
EMO olarak bu 
konuda bir bil
gilendirme yapmayı 
görevimiz sayıyoruz. 
Beyaz eşyalarda 
görmeye alıştığımız, 
buzdolabının 
üzerindeki A-B-C 

gibi harfle işaretlen
miş ve cihazın 
enerji verimliliğine 
ilişkin müşteriyi 
bilgilendirmeyi 
amaçlayan 
verimlilik etiketidir. 
Artık konutların da 
benzer bir bil
gilendirme etiketi 
olacak. Bu etiketle 
binanın, ısıtma, , 
soğutma, aydınlat
ma, asansör, 
hidrofor vb. gibi 
bileşenlerin 
toplamıyla oluşan 
toplam enerji gider
lerinin yıllık ne

düzeyde olacağına 
ilişkin bilgilendirme 
yapılması amaçlan
makta. Enerji 
giderleri düşük 
binaların tercih 
edileceği öngörüsü 
ile ülkemizde uygu
laması yeterli 
olmayan ısı izolas 
yonu (mantolama), 
merkezi ısıtma, 
hız (devir) ayarlı 
motorlar vb. gibi 
enerji tasarrufu 
sağlayan uygula
maların yaygınlaş
ması amaçlan 
makta."

LİMANLAR BÖLGESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU 
BAY MUHASEBE ELEMANI VE 

BAY İNŞAAT TEKNİKERİ 
ARANIYOR

Tel: 0 532 111 îl 11
SATILIK

AD 4172 ANADOLU MERMER GRİ 
250 METREKARE (10 TL M2) 

33X33 KULAĞI KESİK 
10 X10 SİYAH TAKOZ 

8-33 SÜPÜRGELİK SATILIK 
0 535 391 52 36

KRŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

KÖRFEZ OFSET & 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

elm# sekeri
-. .  . - KREŞLER İ . . . . —

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

€ĞİTİMD€12.Vll
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız
Kredi kartlarına tek çekim

, % 8 indirim 
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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’TAH
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGnce nnoKCR'i
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

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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TEŞEKKÜR
Gazetemizin 38. yayın yaşamına 

başlaması nedeniyle 
büromuza gelerek, telefon ve elektronik posta ile 

bizleri kutlayan, çiçek gönderen, 
gazetemize ilan veren 

kurum, kuruluş yöneticilerine, 
şahıslara, eş ve dostlarımıza, basın kuruluşlarına, 

teşekkürü bir borç biliriz.

Kadri Güler

Yarın Babalar Günü... 
Cefakar, vefakar, güçlü bir 

çınar gibi yaslandığımız 
babalarımızın günü 

kutlu olsun
▲▲ ®

Oztfilck
"SiMjıtdt bit\ jdendc

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (O 224] 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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5 illa 2 nite n ten Mali LYS sınavı öncesi nıüjıle
Para cezası tahsi
latında Maliye 
Bakanlığı’nın eli yine 
titremedi. 2010 yılı 
bütçesinde 3 milyar 
164 milyon TL’lik . 
para cezası topla
mayı öngören 
Maliye Bakanlığı, 
yılın ilk 5 aylık döne
minde 2 milyar 22.5 
milyon TL tahsilatla 
bu hedefin yüzde 
63.9’ünu gerçek
leştirdi.
Ocak-Mayış döne
minde, para cezaları 
içinde en önemli 
kalemlerden birini 
oluşturan vergi 
cezalarında tahsilat 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 32.2 artarak 1 
.milyar 280.6 milyon 
TL’ye ulaştı. 
Maliye Bakanlığı 
verilerinden yaptığı 
hesaplamaya göre, 
2010 yılının 5 aylık 
döneminde para 
cezaları tahsilatı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 38.5 artışla 1 
milyar 459 milyon 
826 bin TL’den 2 
milyar 22.5 milyon 
TL’ye yükseldi.

Böylece Maliye 
Bakanlığı, 2010 yılı 
bütçesinde 
öngördüğü 3 milyar 
164 milyon TL’lik 
Kara cezası 
edefinin yüzde 

63.9’unu yılın 5 aylık 
döneminde toplamış 
oldu. Maliye 
Bakanlığı bu yıl 
Ocak'ta 406.6 milyon 
TL, Şubat’ta 318.9 
milyon TL, Mart 
ayında ise 458.3 
milyon TL, Nişan 
ayında 431.9 milyon 
TL, Mayıs ayında 
406.8 milyon TL’lik 
para cezası topladı.

VERGİ CEZASINDA 
DA BÜTÇE 
HEDEFİNİN YÜZDE 
63’Ü TUTTURULDU 
Ocak-Mayıs döne
minde, para cezaları 
içinde en önemli 
kalemlerden birini 
oluşturan vergi 
cezalarında tahsilat 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 32.5 artarak 1 
milyar 280 milyon 
639 bin TL’ye ulaştı. 
Geçen yıl aynı 
dönemde 966 milyon 
626 bin TL’lik vergi 

cezası tahsilatı 
gerçekleştirilmişti. 
2010 yılı bütçe hedef 
leri çerçevesinde 2 
milyar 25 milyon 
TL’lik vergi cezası 
hedefi öngören 
Maliye Bakanlığı, bu 
hedefin yüzde 
63.2’sini ilk 5 ayda 
yakaladı.

İDARİ PARA 
CEZALARI YÜZDE 
24.4 ARTTI 
2010 yılının ilk 5 ■ 
ayında devletin idari 
para cezalarından 
elde ettiği gelir, 
geçen yılın eş döne
mine göre yüzde 
24.4 artarak 466 
milyon TL’ye yüksel
di. Yargı para 
cezaları tahsilatı ise 
anılan dönemde 
yüzde 10.7 azalarak 
71 milyon TL’ye 

. geriledi. Bu 
dönemde devletin 
kasasına giren 
diğer para ceza 
larında ise yüzde 
59.6’lük bir artış 
görüldü. Diğer 
para cezaları 
tahsilatı yılın ilk 5 
ayında 48 milyon 
TL’ye çıktı.

2010 yılının ilk 5 
ayında yol, 
köprü ve tünel 
ücret geliri ile diğer 
hizmet gelirleri 
olarak devletin 
kasasına giren 
kaynak 2009’un aynı 
dönemine göre 
yüzde 65.4 artarak 
401 milyon 461 
bin TL oldu. Bir 
önceki yıl aynı 
dönemde devletin 
hizmet gelirleri 242 
milyon 655 bin TL 
düzeyinde gerçek
leşmişti. Bu kap
samda yer alan yol, 
köprü ve tünel ücret 
gelirleri geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 46.1 oranında 
artarak 274 milyon 
TL’ye yükseldi. 
Bu artışta 2 Ocak 
2010 itibariyle 
köprü otoyol ücret
lerine yapılan 
ortalama yüzde 14 
düzeyinde zammın 
etkisi oldu. 2010 
yılında devlet bu 
kalemden 871.7 
milyon TL gelir elde 
etmeyi hedefliyor. İlk 
5 ayda bu gelirin 
yüzde 31’i sağlan
mış oldu.

YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Ziya 
Özcan, üniversite 
kontenjanlarının 
yüzde 7.6 artırıla
cağının müjdesini 
verdi. Özcan, "550 
bin öğrenciye 
karşılık 672 bin 
kontenjanımız var. 
Bu mükemmel bir 
şey" dedi ve ekledi. 
Akdeniz Üniver
sitesinde süren 
Bologna Sürecinin 
Türkiye'de Uygulan 
ması Pröjesi'ne 
ilişkin toplantıya 
katılan Prof. Dr. 
Özcan, gazeteci
lerin sorularını 
yanıtladı.
Üniversitelerin kon
tenjanlarında 2010- 
2011 akademik 
yılında yapılması 
planlanan yüzde 5 
artışla ilgili bir soru 
üzerine Prof. Dr. 
Özcan, kararın çık
mak üzere olduğu 
nu vurguladı. Prof. 
Dr. Özcan, şunları 
söyledi: "O yüzde 5 
dediğimiz rakam 
yüzde 7.6 gibi tecel
li etti. Biraz daha 

kontenjan arttı.^Bu, 
genelinde böyle 
ama fakülte bazında 
kontenjanın ne 
kadar arttığını I 
sorarsanız öyle 
zannediyorum 
yüzde 13'ün 
birazcık yukarısına 
çıktık. O kadar tah
min etmemiştik 
ama yeni açılan 
fakültelerimiz, 
bölümlerimiz 
nedeniyle böyle bir 
artışa gidildi. 
Esasında bu sene 
ikinci öğretimi 
birazcık azalttık. 
Açıköğretimde bir 
değişiklik olmadı. 
Normal fakülte pro
gramlarında çok 
fazla oynamadık. 
Özellikle laborâtü- 
var, mikroskop gibi 
alet edevat gerek
tiren bölümlerim
izdeki kontenjanlar
la hiç oynamadık. 
Küçük artışlar bile 
yapmadık. O artışla 
rı senenin başında 
'bir dahaki sene 
artış yapılacak ona 
göre altyapımızı 
hazırlayın' denildi

DÜĞÜN & NİŞAN & SÜNNET V6 AÇILIŞ 
ORGANİZASYONLARI İLE DE 

HİZMETİNİZDEYİZ

DAVETİYE KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

1 GÜNDE DAVETİYE DASILID...
DÜĞÜN & NİŞAN <i NİKAH VE SÜNNET ORGANİZASYONLARI 

MASA VE SANDALYE SÜSLEME & GELİN MASASI & 
SÜNNET YATAĞI VE TAHTI <S BALON SÜSLEME & 

HAVAİ FİŞEK & KONFETİ ve VOLKAN GÖSTERİSİ
DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONLARI & PALYANÇOLAR

NİKAH ŞEKERLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR

KÖRFEZ OFSET
ajans

MATBAACILIK-REKLAMCILIK-YAYIKÇILIK-ORGANİZASYON

İstiklal Caddesi Bora Sokak 
Stüdyo Prestij Yanı GEMLİK 

Tel: 0 224 513 96 83 Fax: D 224 513 35 95
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SATILIK DAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 

3*1 DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE 

0532 668 22 99
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Krarfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu) (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaplı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

19 Haziran 2010 Cumartesi II *
ÖZLEM ECZANESİ

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

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

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
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

L
1

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

OTORÜS

K 1 Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)nî

■

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 612 0163

n DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaş’gaz 51.3 45 45
Yeni Likitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 51
Bütünler Likitgaz 513 go 00
Akçagaz 514 55 70
Totalgaz 514 17 Oo

■ 1 ■
HASTANELER

E 
1
E 
i

s

8

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaQ.OcaOi 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akçen Petrol
MAR-PET 513 3O 3’
Tuncay Otogaz 5-13 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3692 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Dünyanın yerel bankası
Arayın - 444 Q111 Tıklayın - www.hsbc.com.tr Ziyaret edin- HSBC Bank Şubeleri

TÜRKİYE'DE 
YİRMİNCİ YIL

► Size özel rnevduat faizi oranı

► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar .

Gemlik'teki 2. senemizde 
süper avantajlar HSBC'de!

► 10.000 - 75.000 TL arası tfirikiminize size özel mevduat faizi oranlan.* FYeni kartınız onaylandığında 20 TL değerinde NâkitPuafî.

HSBC Bank AŞ. tamirden yeyımianmçtı.
, • See özel veriten faiz oranı HSBC Bank Gemtk Şubesi’nde yeni açtan 10.000-75.000 TL xtar aralığndakı 1 aytk TL veddı mevduat hesaplan için geçer id». HSBC Bank AŞ’nin faiz orantemdeöiştrme hakkı sakkkr Kamoenye l - 30 Haziran 2010 tarihten arsanda yalnoca HSBC Gen* Şuoesfnden yapfecak beşvuruterda geçedrtr.
. "■a.TtdeÇenndeki Advantage NaıetPuan kestim sadece HSBC Genwk Şubesi nden yapsan kredi kara başvurulan için geçerir». Kampanya 1-30 Haziran 2010 tarihleri arasında valnrç HSBC Gemlik Şubesinden yapteak beşvutularda geçeriklr.

Gemlik Belediyesi
SOSYAL YAŞAM MERKEZİ Imonu^"

ViijiM & & (jak tywMvu Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 
Fotoğraf ve Video Çekimi 

Barkovizyon &• Canlı Müzik
Volkan, Şelâle ve Konfeti Gösterisi

iH:M|İI20(Iİ0

http://www.hsbc.com.tr


BAHAR KAMPANYASI GEMDAŞ
ABONELİK BEDELİ

peşin fiyatına A
TAKSİT |U

Abonelik Bağlantı Bedeli, kredi kartına 10 taksit

DOĞ AL GAZ

DETAYLI BİLGİ İÇİN
TEL5132929

WORLD ^cardRnans 
4*bonUS mağmum axess

Gemlik Ksrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

21 Haziran 2010 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır" 

ücncrsiz senvis hİzmcti 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Dijital imza uygulamalarının incelenmesi konulu proje için düğmeye basıldı

Ticaret Odası nın ortak projesi
Avrupa BirliBi’nce kakül edildi
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Uludağ 
Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksek 
Okulu’nin ortaklaşa hazırladığı ‘Digital İmza 
Uygulamalarının incelenmesi’ konulu projenin 
Avrupa Birliği tarafından kabul edildiğini be 
lirtti. Akıt, 23 normal ve 2 engelli Gemlik Asım 
Kocabıyıjt Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar 
Teknolojisi ve Programlama bölümünden 
mezun işsiz öğrencilerin Eylül ayında projeye 
başlayacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de

Dün saat 17.oosıralarında fırtına ile başlayan 
ve 15 dakika süren sağanak yağış ve dolu hay
atı felçe uğrattı. Yaz sıcaklarının arttığı bugün
lerde meydana gelen yağışlar ve dolu ile birlik
te elektrikler de dün 5 kez kesildi. Yağışların 
kısa sürmesi olası taşkınlıkları önledi.

Güne Bakış Teröre lanet yağıyor
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bitmeyen savaş .
Türk ordusu 30 yıldır PKK ile savaşı 

yor.
Bu savaşın ne zaman biteceği belli de 

ğil.
600 bin kişilik büyük bir orduya kar 

şın 5-6 bin kişi olduğu söylenen PKK’lı 
teröristler karşısında mutlak bir sonuç 
alınamıyor. g

Bu savaş nedeniyle Devlet bütçesin 
den büyük paralar harcanıyor.
Analar babalar, doğuya asker olarak 

giden çoçukları için tedirginler.
Düşmanın nereden geleceği belli ol 

madiği için oradaki erler, kendini bir ça 
tışma içinde veya hain bir pusu ile kar 
şı karşıya bulabilirler. Devamı syf. 4’de

Hakkari'nin Şemdinli 
ilçesindeki karakol baskı 
nında ve mayın patlama 
sı sönrası şehit olan 11 
Mehmetçik baba ocak
larında son yolculukları
na uğurlandı. Tören 
yapılan illerde PKK ya 
lanet yağdırıldı. 
Öte yandan, Elazığ'ın 
Palu llçesi'ne bağlı 
Arındık Jandarma Kara 
kolu'na bir grup terörist 
saldırıda bulundu.
Saldırıda 1 asker şehit 
olur ken 3 asker de yara 
landı. Bölgede geniş 
çaplı operasyon 
başlatıldı. Şemdinli’deki 
hain saldırının ardından 
Van’da şehitleri uğurla
ma töreni düzenlendi.

Dün saat 11.00'deki töre 
ne Başbakan Erdo ğan 
ile Genelkurmay Başka 
nı İlker Başbuğ ile 
çok sayı da bakan 
katıldı. İki CASA tipi 
askeri uçak alandan 
11 şehidimizin naaşları 
törenden sonra bu uçak
larla memleketlerine 
gönderilerek, son yolcu

luklarına uğurlandı.
Yurdun şeşitli yerlerinde 
ki Hakkari'deki terör 
saldırısı ve terör örgütü 
bir çok ilde binlerce kişi 
tarafından protesto edil
di. Terör örgütünün lan
etlendiği ve öfkenin din
mediği protestolarda 
sloganlar tepkilere tercü
man oldu. Hakkari'deki 

terör saldırısı ve terör 
örgütü, Beyoğlu'nda 
yürüyüş yapan bir grup 
tarafından protesto 
edildi. Aralarında 
Türkiye Kamu-Sen 
üyehuinin de bulunduğu 
grup, ellerinde Türk 
bayraklarıyla toplandı. 
İstiklal Caddesi boyunca 
Galatasaray Lisesi 
önüne kadar yürüyen 
gruptakiler, "Katil PKK, 
işbirlikçi İsrail", "Türk- 
Kürt kardeştir. Ayrım 
yapan kalleştir", "Kandi 
le girelim", "Hepimiz 
Mehmet'iz, bu vatana 
yeteriz", "Terörist başı 
idam edilsin", "Şehitler 
ölmez, vatan bölünmez" 
şeklinde sloganlar attı.

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

Bir arada ve yan yana durabilmek
Cuma gecesi genç Atatürkçü sevgili Onat’la birlikte 

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin konuğuyduk..
Sayesinde güzel bir akşamda yeni dostlarla buluş

tuk, söyleştik..
Buluşma yan masadan yükselen özlemini duyduğu

muz konuşmalara kulak kabartarak başladı..
Aralarında ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu 

Üyesi Vahit AK‘ın .önceki dönem ADD Bursa Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. Tahir Baştaymaz'ın, Atatürkçü 
Düşünce Derneği Bursa Şubesi yazmanı. Gülez Arı 
kan’ın, E.Albay Saner Arıkan’ın, memleket sevdalıla 
rının, Eğitim-lş Sendikası üyelerinin bulunduğu. 
masanın konukları Türk toplumunu yakından 
ilgilendiren konulara “vurgu” yapıyorlardı..

Cumhuriyet diyorlardı..
Birlik ve bütünleşme diyorlardı..
İletişim diyorlardı..
Çok da iyi ediyorlardı..
Marmara Bölgesinden sorumlu ADD Yönetim Kuru 

lu Üyesi Vahit Ak Türkiye'deki işbirlikçilere karşı 
mücadele verilmesi ve bu aşamada tüm ilerici güç
lerin elele vermesi gerektiğini anımsatıyor,

Memleket Sevdalıları Derneği Bursa II Başkanı Nur 
Akça yapının sağlam temelli olması için radikal öneri 
lerde bulunuyor,

Memleket Sevdalıları Derneği Bursa İl Yönetim Kuru 
lu Üyesi Selçuk Özbay CHP’nın kendilerine uzak dur
duğunu öne sürüypr,

Eğitim İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ilhan 
?entuna öğretmenimle Memleket Sevdalıları Derneği 

önetim Kurulu Üyesi Çetin Kebapçı da CHP’nin .

Öimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısına 
erinin çağrılmamasına tepki gösteriyorlar, 

Atatürkçülüğü özümsemiş çağdaş insan Osman 
Köseoğlü da Vâliı't Öğretmen gibi Hacı bektaşî 
Veli’den esinlenerek şimdi birleşme, dirileşme ve 
irileşme zamanı olduğunu söylüyordu..

Konuşmaların içeriği ilgimi çekince dayanamadım 
yanlarına iliştim..

Hepsi de haklıydılar..
Saptamaları doğruydu..
Evet.
Terör örgütü azmış durumda.
10 canımızı daha toprak bütünlüğümüzü korumaları 

uğruna sonsuzluğa uğurladık..
Türkiye Cumhuriyetinin temelleri sarsılıyor.
Hukuk erozyona uğruyor..
Yoksulluk.. Yoksunluk hızla arttırılıyor ve Sadakaya 

bağlanan bir toplum yaratılıyor...
Türkiye'nin güneyinde Afrika’nın kuzeyinde, 

Arapların dibindeki bir bataklık önce kurutulup sonra 
yeşertilip palazlandırılıyor.. Dünya jandarma role 
merkezi olarak konuşlandırılıyor..

Hepinizin de bildiği ve sıklıkla duyduğu gibi 
Ortadoğu’da yeni projeler tasarlanıyor ve gerçekleşti 
rilmek isteniyor..

Onun için...
Bursa’da;
İl başkanı Gürhan Akdoğân’a ve CHP İl Yönetim 

Kurulu’na yurtsever güçlerle bir araya gelme,ortak 
düşünce üretme, paylaşma anlamında çok önemli 
ödevler düşüyor,.

Sadece Akaoğan’a mı düşüyor ödev?
Doğal olarak hayır..
Tüm demokratik örgütlere..
Hukuktan yana olanlara..
Açlık ve yoksulluk sınırında gidip gelenlere..
Emekçilere..
Eğitimcilere..
Sistemin dişlilerine sıkışan herkese..
Sözü öze uygun bir .fıkrayla bağlayalım:
Anadolu'nun orta halli bir kasabasından 40-50 kadar 

kişi, yakındaki büyük kente alışverişe gitmiş.
Hayvanlara yüklemişler nohudu, buğdayı; onları satıp 
kumaşlar, tencereler almışlar.

Dönüşte 3 kişi, kervanın yolunu kesmiş, çekmiş 
silahı:

"Yatın, kıpırdamayın.” derken hepsini soymuş, yarı 
çıplak yollamış.

kasabanın girişinde durumu görenler şaşırmışlar, 
sormuşlar:

“Ne oldu size, ne bu haliniz?”
“Soyulduk, “
Yanıtı alanlar yüklenmişler ardarda gelen sorularla: 
“Kim soydu, nerede soydu, kaç kişiydi?” 
İçlerinden biri durumu özetlemiş:
“onlar 3 kişi beraberdi, biz 40 kişi yalnızdık I

Dijital imza uygulamalarının incelenmesi konulu proje için düğmeye basıldı

Ticarei Maşımı ıriıılt wiiesi
Avrupa Birliği'nce H eflildi

Gemlik .Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu, European 
Business Academy 
(Almanya - Berlin), 
Europanart 
(Almanya - Berlin), 
Amadeus Assos sia- 
tion (Avusturya - 
Viyana) ve Uludağ 
Üniversitesi Asım 
Kocabıyık MYO 
ortaklığı ile 
hazırladığımız 
(Dijital İmza 
Uygulamalarının 
İncelenmesi) konulu 
projesu Avrupa 
Birliği tarafından 
kabul edildi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
geçen yıl ortağı 
Leonardo da Vinci 
Hareketlilik Projesi 
kapsamında nes 
neye yönelik prog 
ramlama konulu 
projeyi Almanya’nın 
Berlin eyaletinde 
başan ile tamam
layan Ticaret ve 
Sanayi Odası, bu yıl 
da Uludağ Üniver- . 
sitesi Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu vfe 
yurt dışından 3 
kuruluş ile birlikte 
ele aldıkları ‘Digital 
imza uygula
malarının incelen
mesi’ konulu pro
jenin AB Projeler 
Dairesi tarafından 
kabul edilmesi

üzerine çalışmalara 
başlanacak.
Gemlik Ticâret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
“Türkiye’nin Avrupa1 
Birliği’ne entegras 
yonu, küreselleşme 
süreci nch\Jğelişen 
teknolojiler' . . 
sayesinde şes, veri 
ve görüntü olmak 
üzere her türlü bilgi 
ve verilerin hızlı bir 
şekilde iletilmesi, 
alınması ve işlen
mesi büyük ölçüde 
hayatımızı kolay
laştırmaktadır” dedi. 
Akıt, bilgi toplumu- 
na dönüşmek ve 
digital imzaya dayalı 
elektronik uygula
malarını yaygınlaştır 
mak, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde açık 
ağlarda dolaşan 
ilginin, güvenliğinin 
ve kişisel verilerin 
gizliliğinin sağlan
masıyla mümkün 
olacağını söyledi. 
Akıt, “Bu nedenle 
karşılıklı iletilerde

bilginin gizliliği, 
bütünlüğü ve her 
istenen anda erişe- 
bilirliğinin sağlan
ması için teknik ve 
hukuki önlemlerin 
alınması büyük 
önem arzetmekte- 
dir” dedi.
Proje ile ilgili bilgi 
veren Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Bu 
projenin Dijital İmza 
uygulamaları nın 
Avrupa’da teknik ve 
hukuki olarak uygu
lanabilirliğinin ince
lenmesini, so mut 
uygulamaların 
geliştirilmesini ve 
Türkiye’de yaygın
laştırılmasını, 
E-devlet ve E-dönü 
şüm projelerinin 
Dijital İmza ile 
entegrasyonun oluş
turulmasını, bilgi 
güvenliği ve Dijital 
İmza konusunda 
kaliteli ve ihtiyaca 
cevap veren,

sürdürülebilir nite
likte uygulama çalış
malarının yapıl
masını, Üniversite
den yeni mezun 
olmuş işsiz kişilere,' 
bu staj vasıtasıyla iş 
bulunmasını, Eğitim 
kuruluşları ile işlet
meler arasında işbir
liğinin sağlanmasını, 
katılımcıların bilgi ve 
becerilerinin geliştir
ilmesini amaçlamak
tadır. Ayrıca, Dijital 
İmza konusunda, 
ortaklarımızın mes 
leki ve organizasyo 
nel deneyimlerinden 
faydalanmak, teknik 
ve stratejik altyapıyı 
incelemek, bu alan
da uygulamaya yöne 
lik ortak projeler 
geliştirmek ve yeni
likçi uygulamalan 
transfer etmek hede
flenmektedir. Bu 
amaçlan gerçekleş 
tirmek için 23 nor
mal ve 2 engelli 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek okulu ve 
Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Bilgi sayar 
Teknolojisi ve 
Programlama 
bölümünden 
mezun işsiz 
öğrenciler Eylül 
2010’dan başlayarak 
3 farklı kurumda 
8 hafta süre ile 
verilen çalışma 
programlarını 
icra edeceklerdir.”

KAŞEDE IJ€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

KÖRFEZ OFSET & GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)513 96 83 Fax:(0.224)5133595
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Hırsızlar, e» sahihini öldürüp kaçtı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, bir 
eve giren kimliği 
henüz öğrenile
meyen hırsız ya da 
hırsızlar, kafasına 
sert cisimle vurduk
ları ev sahibi kadını 
öldürüp kaçtı. Olayın 
ardından hastane 
bahçesinde sinir kri
zleri geçiren kadının 
yakınları, "Evimize 
beşinci kez hırsız 
giriyor. Hırsızları 
bırakanlar utansın." 
dedi.
Fethiye Mahallesi 
Sakin Sokak'ta 
ikamet eden İbrahim 
Oğuz, üyesi olduğu 
kooperatifin toplan
tısı için saat 10.20 
sıralarında evden 
ayrıldı. Toplantının 
ardından öğle saat
lerinde eve gelen 
İbrahim Oğuz, eşi 
Leyla Oğuz'u elleri 
demir kapıya tellerle 
bağlı olarak buldu. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı 
görevlilerinin ilk 
müdahalesinin

Yanlış iğneden sakat kaldı
Bursa'da, bel ağrısı 
şikayeti için verilen 
iğneyi sağlık ocağın
daki hemşirenin yan
lış yere yapması 
sonucu sol bacağın
dan sakatlanan 53 
yaşındaki Hikmet 
Demirci, Sağlık 
Bakanlığı aleyhine 
100 bin TL'lik tazmi
nat davası açtı. 
Demirci, yüzde 70 
oranında kullanım 
kaybı oluşan bacağı 
nedeniyle çalışamaz 
hale geldiğini,

İnşaat İşçilerini Taşıyan Minibüse Tır Çarptı
İnegöl'ün Akıncılar
Köyü Kavşağı'nda 
meydana gelen trafik 
kazasında, inşaatlar
da çalışan işçileri 
taşıyan Arafat Kara 
ağaç'ın (39) kullan 
dığı 16 PJ 949 plakalı 
minibüse, kavşaktan 

Bursa’da telefonla dolandırıcılık
merkez Nilüfer 
ilçesinde bir kişi, 
kendini telefonla 
arayan kişi tarafın
dan dolandırıldığı 
iddiasıyla polise 

ardından Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 57 yaşın
daki Leyla Öğuz 
yapılan müdahaleye 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Hastaneye akın eden 
Leyla Oğuz'un yakın
ları sinir krizleri 
geçirdi. Oğuz'un eşi 
İbrahim Oğuz, oğlu 
Abdullah ve 2 kızı 
hastane önünde 
gözyaşlarına boğul
du. Evine beş kez 
hırsız girdiğini 
belirten İbrahim 
Oğuz, "Hırsızı 
bırakırsanız olacağı 
buydu. Ocağıma 
ateş düştü.” dedi. 
Sinir krizleri geçiren 
İbrahim. Oğuz 
üzerindeki gömleği 
yırtarak hastanedeki 
polislere de tepki 
gösterdi. Hastaneye 
gelen oğlu Abdullah 
Oğuz'a 'Oğlum 
annen gitti, telle 
bağlayıp öldür
müşler* diyerek 
gözyaşları döktü. 
Hastane acil servisi 
girişine oturan 

hakkını yasal yollar
dan arayacağını 
söyledi.
Bursa merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yavuzselim 
Mahallesi'nde oturan 
4 çocuk babası 
Hikmet Demirci, 8 ay 
önce bel ağrısı 
şikayetiyle gittiği 
hastanede muayene 
oldu. Doktorun 
ağrılar için yazdığı 
iğneleri eczaneden 
alan Demirci, bunları 
oturduğu mahallede

dönüş yaptığı sırada,
Bursa istikâmetine 
gelmekte olan 
Makedonya uyruklu 
Branko Petrolski 
yönetimindeki SK 
930-RS plakalı TIR 
çarptı. Kazada savru
lan minibüsün 

başvurdu.
Alınan bilgiye göre, 
İlhamı K. (51), tele
fonda kendisini 
cumhuriyet savcılığı 
çalışanı olarak tanı

İbrahim Oğuz ve 
çocukları uzun süre 
ağladı. Hastaneye 
gelen yakınları 
tarafından sakin
leştirilmeye çalışılan 
İbrahim Oğuz, hırsı
zların yakalanmasını 
istedi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
evde yaptığı 
incelemede, eve 
gelen kişi ya da kişi
lerin iki katlı müstak
il evin avlusunda 
karşılaştıkları Leyla 
Oğuz'la bir süre 
boğuştukları ardın
dan ev sahibi kadını 
kafasına sert bir 
cisimle vurarak etki
siz hale getirdi. 
Ardından hırsız ya 
da hırsızlar bayılan 
ev sahibi kadını ara 
kablo ve tellerle 
kapının demir korku
luğuna bağladıklarını 
belirledi.

GÜVENLİK 
KAMERASININ FİŞİ 
ÇEKİLMİŞ 
Daha önce dört kez 
hırsızların girdiği 

bulunan sağlık 
ocağında bunları 
yaptırmaya başladı. 
10 adet iğneyi her 
gün yaptıran 
Demirci, 8’inci iğneyi 
vurdurduğu günün 
sabahı ayağında 
dayanılmaz bir ağrı 
ile uyandığını söyle
di. Demirci, çektiği 
acıya daha fazla 
dayanamayarak dok
tora gittiğini, çekilen 
filmler ve yapılan 
testler sonucunda 
iğnenin yanlış yere 

sürücüsü Arafat 
Karaağaç ile araçta 
bulunan işçilerden 
Mehmet Beş ler (47), 
Ekrem Kağaağaç 
(34), Sadrettin Aşkın 
(39) ve Maşallah 
Uğurlu (40) ağır yara
landı. Ambulanslar 

tan kişinin söyledik
lerine inanarak, 
bu kişinin verdiği 
hesap numarasına 
10 bin 570 lira 
gönderdi.

İbrahim Oğuz'un 
evinde güvenlik 
kamerası olduğu, 
ancak gündüz saat
lerinde fişinin çekil 
diği öğrenildi. 
Polis evde yaptığı 
incelemede, güven
lik kamerasının 
kayıtta olmadığını 
belirledi. Aynı evde 
iki yıl önce hırsı
zların çelik kasa soy
guna karıştığı öğre
nildi. Ev sahibi 
İbrahim Oğuz'un 
emlak zengini 
olduğu ve bir 
kiracısından alacağı 
olduğu belirtildi. 
Oğuz'un evinin, 
arkasında yaklaşık 3 
dönüm tarla olduğu 
belirtilirken, hırsı
zların evden bir şey 
alıp almadığı yapıla
cak inceleme son
rası netlik kanaza- 
cak. İbrahim 
Oğuz'un bir olayla 
ilgili geçtiğimiz gün
lerde polise ifade 
verdiği bildirildi. 
Olayla ilgili çok 
yönlü soruşturma 
başlatıldı.

sinirlere yapıldığının 
tespit edildiğini 
belirtti. Bir fabrikada 
işçi olarak çalışan 
Hikmet Demirci'ye 
sol bacağında mey
dana gelen yüzde 70 
oranındaki işlev kay
bının çaresi olmadığı 
ve bununla yaşa
ması gerektiğine 
dikkat çekti.
Bacağına taktığı 
destek ile ayağa 
kalkabilen Demirci, 
konunun takipçisi 
olacağını kaydetti.

ile İnegöl Devlet 
Hasta nesi'ne 
kaldırılan yaralılardan 
5 çocuk babası olan 
Arafat Karaağaç dok
torların tüm müda
halesine rağmen kur- 
tarılamayıp yaşamını 
yitirdi.

Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan llhami K,. 
polise başvurdu. 
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Osman Can !...
Ben hukukçu değilim.. Ama., mahkeme 

kararlarına kesinlikle uyulmasının yine bir 
yasa gereği olduğunu biliyorum.

Ben biliyorum ama;
Bir kişi çıkıyor, televizyonlarda yasa 

yapanlara, yürütmede olanlara buna 
uymayın, çıkan kararı bir kenara atın 
diyor.

Üstelik akademisyen, doçent...
Hem de Anayasa mahkemesinde 

raportör..
Çıkıyor, yargıya düpedüz kurşun sıkıyor. 
Öy|e kışkırtıcı bir hüküm savuruyor ki, 

ortalığı karıştırıyor.
“Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişik

liği ile ilgili maddelerin bir kısmını iptal 
ederse bu yok sayılsın” diyor.

Ayrıca toplumu ve sivil toplum kuru
luşlarını da kararı kabul etmemeye 
çağırıyor,

Bu zat Osman Çan’dır.
Uzun zamandan beri kışkırtıcı bir ajan 

gibi çıkışlar yapıyordu.
Beklediği ilgiyi görememiş olmalı ki, bu 

kez işi, rejimin varlığına yönelik tehdit 
niteliğinde bir kışkırtmaya kadar götürü 
yor.

Ortalığı televizyonlarda pişkince gülerek 
karıştırmaya,

Ülkeyi hukuksuzluğa davet ediyor.
Ve bunu bir hukuk adamı olarak yapıyor.
Tabii bu işten memnun olan, hemen 

üstüne atlayanların
başında malum medya geliyor.

AKP’nin dünyadan habersiz bazı mil
letvekilleri...

Ve bazı hukukçular..
Bu hukukçuları ayrıca ayıplıyorum.
Bunların tutumunu da “akıl tutulması” 

olarak nitelemek gerekir.
Başbakan ise nedense, toplumu hukuk

suzluğa davet eden bu saçmalığa karşı 
susuyor.

Hiçbir açıklama yapmıyor.
Hemen her konuda ahkâm kesen,
Recep Erdoğan’ın Çankaya’ya çıkması 

durumunda kendisini başbakanlığa hazır
layan yardımcısı Bülent Arınç da susu 
yor.

Koca İsrail cumhurbaşkanı Peres’e “One 
minute”, diplomatlara “Monşer” diyen, 
köşe yazarlarını yerden yere vuran “Sen 
kimsin efendi” diyen Başbakan Rcep 
Erdoğan'ı bu “hukuksuzluğa davet” pek 
rahatsız etmemiş görünüyor.

Ben sade vatandaş olarak derim ki; 
Herkes haddini bilsin.”

Hayal kırıklığına uğradığımı itiraf 
etmeliyim.

Yargının ayağına kurşun sıkan...
Ülkeyi hukuksuzluğa davet eden...
Bu kişiyi keşfedip Anayasa Mahkemesi 

Raportörlüğü’ne atayanlara da şuana 
kadarda görevde tutanları da ayıplıyorum.

Bütün önemli davalarda bu hukuk 
adamın raportör olarak görevlendiren

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim 
Kılıç’a hem kendi adıma, hem de aziz mil
letimiz adına ayıplıyorum...

WWezWIIe ww.gemlikWezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
ww.gemlikWezgazetesi.com
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Güne Bakış Seçmeı lisıeleri »arın askıdan iniyor
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Bitmeyen savaş..
önceki gün Şemdinli de gece karakolo- 

muza saldıran PKK’lı teröritler 11 erimizin 
ölmesine, 16 eriri yaralanmasına neden 
oldu.

Bölge dağlık, Iraktan gelecek teröristlere 
karşı bir tepede karakol kuruluyor.

Sınırdan sızan terör timi gecenin karan
lığından yararlanıp, bir başka tepeden 
karokola yaylım ateş açıyor.

Gece karanlık, hava sisli, düşman uyu
muyor...

Düşman sinsi bir saldırıda..
Saldırı saatler sürebiliyor.
Bizimkiler karşı saldırıya geçiyor ama iş 

işten geçmiş oluyor.
Çünkü ilk hamle düşmandan geliyor ve 

zaiyat veriliyor.
Şehit düşen askerimiz, devlet töreniyle 

memleketlerine gönderiliyor.
Burada ayrı bir tören ile mehmetçik 

toprağa veriliyor.
Analar, babalar, kardeşler ağlıyor., 
öfkeli kalabalıklar Teröre lanet okuyor, 

sokaklara taşıyorlar...
Her şehit töreninde olduğu gibi, "Şehitler 

ölmez, vatan bölünmez” diye bağırıyoruz..
Ama, her gün başka bir köşeden şehit 

haberleri geliyor.
AKP hükümeti Kürt açılımı ile bu sorunu 

çözeceğine inanıyordu.
Açılımlar bir yıl bile sürmedi.
Kandilden "Banş!” adıyla Türkiye’ye 

gelen PKK’hların gösterileri, “Açılımı" dur 
durdu.

PKK yine saldırıya geçti.
Gafil avlanıyoruz.
Terörister öldürdükçe moral topluyorlar, 

taraf buluyorlar.
Bugün, doğu illerimiz bizden adeta ayrıl 

mış durumda.
Filistin’i andırır bir iç savaş var doğu 

illerimizde...
PKK ile barışı sağlamak güç.
Ordu bu yöntemlerle PKK’nın kökünü 

kazıyamıyor.
PKK iç ve dıştan büyük destek görüyor.
Yaşam yerleri belli ama biz sınır ötesine 

gidemiyoruz.
Ama elin oğlu okyanuslar ötesinden 

gelip, Irak’ı işgal edip, kukla hükümetler 
kurdurup, yıllardır bitip tükenmeyen bir iç 
savaşa neden olabiliyor.

Irak’ta yerleşen terörist yuvalanna top 
yekûn bir saldırı düzenleyip yuvalarını 
başlarına geçiremiyorsunuz.

Sadık müttefikimiz ABD ve AB ülkeleri 
buna izin vermiyorlar..

Mehmetçikler ölüyor, biz “şehitler ölmez, 
vatan bölünmez" diye bağırmaya devam 
ediyoruz.

Göreceksiniz yine aynı gruplar yürüyüş 
ler düzenleyecekler, belli gençleri önlerine 
katıp öfkelerini, kinlerini dışa vuracaklar...

Ama mehmetçikler yine ölecekler...
Referanduma ve genel seçimlere az kala 

AKP’liter de çıkacaklar, diyecekler ki; ‘bu 
saldırıları ordu ve banş istelmeyenler çı 
karlıyorlar. AKP’yi iktidardan düşürmek 
için oynanan oyunun bir parçası bu’ diye
cekler.

Suçu Atatürkçülere ve orduya yükleye
cekler. Biz bu söylemleri çok dinledik, din
lemeye devam edeceğiz.

Anayasa değişikliği 
paketin iıFI 2 
Eylül'de yapılacak 
referandumunda 
oy kullanacak 
seçmenler için 10 
Haziran'da askıya 
çıkarılan seçmen 
listeleri, 22 Haziran 
akşamı askıdan 
indirilecek. 
Çok sayıda vatan
daşın, seçmen lis
telerinden habersiz 
olması muhtarları 
harekete geçirdi. 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
(TBMM)'nden 
geçen anayasa 
değişiklik paketi 
12 Eylül'de halkoyu
na sunulacak.
Referandum süreci
ni başlatan Yüksek 
Seçim Kurulu 
(YSK), seçmen 
listelerinin vatan
daşlar tarafından 
kontrol edilebilmesi 
amacıyla 10 
Haziran'da mahalle 
muhtarlıklarında 
askıya çıkardı ve 
seçmen listelerinde 
adı yer almayanların 
yapmaları gereken

Mısııtıfc Htriıtâıae son ninniniII

Gemlik Belediyesi 
tarafından Ahmet 
Dural Meydanında 
yaptırılmakta olan 
Alışveriş Merke 
zinin çevre düzen
leme çalışmaları 
tamamlanmak 
üzere.
Alışveriş Merkezi 
nin önü Diabas 
mermer ile döşe 
nirken, mermer dö 
şenen binanın ön 
giriş alanını aydın
latmak üzere özel 
tasarım aydınlatma 
direkleri dikildi. 
Garaj girişinin üst 
örtüsünün de 
tamamlanması 
ardından Alışveriş 
Merke zi’nin yan 
sokakla rındaki kal 
dirim ve yol parke 
döşeme çalışmala 
rınm tamamlan
masının ardından 
binanın dış alan ve 
çevresi de tamam
lanmış olacak.

leri açıkladı. 
Listeler, 22 Haziran 
Sah günü akşam 
mesai bitiminde 
askıdan indirilecek 
ve seçim kuruluna 
teslim edilecek. 
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun TRT 
ekranlarında her 
gün yaptığı duyuru
lara rağmen, vatan
daşların seçmen lis
telerini kontrol 
etmeyi ihmal ettiğini 
veya son güne 
bıraktığını belirten 
Konya merkez 
Meram ilçesi 
Şükran Mahallesi

Muhtarı Ömer 
Büyüksamancı, 
"Bazı vatandaşların 
listelerin askıya 
çıktığından bile 
haberi yok." dedi.

İTİRAZLAR 
28 HAZİRAN'A
KADAR KARARA 
BAĞLANACAK 
12 Eylül'de yapıla
cak referandumda 
oy kullanacak 
vatandaşların isim
lerinin yer aldığı 
listede kimlik bilgi
lerinde değişiklik 
olanların, adres bil
gileri yanlış olan

ların veya listede 
yer almayanların, 
Nüfus Müdürlüğü'ne 
giderek gerekli 
düzeltmeyi yap
maları gerekiyor. 
Listeler 22 
Haziran'da askıdan 
inecek ve muhtarlar 
tarafından seçim 
kurullarına teslim 
edilecek. Seçmen 
listelerinde isim ve 
adres bilgilerindeki 
yanlışlık veya 
değişiklik için 
yapılacak itirazlar 
28 Haziran tarihinde 
karara bağlanacak. 
Muhtarlık bölgesi 
askı listelerindeki 
ve yurtdışı seçmen 
kütüğündeki 
değişiklikler 
3 Temmuz'da 
kesinleşecek. 
Referandum süreci 
11 Ağustos'ta ülke 
genelinde sandık 
kurullarının 
oluşum işlemleri 
ile devam edecek.
5 Eylül'de de 
referandum için 
propaganda ve 
yasaklar 
başlayacak.



21 Haziran 2010 Pazartesi Gemlikli! Iı

i İma Sekeri miniklerinden muhieşem gece

Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz 
Bakımevi minikleri 
düzenledikleri 
gecede tüm 
hünerlerini gösterdi. 
Cumartesi akşamı 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 
mezuniyet töreni 
ve yıl sonu 
gösterilerinde 
minikler izleyenler 
tarafından alkış 
yağmuruna tutuldu. 
Bale gösterisi ile 

başlayan program
da, 5 yaş grubunun 
yaptığı haşhaş 
dansı ve kukla 
dansı, karadeniz 
folklor ekibi, okul 
korosu, Ispanyol 
Dans Grubu, ari 
dansı, ponpon 
çocuklar, dünya 
yürüyüşü ve bir
birinden güzel 
hazırlanan gösteriler 
velileri büyüledi. 
Okul çalışmalarını 
içeren slayt

gösterisinin ardın
dan mezun olan 
öğrencileri keplerini 
havaya atarak ve 
veda şarkısını 
söyleyerek mezun 
olmanın sevincini 
aileleri ve öğretmen
leri ile birlikte 
yaşadılar. . 
Gecede konuşan 
Kurucu ve Sorumlu 
Müdür Erkan 
Akıncı, Atatürk.ilke 
ve inkılaplarına 
bağlı, doğaya ve

insana saygılı, 
yaratıcı, paylaşımcı 
çocukların 
yetişmesini 
amaçladıklarını 
belirterek, ailelere 
ve miniklere, öğret
menlere teşekkür 
ederken, mezun 
olan öğrencilere de 
başarılar diledi. 
Daha sonra ana 
okulundan mezun 
olan öğrenciler, 
öğretmenlerinden 
diplomalarını aldı.

İlişi İmli, 'lııpılııi lııııilııi jiiillıiMi lı biran wisin' deli
Karadenizspor 
Kulübü Başkanı 
Alican Durdu, 
yaptığı açıklamada 
Şemdinli’de 11 erin 
şehitin PKK saldırısı 

sonucu şehit 
düşmesiyle dün 
oynanacak 
karşılaşmada topa 
vurmayacaklarını 
söyledi.

Alican Durdu, 
vatani görevinin. 
yaparken şehit 
düşenlere Tanrıdan 
rahmet ve yaralı 
olan Mehmetçiklere 

şifa dilerken, 
Türk Milletinin başı 
sağolsun dedi. 
Durdu, “Biz 
Gemlik’iz diyerek 
biraraya gelen 

hemşehri dernek
lerinin ‘Biz 
Türkiyeyiz’ diyerek 
Türk milletinin ve 
devletinin birliğine 
ve bütünlüğüne 

karşı gelen terör 
örgütünü ve bebek 
katillerini protesto 
etmek için, şehitler 
için de biraraya 
gelmelerini istedi.

«GÜVEN ŞÖMİNEKaliteyi takip edin,
www.guvensomine.com blZe lll(lŞ(lC(lksilllZ

JŞH Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe

■
 Şömine, Barbekü, Fırın, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon

Bursa Yolu üzeri İznik Işıkları Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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Pasaport ücretlerinde 
yarı yarıya indirim

Konsolosluklarca 
verilen pasaportlar 
dahil 6 aya kadar 
olan pasaport harcı 
126 liradan 65 
liraya, 1 yıllık pas
aport harcı da 180 
liradan 95 liraya 
indirildi. Yürürlüğe 
giren sürelerine 
göre yeni harç ve 
pasaport ücret
leri :Pasaportlar için 
138 lira olan değerli 
kağıt bedeli de 50 
liraya düşürüldü. 
Bakanlar Kurulu 
nun konuya ilişkin 
kararı, Resmi 
Gazete'de yayım
landı.
Buna göre, Konso 
losluklarca verilen 
pasaportlar dahil 6 
aya kadar olan pas
aport harcı 126,05 
liradan 65 liraya, 1 
yıllık pasaport 
harcı 180,15 liradan 
95 liraya, 2 yıllık 
pasaport harcı 304 
liradan 155 liraya, 3 
yıllık pasaport 
harcı 424 liradan 
220 liraya, 3 yıldan 
fazla süreli olan 

pasaport harcı da 
616 liradan 310 
liraya düşürüldü. 
Maliye 
Bakanlığının, 
"Değerli Kağıtlar 
Kanunu Genel 
Tebliği" ile "Harçlar 
Kanunu Genel 
Tebliği" de Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Buna göre, 
210 sayılı Kanuna 
ekli ve 5281 sayılı 
Kanunla .değişik 
Değerli Kâğıtlar 
Tablosunda yer 
alan Pasaportların 
bedelleri, bugün
den itibaren geçerli 
olmak üzere 50 lira 
olarak belirlendi.
Pasaport 
Harçlarının hesa
planmasında da 
değişikliğe gidildi. 
Yeni düzenlemeye 
göre Konsolosluk 
larca döviz cinsin
den alınmakta olan 
pasaport harç 
tatarlarının hesap 
lanmasına esas 
olacak emsal 
sayının yeniden 
tespit edildi.

İLAN
RIFAT MİNARE ZEYTİN HALİ 
ÜRETİCİ KÖYLÜ PAZARINDA 

MÜLKİYETİ HAL KOOPERATİFİNE 
AİT OLAN ÇAY OCAĞI TEKLİF 

ALMA USULÜ İLE SATILACAKTIR.
SATIŞ ŞARTNAMESİ 

KOOPERATİF YÖNETİMİNDEN 
TEMİN EDİLEBİLİR.
RIFAT MİNARE 

ZEYTİN HALİ ÜRETİCİ KÖYLÜ 
PAZARI KOOP. YÖNETİMİ

BİLGİ İÇİN TEL 
0 535 403 78 14-514 68 15

ELEMAN
LİMANLAR BÖLGESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU 
BAY MUHASEBE ELEMANI VE 

BAY İNŞAAT TEKNİKERİ 
ARANIYOR

Tel: J 532 275 M 07
Otomotivde yeni bir vergi indirimi olacak
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, 
Türkiye'de otomo
tivde yeni bir vergi 
indirimine, yeni bir 
tedbire gerek olup 
olmadığını açıkladı. 
Ergün öngörülerini 
şöyle sıraladrDış , 
Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) ve

Hollanda Türk 
İşadamları Derne 
ği'nin (HOTİAD) 
düzenlediği "Dünya 
Türk İş Konseyi 
Avrupa Türk Girişim 
çiler Toplantısı''na 
katılmak için 
Hollanda'da bulunan 
Ergün, gazetecilerle 
sohbet toplantısı

düzenledi.
Ergün, hükümet 
tedbirlerinin normal 
akışın olmadığı, nor
mal akışı engelleyen 
sebeplerin ortaya 
çıktığı zaman devre 
ye girdiğini belirte 
rek, ekonomik konu
larda konuşurken 
herkesin, köşe 

yazarlarının da 
bu psikolojiyi 
dikkate alarak 
konuşması ve 
yazması gerektiğini 
ifade eden 
Ergün, karamsar 
yazıların ekonominin 
aktörlerini, 
tüketiciyi etkilediğini 
kaydetti.

elm# «sekeri
;KREŞLERİ ... ... .

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

(ĞİM12.VII
“Kaliteli bir okul (incesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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 (ŞEKERİ SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY. MUSTAFTA ÖZALP EMLAK-TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE RROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

| 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 Ihşaniye 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

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

K.Kum|a 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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SATILIK DAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 

îti DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 90
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
■ ■ ■

3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Karfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakla 3+1 

(3 balkonlu (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaptı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

21 Haziran 2010 Pazartesi 
AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 113 

Tel: 513 01 33 GEMLİK

Gemlik Karfez
GENLİK'İH İLK GÜNLÜK SİTESİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3693 
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)



21 Haziran 2010 Pazartesi Gemlik Karfez Sayfa 8

Gemlik'teki 2. senemizde âti 
süper avantajlar HSBC'de!

► Size özel mevduat faizi oranı
► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar *

> 10.000 - 75.000 TL .arası birikiminize size özel mevduat faizi oranlan.*F¥eni kartınız onaylandığında 20 TL değerinde NakitPuan.f *

[TÜRKİYE'DE " 
r |YİRMİNCİ YIL

Arayın - 444 0111 Tıklayın - www.hsbc.com.tr Ziyaret edin-'HSBC Bank Şubeleri

HSBC4X>
Dünyanın yerel bankası

• SoeözJverten faiz oram HS8C Bank GemikŞubesı'nde yem açian 10.000-75.000 TL Xtararal>ğrdakı1ay1i< TL vadeli mevduat hesaplan için geçeridtf. HSBC Bark A.Ş’nr> fatzorenterrudoğıştrme hakkı sakkkr. .
Kampanya 1 - 30 Haziran 2010 tarihten araanda yainoca HSBC Gemik Şuoesi'nden yapılacak başvurularda geçerikfir.

• ° 20 TL değerindeki Advantage Nakttftran kazanmı, sadece HSBCGemlik Şubesindenyapfen kredi kartı başvurulan için geçertor. Kampanya 1-30 Haziran 2010 tarihleri arasında yalncca HSBC Gen* Şuoesi’nden yapacak başvurularda geçeridir.

http://www.hsbc.com.tr


WORLD ^cardFînans

Kuruluş:197;

BAHAR KAMPANYASI G€MDAŞ

peşin fiyatına
TAKSİT |U

Abonelik Bağlantı Bedeli, kredi kartına 10 taksit

DOĞAL GAZ

DETAYLI BİLGİ İÇİN 
TEL 513 29 29

4’bonUS mağmum axess

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

22 Haziran 2010 Salı wwyv.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

II

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü Sergisi 
nln açık olduğu sıra
da çöken tavan kur
siyerlere korkulu 
ahlar yaşattı. Tavan 
çökmesine, yağmur 
sulannı tahliye eden 
pimaşların loğarların 
dolması nedeniyle 
meydana geldiği 
bildirildi. Syf4’de

GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır" 

Ücnersiz SCRVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Duayen 
gazeteci 

Ilhan 
Selçuk 

öldü
Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz 
Sahibi vg Başyazarı Ilhan 
Selçuk'u kaybettik. Bir 
süredir Vehbi Koç Vakfı Ame 
rikan Hastanesi'nde teda vi 
gören Selçuk saat 13.15'de 
çoklu organ yetmezliği nede 
niyle yaşamını yitirdi. Sel 
çuk, Hacıbektaş'ta Çilehane 
bölgesindeki Yıldızlar Mezar 
lığı’nda defnedilecek.

Haberi sayfa 5’de

91 doğumlular 
sonvoklamava 

çağırılıyor
Gemlik Askerlik Şu 
besi Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
bu yıl askerlik çağı
na gelen 1991 do 
ğ um Iular ile geçen 
yıllarda askerlikleri 
ertelenen yüküm lüle 
rin son yoklamaları 
7-13 Ağustos 2010 ta 
rihleri arasında Gem 
lik Askerlik Şubesi 
Başkanlığında yapı 
lacağı bildirildi. 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İlhan Selçuk
Cumhuriyet Gazetesi başyazarı ve İmti 

yaz Sahibi İlhan Selçuk vefat etti.
Ilhan Selçuk ile öğretmenlik yıllarımda 

tanıştım.
Yeni öğretmen olmuştum.
Bursa lll’ne atamam çıktıktan sonra ya 

kın bir okulda göreve başlamam için an 
nem AP’li İl Genel Meclisi üyesi ve kom 
şumuz Vedat Çırpari’dan yardım istemiş 
ti.

Atamam Haydariye Köyü’ne çıktı.
Haydariye Köyü gençleri o yıllarda Behi 

ce Boran’ın İşçi Parti’sini destekliyorlar 
dı.

Memleket haberlerini dinlemek için her 
gece bizim lojmana gelirlerdi, sohbet
ederdik. Devamı sayfa 4’de

Yanbakmakavgasında
1 kişi bıçakla varalamlı
Yann bakma 
meselesinden 
çıkan kavgada bir 
kişi bıçaklandı. 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Aydın 
Sökak'ta meydana 
gelen olayda, 
iki taraf aracında 
'yan bakma' 
meselesinden 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüştüğü 
olayda, Mevlüt B.Y. 
(19), Samet T.'yi

(22) göğüs 
kısmından bıçak
ladı. Yaralanan 
Samet T. 
ambulansla 
hastaneye 
kaldırıldı.
Yaralının sağlık 
durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken olay 
yerinden kaçan 
zanlı Mevlüt B.Y., 
polis tarafından 

' gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Gemlikspor’un
coşkulu gecesi

Gemlikspor Külü 
bü’nün Atamer 
Tesisleri’nde düzen
lediği dayanışma 
gecesi coşku içinde 
geçti. Bursaspor As

Başkanı İrfan 
Koç’un getirdiği 
Bursaspor şampi 
yonluk kupası ge 
ceye damgasını 
vurdu. Sayfa 5’de

wwyv.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Sokaklar örnek olacak
Amasya Genelgesi’nin Yıldönümünde....

Yağmur yağıyor tavan çöküyor..
Alt yapı felç oluyor..
Yönetenler çaresiz kalıyor,eli ayağına dolaşıyor..
Dün öyle oldu.. Bugün de farksız.. Yarın ise belirsiz..
Günü kurtarmak yetmiyor..
Demek ki;
Siyasal yapıdan kaynaklı iş bilmezlik ve iş görmezlik 

toplumsal gelişimi ciddi biçimde tehdit ediyor.
Bugün “özgün” deyişiyle “Amasya Tamimi” nin 

yıldönümü..
Demek istediğini, gösterdiği yolu, işaret ettiği 

tehlikeyi kaçımız ayırt ettik?
Ya da ettikte ne oldu?
Onun için; 91 yıl sonra 22 Haziran 1919’da yazılan 

Amasya Genelgesi’nin içeriğini iyi okumak ve anla
mak gerek..

Güneş’in ufuktan doğduğu anda;
Samsun'dan başlayan, Amasya’da ilk bildirisini 

yayınlayan bu özgürlük, bağımsızlık ve uygarlık proje
si Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Demokrasi 
Devriminin ulus ve dünyaya ilk duyurusudur..

Ulusal ve uluslararası yaşamdan sömürgeciliği sil
menin aydınlık yolu olan projenin hedefi, ulusal ege
menlik ilkesine ve bilimsel düşünce ölçü-lerine dayalı 
bir devlet ve toplum yapısı kurmak ve bunu işletip 
yaşatmayı başaracak demokratik Türk bireyini 
yetiştirmektir.

Savaştan sonra kurulan çağdaş Türk toplumu ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti:

Yurt, ulus ve hukuk anlayışıyla, uluslararası ilişkiler 
de tam bağımsızlıkçı ve barışçı yapısıyla, demokratik 
eğitim kurumuyla, kadın haklarına dayalı aile düzeniy 
le, ekonomik kalkınmayı ekonomik demokrasiyle 
bütünleştiren devletçiliği ile,ulusal dili ve yazısı, özgür 
bilim, sanat ve ahlakı, özgür giyim ve kuşamı ile;

21. Yüzyıl insanlığına ve özellikle Âlâiüfk'ün belirt
tiği gibi "nâlâ şunun bunun tutsaklık ve aşağılayıcılık 
zincirleri altında bulunan İslam dünyasına'^ve geri 
bıraktırılan ülkeler halklarına örnek olmayı 
amaçlamıştır.

Ancak; Atatürk'ün ulusal egemenlik düzeniyle Türk 
ulusuna sağladığı gücü siyasal partiler önce kendi 
içlerinde özgürlük ortamını ortadan kaldırarak büyük 
ölçüde baltalamış, sömürgeci batının desteği ile ikti
dara gelmeyi içlerine sindirerek, sömürgeci devletlerin 
90 yıl önceki saldırısından ulusal bağımsızlığımızı ve 
yurdumuzu kurtarmış olan bu altın ilkeyi ayaklar altına 
almışlardır..

Bugün içine düşürülen ve ulusal birliği, yurt bütün- ■ 
lüğünü, devletin bağımsızlığını tehdit etme aşamasına 
vardırılmış olan iç ve dış siyasal, ekonomik, eğitsel, 
kültürel, sanatsal ve ahlaksal bunalımlar, siyasal par
tilerin ulusal egemenlik ilkesini işlerlikten kaldıran 
çürümüşlüğünün sonucudur.

Yozlaşmış siyasal partiler, ne yazık ki siyaseti ulu 
sun özgürlüğü, onuru, ve güvenliği için değil, kişisel, 
bencil ve hukuk dışı, iç ve dış çıkar çevreleri için ve 
onların güdümünde yapılan bir etkinliğe dönüştür
müşlerdir.

Yürürlükte olan Siyasal Partiler Yasası, Seçim 
Yasası, Basın Yasası; Milletvekilliği dokunulmazlığını 
ve maaşlannı belirleyen yasalar ulusal egemenlik 
ilkesinin içini boşaltan, onu boş bir söze indirgeyen 
hükümler içeriyor olsa da;

Prof.Dr.Özer Ozankaya öğretmenimin vurguladığı 
gibi karamsarlığa da hiç gerek yoktur.

“Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında 
taçlar, tahtlar batar, yok olur. Ulusların tutsaklığı üzer
ine kurulu düzenler her yerde yıkılmaya yazgılıdırlar.

Çarşı alışveriş 
merkezi etrafında 
bulunan alt yapıları 
tamamlanmış sokak
larda başlatılan 
yenileme çalışmaları 
sürüyor.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri yol 
müteahhidi tarafın
dan yapılmakta olan 
sokaklar çevrede 
işyeri bulunan 
esnaf tarafından 
çok beğeniliyor. 
Demirsubaşı 
Mahallesi Mesudiye, 
Taksim, Şehit 
Mustafa ile Gazino 
sokaklar ile 
bağlantılı ara 
sokaklarda devam 
eden çalışmalarda 
bordür ve kaldırım
lar geniş tutularak 
vatandaşların 
yürüme alanları 
rahatlatılıyor. 
İşyeri ve bina 
girişlerinin olduğu 
kısımlarında da 
yeniden başlatılan 
düzenlemelerin 
tamamlanmasının 
ardından araçların 
geçeceği yolda 
kilitli parke 
döşenmesine 
başlanacak.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in de 
sürekli inceleme 
lerde bulunduğu 
ve vatandaşların

beğeniyle takip sokakların alışveriş sine güzellik
ettikleri merkezi ve çevre- katacak.

1 mlluon 50 Mu esıal tepeni Jıapaıi!

:ne kurulu düzenler her yerde yıkılmaya yazgılıdırlar. 
Çünkü Türk Devrimi, ulusal egemenlik ilkesinin 

temel gereklerini Cumhuriyetin değişmez nitelikleri 
olarak anayasal güvence altına almakla öyle bir 
demokrasi mühendisliği sergilemiş, siyasal 
kültürümüzde de Cumhuriyeti gençliğe emanet ederek 
öyle bir özgürlük ateşi tutuşturmuştur ki, özgürlük 
düzenine hıyanet edenlerin, ulusumuza insan, zaman 
ve kaynak yıtirtseler de, amaçlanna ulaşmaları şöyle 
dursun, ulusun gözünden düşmekten ve tarihe bu 
özellikleriyle geçmekten kurtulmaları olanaksızdır. Din 
ve etnik-köken sömürüsünü en gözü pek biçimde 
yapan partilerin, -kendi deyimleriyle- 'özgürlük virü 
sü 'nün etkisinden kurtulmaları olanaksızdır. “

Ilhan Selçuk..
Ardında özgürlük ve bağımsızlık mücadelesiyle 

geçen onurlu bir yaşam bırakan Ilhan Selçuk sonsu
zluğa göçtü..

Ataturk İlke ve Devrimlerinin yılmaz savunucusu 
Selçuk’un kaleminden yansıyan düşünceleri toplumu 
hep aydınlatacak.. Başımız sağolsun...

Türkiye’deki esnafın 
içinde bulunduğu 
dudak uçuklatan 
tabloyu ise kapanan 
dükkan sayısı ortaya 
çıkardı. AKP iktidarı 
döneminde 8 yılda 
yaklaşık 1 milyon 50 
bin esnaf kepenk 
kapattı.
Türkiye genelinde 
Nisan 2010 itibarıyla 
1 milyon 403 bin 58 
aktif sigortalı kendi 
nam ve hesabına 
çalışan borçlunun, 
toplam borç tutarı 
ise 17 milyar 55 
milyon 710 bin 540 
TL olduğu belirlendi. 
Prim borcu bulunan 
252 bin 357 kişinin 
kaydı da askıya 
alındı.
Türkiye’deki esnaf 
ve sanatkârın içler 
acısı durumu CHP 
Zonguldak Milletve

kili Ali Ihsan 
Köktürk’ün sorusu 
na Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ömer 
Dinçer’in verdiği 
yanıt ortaya çıkardı.

ESNAF ÇAREYİ 
DÜKKANINA KİTLİT 
VURMAKTA BULDU 
Bakan Dinçer’in 
verdiği bilgiye 
Türkiye genelinde 
kapanan esnaf ve 
sanatkâr iş

yerleri sayısı yıllar 
itibarıyla şöyle: 
“Kasım 2002’de 
29.989, 2003’de 
146.687, 2004’de 
151.002, 2005’te 
212.770, 2006’da 
208.040, 2007’de 
141.448, 2008’de 
112.071, 2009’da 
38.896, Nisan 
2010’da 8.748.” 
Bakan Dinçer, 
Türki ye genelinde 
Nisan 2010 tarihi 
itibarıyla; 1 milyon

403 bin 58 aktif sig
ortalının kendi nam 
ve hesa bina bağım
sız çalı şan (esnaf 
ve sanat kâr) borçlu 
olduğu nu, toplam 
borç tutarının da 17 
milyar 55 milyon 
710 bin 540 TL 
olduğunu söyledi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer, 
30 Nisan 2008 
itibarıyla 5 yılı aşan 
süreye ilişkin prim 
borcu bulunan 
5510 sayılı Kanunun 
4/b maddesi 
kapsamındaki 
sigortalılardan 
(kendi nam ve 
hesabına bağımsız 
çalışan esnaf ve 
sanatkâr) 252 bin 
357 kişinin kaydının 
da askıya alındığına 
işaret etti
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Bursa'da araçlar ın aiuler İni caljıla
Bursa'da hırsızlar, 
bir kamyon ve oto
mobilin aküsünü 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre merkez 

Osmangazi ilçesi 
Fatih Mahallesi

Kurşun Sokak'ta 
Dilek A.'ya ait 
otomobile 
hırsızlar girdi. 
Araç içerisinde 
bir şey bulamayan 
hırsızlar, aracın 
aküsünü çaldı. 
Küplüpınar

Mahallesi Vatan 
Sokak'ta boş arsaya 
kamyonunu park 
eden Hüseyin I., 
sabah kamyonunun 
başına geldiğinde 
aracın aküsünün 
yerinde olmadığını 
gördü. 16 EP 226

plakalı kamyonun
dan mazot da 
çalındığını öğrenen 
Hüseyin I. 
polise başvurdu. 
Polis, otodan 
hırsızlık olaylarıyla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Keşke bunlar olmasaydı I...

imıııiKiHiiıııııaıiHMittılı
Bursa'da, 2 gün 
önce sabah saat
lerinde içinde bulun
dukları otomobilden 
havaya 14 el ateş 
eden kuyumcu ve 
çalışanı saklandıkları 
villada yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, 
2 gün önce, merkez 
Osmangazi ilçesi 
İnönü Caddesi'nde 
kiraladıkları 16 RC 
155 plakalı otomo
bille gezen ve 
kuyumcu olduğu 
öğrenilen Halil A.

(29) ve yanında 
çalışan Abdülkadir 
A. (31), sabah erken 
saatlerde yanlarında 
taşıdıkları silahla 
havaya 14 el ateş 
etti.
İhbar üzerine olay 
yerine gelerek 
bölgede geniş çaplı 
inceleme yapan 
polis ekipleri, aracın 
plakasını ve kimler 
tarafından kira
landığını belirledik
ten sonra Uludağ 
yolu Kirazlı

beldesinde 
Halil A'nın ikameti 
olan villaya ope 
rasyon düzenledi. 
Operasyonda 
Halil A. ve 
Abdülkadir A. ile 
Nurgul B. (37) yaka
landı. Villada yapılan 
aramada, olayda 
kullanıldığı belir
lenen silah ile 15 
gram esrara el 
konuldu. Halil A. 
ile Abdülkadir A'ya 
ait 2 evde yapılan 
aramalarda da 100

gram esrar 
ele geçirildi. 
Zanlılar, sorgulan
malarının ardından 
mala zarar verme, 
genel güvenliği 
tehlikeye düşürme, 
6136 Sayılı Kanuna 
Muhalefet, uyuşturu
cu esrar maddesi 
bulundurmak 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi.
Halil A'nın esrar, 
darp ve tehditten 
sabıkasının bulun
duğu öğrenildi

üzetlerinıle esrarla yakalandılar
Gürsu ilçesinde, 
üzerlerinde esrar 
bulunan iki kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Yenidoğan Mahallesi

Ramiz Yiğit 
Caddesi'nde 
yürüyen Y.T. (32) ile 
B.U'nun (22) 
hareketlerinden 
şüphelenen güvenlik

güçleri, bu kişileri 
durdurdu.
Üzerlerinde yapılan 
aramada 20Q gram 
esrar bulunan iki 
zanlı, gözaltına

alındı.
Zanlıların, sorgula
malarının tamamlan
masının ardından 
adliyeye sevk edile
ceği bildirildi.

Bewilen traHiiTiin altımla laldı
Bursa'nın
Karacabey ilçesinde, 
devrilen traktörün 
altında kalan 
sürücü öldü. 
Alınan bilgiye göre,

ilçeye bağlı Ekinli 
köyü yakınlarındaki 
tarlasına giden 
Haydar Tetik'in (61) 
kullandığı 16 TL 
671 plakalı traktör,

yaklaşık 15 metre 
derinliğindeki 
şarampole 
devrildi. Kazada, 
sürücü Haydar 
Tetik traktörün altın'

da kaldı. Tetik, 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
hastaneye 
kaldırılırken 
hayatını kaybetti.

llİKtM Mui Ml lit IHİlHl
Yenişehir 
ilçesinde, 
evinin bahçesinde 
20 kök Hint 
keneviri bulunan 
kişi gözaltına

alındı.
Alınan bilgiye 
göre, bir ihbar 
üzerine Yeni 
Mahalle Nazlı 
Sokak'a giden

güvenlik güçleri, 
M.Y'ye ait evin 
bahçesinde 
20 kök Hint 
keneviri buldu. 
Gözaltına

alınan M.Y'nin, 
sorgulamasının 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

On gündür yurt içinde seyahatte idim.. 
Yıllar sonra doğduğum yerleri, Ürgüp’ de 

ki oturduğumuz evi ve ilk okulu mu, 
Kayseri deki lise mi, senelerce önce otur
duğumuz Sümerbank lojmanlarını bir nos
talji hüznü içinde gezdim.

Kiminde sevindim, kimin de içime 
hüzün doldu...

Kayseri beni Belediyecilik bakımından 
hayretler içinde bıraktı..

20 yıl içinde iyi, başarılı belediyecilik 
yapılırsa bir ilin nasıl mucizeler yarattığını 
gördüm...Gidin görün..

Unutmadan söyleyeyim, Kayseri çok gü 
zel bir şehir olmuş..

Uzaktan bunlara yaratanlara Aferin..
Gemlik’e geldim yine bir sürü dedikodu

lar..
Herkes bazı konularda bir şeyler söylü 

yor.. Laf, laf...
öyle şeyler söyleniyor ki şaşırdım kal 

dim...
İnanılacak gibi değil..
Adeta belediye soyulmuş..
Fısıltı gazetesi ve bir gazete de öyle 

şeyler söylüyor ki kulaklarımı tıkamam, 
köşemde yazmamam mümkün değil...

Ey Belediye ilgilileri, ey sayın Başkan 
konuş, halkın karşısına çık birkaç söz 
söyle... Olanları açıkla..

Yoksa almış giden, gittikçe de büyüyen 
fısıltı gazetesi seni de alır gider..

Sıra da, İç işleri Bakanlığı da var...
Bu fısıltı gazetesi Gemlik Körfez Gazete 

si gibi ilkeleri olan, dürüst, eğilmeyen, her 
kese hakkını veren bir gazete değil.

Özel hayattan başlayıp, cüzdanlara, rant
lara kadar uzanıyor..

Seyahatten dönünce gördüm ki bunlara 
cevap yine yanlış yerden CHP ilçe başka 
nından gelmiş.. Bu olmuyor...

Daha önceleri de oldu, yine aynı naka 
rat..

Belediyenin ağzı, dili yok mu ki cevap 
hep partiden geliyor.?.

Herkes diyor ki, Cem Güler yanlış yapı 
yor.

Zaten baştan beri abi -kardeş ilişkisinin 
karışması hoş olmadı..

Çok yerde sevimsizlik yarattı..
Denge kurulamadı...
Herkes yerini bilmeli, oturduğu koltuğun 

olgunluğunu göstermeli..
Belediye deki yer değiştirmeler kafaları 

karıştırdı.
Fısıltı gazetesine malzeme verdi. 
Dedikoduyu ateşledi..
Belediye bu kadar zamanda düştüğü 

durumdan zarar görüyor.
Yazık oldu..
Hep istediğim CHP’li belediye idi..
Gururla, iyi işler beklerken, gel Savcılık 

soruşturması, sonra da fısıltı gazetesi. 
Yazık ki yazık...

Gemlik Belediyesinde neler oldu, neler 
oluyor?...

Ben, Gemlikli vatandaş Özcan Vural ola 
rak Belediyenin konuşmasını istiyor ve 
bekliyorum..

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İlhan Selçuk
Bizim öğretmenlik yıllarımızın başlangıcı 

olan o yıllarda, siyasi yapımız aileden 
kalma bilgilere dayanıyordu.

Kısacası, köylü memleket sorunlarında 
bizden daha bilgiliydi.

Rahmetli İsmail Hakkı Aslan, cebinde 
Akşam gazetesi taşıyan, okumayı sonra 
dan öğrenip, diplomayı sopradan almış bir 
köy genciydi.

Ama o yıllarda Akşam da yazan Çetin 
Altan’ın tüm yazılarını ezbere biliyordu.

Çetin Altan ise o yıllar işçi Partisi millet 
vekiliydi. >

Gece sohbetleri beni okumaya ve öğren
meye itti.

Toplumcu yazarların eserlerini okumaya 
başladım.

Çocukluğumda evimize Hürriyet Gazetesi 
girerdi.

Öğretmenlikte ise Cumhuriyet okumaya 
başladım.

Tam 20 yıl aralıksız Cumhuriyet aldım.
Ilhan Selçukla da, Uğur Mumcu ile de o 

yıllarda tanıştım.
Onlarla okur dostu olduk.
Beynimizin, düşünce tarzımızın ve ufku

muzun gelişmesinde bu yazarların büyük 
etkisi olduğu açıktır.

1970’11 yıllarda İlhan Selçuk, gençliğin en 
çok okuduğu yazardı.

Sol yazarların en önemlilerinden biriydi.
Cumhuriyeti de yönlendiren beyindi.
Bu durum ölesiye dek sürdü.
Cumhuriyetin aydınlanmasında Kemalizi 

min yılmaz savunuculuğunu her koşulda 
yaptı.

Devrimci kişiliği, yurtseverliği, laik cum 
huriyete bağlılığı, mücadeleci yapısıyla ga 
zeteciler arasında bilgeliğe ulaştı.

Cumhuriyetin 2. sayfasının sağ köşesin 
de kısa cümlelerle yazdığı öz yazılar her 
zaman dikkate okundu.

Ilhan Selçuk bugün ne yazdı diye onu 
sevmeyenler bile okurlardı.

Sağ iktidarların hep tepkisini topladı.
Darbelere en çok onu ezdi.
Yazılanndan dolayı Cumhuriyet kapatıldı, 

Ziverbey Köşkü’nde işkence gördü..
En sonda Ergenekon davalarının 5. rüz

garında tutuklandı.
83 yaşında darbe yöneticiliğinden içeri tı 

kıldı.
İçerde rahatsızlandı..
Kalp ameliyatı geçirdi.
Yaşlı bedeni fazlasını kaldıramadı.
Yazılarına ara verdi.
Köşesine eski yazılan kondu.
Ama o yazılan bugün yazılmış gibi can

lılığını koruyordu.
Hastaneden uzun zaman çıkamadı.
Ağabeyi ünlü çizer Turan Selçuk’un cena 

zesine bile gidemedi.
O kalpaklı devrimcilerdendi.
Aydınlanma devriminin bugünlerdeki 

muhafızıydı.
Her türlü gericiliğe, her türlü bağnazlığa, 

madrabazlığa, üç kağıtçılığa karşıydı.
Emeğin hakkının korunduğu bir Türkiye 

istiyordu.
Örgütlü toplum olmamızı istiyordu.
Ömrünü bu kutsal değerler için geçirdi.
O artık aramızda değil.
Kutsal mücadelesinde hiç yenik düşmedi 

ölümden gayri.
Toprağı ışık saçsın.

II il

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sergisi’nin açık olduğu sıra
da çöken tavan kursiyerlere korkulu anlar yaşattı. Tavan 
çökmesine, yağmur sularını tahliye eden pimaşların loğar- 
ların dolması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
Gemlik Beledi 
yesi’ne ait Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
lokanta bölümünde 
tavan çöktü.
Pazar günü saat 
17.oo sıralarında 
başlayan sağanak 
yağış ve dolu 
nede niyle Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
Lokanta olarak 
kullanılacak 
bölümünde Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
açılan serginin 
devam ettiği sırada 
tavan çökmesi 
meydana geldi. 
Çatıdaki yağmur 
giderlerini tahliye 
eden pimaj boru
larının bağlı olduğu 
loğariarın taşması 
sonucu sular gide
cek yol bulamadı. 
Çatıdan taşan sular 
Lokantanın asma 
tavanına akmaya 
başlayınca, Halk 
Eğitim Merkezi’n 
deki sergilenen 
ürünler ıslanmaya

başladı.
TAVAN ÇÖKTÜ 
EŞYALAR BATTI 
Çatıdaki yağmur 
sularının pimajlar
dan yağmur gider
lerine akmaması 
sonucu, asma 
tavandaki alçıpenler 
ıslandı. Profillerin 
ağırlığı taşıyamadı 
ve tavan çöktü. 
Bu sırada sergiyi 
bekleyen kursiyerler

canlarını zor kur
tararak kendilerini 
dışarıya attılar.
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, tavanın 
çökmesi ve yağmur 
suları nedeniyle kur
siyerlerin yaptığı 
birçok çalışmaların 
kullanılamaz hale 
geldiğini, resimlerin 
çerçevelerinin 
kırıldığını zararın

büyük olduğunu 
söyledi. Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler olay 
yerinde inceleme 
yaptı. Sosyal Yaşam 
Merkezi’ni yapan 
firma yetkilileriyle 
görüşülerek tavanın 
eski haline getirile 
ceği belirtildi.
Olayla ilgili teknik 
incelemeye de 
başlandı.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Yönetim 
Kurulu’ndan yapılan 
açıklamada, bölücü 
terör örgütünün 
11 askerimizi şehit 
etmesi üzerine, 
“Yeter artık diyoruz. 
Hükümet ve siyasi

partiler biraraya 
gelip, terör odak
larının kökünü 
kurutmak için gerek
li iç ve dış tedbirleri 
almak zorundadır.” 
denildi.
ADD, Yönetim 
Kurulu’nun açıkla
masında ayrıca

şu görüşlere yer 
verildi:
“Anayasal sınırlar 
içindeki demokratik 
açılımı yeterli 
görmeyenler 
devletin üniter 
yapısını ve birliğini 
bozarak, şartları 
terörle kabul ettire

mezler. Terör 
karşısında gerekli 
tedbirleri almayarak 
vatan evlatlarının 
daha fazla şehit 
olmasına sebep 
olanlar, Türk 
Milletinin önünde 
hesap verecek
lerdir.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı Ilhan Selçuk'u kaybettik. Bir 
süredir Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesinde tedavi gören Selçuk saat 
13.15' de çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Selçuk, 
Hacıbektaş'ta Çilehane bölgesindeki Yıldızlar Mezarlığı'nda defnedilecek.
Cumhuriyet 
Gazetesi Başyazarı 
ve İmtiyaz sahibi 
Ilhan Selçuk 85 
yaşında yaşamını 
yitirjdi. Türk basın 
tarihinin önemli 
kalemlerinden olan 
ve Ilhan Sel çuk, 
basın meseleğine 
ağabeyi karikatürist 
Turhan Selçuk ile 
mizah dergileri 
çıkarmaya başladı. 
1961 yılında Akşam 
gazetesin de köşe 
yazarlığına da 
başlayan Selçuk, 
1970’li yıllarda 
Doğan Avcı oğlu’- 
nun çıkardığı 
Devrim gazetesin de 
yazdı.
1971 yılında tutukla
narak Ziverbey 
Köşkünde işkence 
gördü. Daha 
sonra Cumhuriyet 
Gazetesinde yaz
maya başladı.
Yazılarıyla toplu mu 
etkileyen Ilhan 
Selçuk, Cumhur! yet 
Gazetesinin

başyazarlığına ve 
2001 yılında Berrin 
Nadir ölümü üzeri 
ne gazetenin imti 
yaz sahibi oldu. 
Devrimci ve yurtsev
er kimliği ile tanınan 
İlhan Selçuk, 
Atatürkçü kimliğini 
ölesiye kadar 
korudu. Cumhuriye 
tin laiklik ile demok 
ratikleşeceğini 
savundu. 21 Mart

2008 günü saat 
sabah 04.30 sıraların 
da Ergenekon 
davası operasyon
ları kapsamında 
gözaltına alınan 
Selçuk, iki gün 
sorgulandıktan 
sonra tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Rahatsızlanarak 
Amerikan Hastane 
sine kaldırılan Ilhan 

seleçuk “Çoklu 
Organ yetersizliği” 
tanısı sonucu dün . 
saat 13.15 de hayata 
gözlerini yumdu. 
İlhan Selçuk için 
Çarşamba günü 
11.00-15.00 
saatleri arasında 
İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre Salonu'nda 
bir veda töreni 
yapılacak. Daha 
sonra Cumhuriyet 
Gazetesi önünde bir 
tören gerçekleştirile
cek. Selçuk'un 
cenazesi daha sonra 
Hacıbektaş'a götü 
rülecek. Selçuk, 
perşembe günü saat 
13.00'de Hacı bek- 
taş'ta Mahsuni Şerif 
ve ağabeyi Turhan 
Selçuk'un mezarla rı 
ile Aşık Veysel, Pir 
Sultan Abdal ve 
Yunus Emre'nin 
heykellerinin bulun
duğu 
Çilehane bölgesin
deki Yıldızlar 
Mezarlığı'nda 
toprağa verilecek.

1891 doğumlular 
son yoklamaya 

çağırılıyor
Gemlik Askerlik aslı veya fotokopi-
Şubesi 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
bu yıl askerlik çağı
na gelen 1991 
doğumlular ile daha 
yaşlı doğumlu olup 
geçen yıllarda 
askerlikleri ertele
nen yükümlülerin 
son yoklamaları 
7-13 Ağustos 2010 
tarihleri arasında 
Gemlik Askerlik 
Şubesi Başkanlı 
ğı’nda yapılacağı 
bildirildi.
Açıklamada, son 
yoklama yükümlü
lerinin askerlik i 
Şubesine gelirken 
yanlarında nüfus 
cüzdanı ve 
fotokopisi, diploma, 
çıkış belgesi veya 
tastikname aslı ve 
bu belgelerin 
fotokopisi ile 2 adet 
vesikalık fotoğraf, 
bol servis sertifika 
veya kurs belgeleri 

leri, sürücü belgesi 
veya fotokopisi, 
hastalık veya 
arızalarına ait rapor 
veya tedavi bel
gelerinin aslı veya 
fotokopisi, verem 
tarama sonuç 
bildirgesi 
getirmeleri istendi. 
Yapılan açıklamada, 
askerlik işlemlerine 
ait tebligatların TRT 
aracılığıyla yapıl
makta olduğu, 
yükümlülerin adres
lerine ayrıca çağrı 
tebligatı gönderile- 
meyeceği, askere 
alma koşullarına 
uyan yükümlülerin 
7-13 Ağustos 2010 
tarihleri arasında 
Gemlik Askerlik 
Şubelerine başvur
maları gerektiği 
bildirildi.
Başvurmayanların 
cezalı duruma 
düşecekleri hatır
latıldı.

Gemliksporun coşkulu gecesi

Gemlikspor 
Kulübü’nün Atamer 
Tesisleri’nde düzen
lediği dayanışma 
gecesi coşku 
içinde geçti. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Bursa 
Emniyet Müdür

Yardımcısı
Serhat Tezsever, 
Büyük şehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
ilhan Saltık, 
Bursaspor AS 
Başkanı İrfan Koç 
ve çok sayıda 
davetli geceye 
katıldı.
Coşku içinde geçen 
gecede, Bursaspor 
AS Başkanı İrfan

Koç’un getirdiği 
Bursaspor’un 
şampiyonluk 
kupası geceye 
damgasını vurdu. 
Kupa, Bursasporlu 
taraftarlarca salonda 
gezdirildi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, gecede yap
tığı konuşmada, 
Gemlik Belediye 
spor’un, Gemlik 
spor’a ve diğer spor 

kulüplerine rakip 
gibi görünmesinin 
yanlış olduğunu, 
Belediyespor’un bu 
kulüplerin alt 
yapısını oluştura
cağını söyledi. 
Geceye katılan 
sanatçıların 
söylediği şarkılar ile 
dayanışma gecesine 
katılanlar coşkulu ve 
eğlenceli bir gece 
yaşadılar.
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ELEMAN
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Velodrom'a yap
tırılacak olan yeni 
stadyumla ilgili 
yaşanan arazi mese
lesi çözüme kavuş
tu.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Velodrom'da 
ki 28 bin metrekare
lik alanın kamu
laştırılması için Paşa 
Çiftliği sahiplerin 
den Ali Muhittin 
Dinçsoy ile anlaştı. 
Yeni stadyumla ilgili 
proje çalışmaları 
hızla sürerken, 
Velodrom'da sahası 
bulunan Oyak 
Renault, Nilüfer 
Spor Kulüpleri ile 
Atıcılık ve Avcılık 
Kulübü yönetici
leriyle geçtiğimiz 
haftalarda bir araya 
gelen Başkan 
Altepe, özel mülki 
yete ait arazi sıkın
tısını da çözdü. 
Altepe, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala 
ile birlikte stadyum

projesinin hayata 
geçirileceği 
bölgedeki 28 bin 
metrekare alanın da 
sahibi olan Paşa 
Çiftliği sahip
lerinden Ali Muhittin 
Dinçsoy'u çiftlikteki 
evinde ziyaret etti. 
Sahip olduğu arazi
leri satmaktan ço 
koruma amacınr 
olan ve bugüne 
kadar hep bun 
mücadelesini 
Dinçsoy ile Ve 
rom'daki araz 
kamulaştırılma 
konusunda ank 
sağladıklarını dik 
getiren Altepe, tah
sis işlemlerinin 
ardından kısa 
sürede ihaleye çıkıp, 
yaz aylarında da 
inşaata başlamayı 

istediklerini 
söyledi.
Altepe, Bursa'da yıl
lardır çözülemeyen 
birçok meseleyi 
uzlaşmacı tavırları 
sayesinde çözüme 
kavuşturduklarını 
belirtti. Yeni stadyu
mun sadece 
Türkiye'de değil, 
'ünya çapında bili- 

n bir konu haline 
idiğini ifade eden 
epe, "Özel 
Ikiyete ait olan 
iziyle ilgili derdi 
iaşma sayesinde 

özdük. Arazisinin 
sahibi olan Ali 
Muhittin Dinçsoy ile 
daha önce yap
tığımız görüşmel
erde, 'Bursa halkının 
istediği böyle bir 
proje için her türlü 

fedakarlığa hazır 
olduğunu' 
söylemişti.
Bursa'nın kalbinde 
yer alan Paşa 
Çiftliği'ni yüzyıllardır 
koruyan ve arazi 
satışına sıcak bak
mayan Dinçsoy aile
si bu konuda bizi 
kırmadı" diye 
konuştu.
Altepe'ye uzlaşmacı 
tavrı sebebiyle 
teşekkür eden 
Ali Muhittin 
Dinçsoy ise, 
"Proje Bursa'ya 
hayırlı olsun. 
Recep beyin uzlaş^ 
maçı ve iyi niyetli 
yaklaşımı karşında 
O'nu kıramadım. 
Sonucu yerinde 
görmeyi bizlere 
nasip etsin" dedi.

LİMANLAR BÖLGESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU 
BAY MUHASEBE ELEMANI VE 

BAY İNŞAAT TEKNİKERİ
ARANIYOR

Tel: 0 Mi M
Gemlik Endüstri Meslek 

Lisesinden 1990 yılında aldığım 
diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
AHMET FİLİZ

TFMAjâ “SUYUNU BOŞA 

W HARCAMA”

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

elmfr sekeri
KREŞLERİ ........ *

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

€ĞİTİMD€12.Yll
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yıh 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

indirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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 BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

_________ . 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

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

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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SATILIK DAİRE
GÜRAŞI SİTESİ C BLOK’TA 

M DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE 
0532 668 22 99

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik KHrfez
GERLİK'tH İLK GÜRLÜK SİYASİ GAZETESİ

NÖBETÇİ ECZANE
22 Haziran 2010 Salı tl I

ALAGOZ ECZANESİ I
istiklal Cad. No: 88I

Tel: 514 85 65 GEMLİK
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

tfaiye 
3olis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

ULAŞIM
METRO
Aydıp Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anı tur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
51210 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

HASTANELER
naiK tgmm Mua. oiö ıs 46
İŞ-KUR 513 71 66

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 OO
513 23 29 BELEDİYE

Mor. Sağ. Ocağı 
Tomokey Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
513 60 40

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 24 32
513 45 21-122

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544* 30 60

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

n
513 23 94

' VAPUB- FERİDOT
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 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 
MAR-PET 513 1O 79

513 30 33
Tuncey Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
oEalIK'In İlk büklük sIyasI gazetesi

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3694 
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 SIMASI
SORAYAYI TAŞLAMAK 

12.00-14.15-16.15- 
20.30 

BENİ MA 
11.45-14.00-16.30-

20.30

Rezervasyon 
(Tel :515332i)
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BAHAR KAMPANYASI GEMDRŞ
ABONELİK BEDELİ

peşin fiyatına *^A
TAKLİT |U

Abonelik Bağlantı Bedeli, kredi kartına 10 taksit

Kuruluş:1973

DOĞAL GAZ

DETAYLI BİLGİ İÇİN
TEL 513 29 29

WORLD ^cardFİnans

4"bonilS mağmum axess

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Haziran 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır” 

ÜCACTSİZ SCftVİS HİZMCTİ 
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Gemlik Emek Platformu üyeleri dün İl 
Genel Meclisi Başkanı Nurettin Avcı’yı 
makamında ziyaret ederek, ilçenin 
ulaşım, sağlık, altyapı, eğitim sorun
larını ilettiler. Sahil Acil Servisinin 
kapatılması nedeniyle büyük sıkıntıla 
rın yaşandığını söyleyen platform 
sözcüsü Abdulillah Bilir, Avcı’dan 
destek istedi. Nurettin Avcı, üzerine 
düşeni yapacağını söyledi. 6 Temmuz 
günü konu Gemlik’te geniş bir katılım
la ele alınacak. Haberi sayfa 2'de

TeiMmaton 
HıİBllMı 
lİSİlUlliM 
Kurşunlu sahilindeki 
teknelerin motorlarını 
çaldı ğı iddia edilen 
bir kişi tutuklandı. 
Devriye ekipleri 
Ş.A.'yı gözaltına aldı, 
şüphelinin çaldığı 
Ç.Ö. ve H.D.'ye ait iki 
tekne motoru yol 
kenarına gizlenmiş 
halde bulundu.
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ABD’li yarbay
Önceki gün Milliyet Gazetesi yazarların

dan Güneri Civaoğlu’nun "Yarbay’* başlık 
lı yazısı çok alamlıydı.

PKK’lı militanların sınır ötesinden sıza 
rak, karakollarımıza saldırması ve asker
lerimizi öldürmesi, giderek terörün kent 
lere sıçratılması, askeri ve emniyet güç
lerini taşıyan araçlara saldırmasının 
ardındaki güçler kimlerdir.

Başbakan Erdoğan bu konuda sesini 
yükselterek, "PKK kimin taşeronluğunu 
yapıyor" diyor.

Güneri Civaoğlu’nun 1991 yılında tanık 
olduğu olayları yazdığı yazıyı sizinle pay
laşıyorum.

Okuyun kararı siz verin. Devamı 4'de

Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğünden yapılan 
açıklamada, Açık 
Öğretim Lisesi 
3. dönem kayıt 
yenilemelerinin 
21 Haziran - 2 
Temmuz tarihleri 
arasında yapıla
cağı belirtildi.
Yapılan açıklama
da, bu dönemde 
aktif, donuk 
öğrencilerle 
birlikte

silik konumda 
bulunan öğrenci
lerin de kayıt 
yenileme işlem
lerinin yapılacağı, 
silik konumda 
bulunan öğrenci
lerin ise 3. dönem 
kayıt yenileme 
işlemini yaptırarak 
7-8 Ağustos 
2010 tarih lerinda 
yapılacak 
sınavlara katıla
bilecekleri 
belirtildi.

Minik karaieciler b$alı 
lerfisınamnılaterıiöktti

Gemlikspor 
Kulübü Karate 
Takımı’ndaki 
karateciler, kuşak 
terfi sınavında ter 
döktü. 74 sporcu

nun katıldığı 
sınavda, karateci 
ler kuşak atlaya
bilmek için b ir 
birleriyle yarıştı. 
Haberi sayfa 5’de

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

Şehitler ölmez vatan bölünmez I
Güneydoğu’da kan dinmiyor.
Eşkıya dağda doymuyor.. Şehire iniyor.. Şehirde 

susuzluğunu gideriyor.
Servise, eve, kışlaya saldırıyor..
Bir haftada aralarında kardelenlerin,öğretmenlerin 

de olduğu 20’y e yakın “şehit”..
Sonrasında ise dün olduğu gibi devlet erkanından 

terörü lanetleyen konuşmalar..
Zirvelerde buluşup “Kökünü kazıyacağız, son 

eşkıyayı yok edinceye kadar mücadele edeceğiz” 
türünde sözler..

Bu terane...
30 yıldır sürüp gidiyor..
Çözüm..
Sözde değil ürekte..
Evet yürekte..
Yukarıda sözünü ettiğim “erkanın” çocuğu 

Güneydoğu’da çatıştı mı? Pusuda bekledi mi? 
Gecenin ürpertici ayazında nöbete durdu mu?

30 yılı aşan süre...
Dile kolay geliyor..
Süreci yaşayanların çektikleri..
Şehit yakınlarının dinmeyen acısı..
Gazilerin içindeki ateş..
Heba olan kaynaklar..
Aslında...
Çözüm belli..
Bölgedeki “ağalık” düzeninin ipini çekmek..
Feodal saltanatı yıkmak..
Sistemden beslenenlerin önünden “ rantiye lok

masını” almak.

Aşağıda okuyacağınız mektup... Güneydoğu’da 
görevli bir doktordan..

Önce taaa Amerika’ya gitmiş oradan da Sevgili 
Cenk Akça göndermiş... Önüne de

“Bir de Silopi Ankara'ya uzak mı ? diye soruyorlar. 
Biz ne yapıyoruz? diyen yok. Biz onların elinden 
topraklarını mı aldık, 2.sınıf vatandaş olarak mı davran 
dik. Anadolunun bir çok köyünden daha fazla hizmet 
verilmedi mi? Ne yapmaya çalışıyorlar pe ke ke tiler 
anlamıyorum yeter artık yeter” diye eklemiş..

“Merhaba, 
Buraya ilk gelince insan önce bir şeyler başarmak 
itiyor ve bütün olanaklarını zorluyor. Ancak bir süre

Emek Platlornıu üyeleri
sorunları flucı'va ileni

Gemlik Emek Platformu üyeleri dün İl Genel Meclisi Başkanı Nurettin Avcı’yı 
makamında ziyaret ederek, ilçenin ulaşım, sağlık, altyapı, eğitim sorunlarını 
ilettiler. Sahil Acil Servisinin kapatılması nedeniyle büyük sıkıntıların 
yaşandığını söyleyen platform sözcüsü Abdulillah Bilir, Avcı’dan destek iste
di. Nurettin Avcı, üzerine düşeni yapacağını söyledi. 6 Temmuz günü konu 
Gemlik’te geniş bir katılımla ele alınacak.

istiyor ve bütün olanaklarını zorluyor. Ancakbir süre 
sonra bütün isteğini kaybedip 'Ben burada ne arıyo
rum ?' diye sorgulamaya başlıyor. Malzeme temini 
yerel firmaların kontrolünde (ki hepsi siyasilerin).

Hastane yönetimlerine baskı had safhada. Siyasiler 
hastane üzerinden resmen devleti soyuyorlar. 1'e mal 
olanı 4'e satıyorlar.

İnsanlar doktorlara karşı büyük bir öfkeye sahip. 
Geldiğimden beri darp edilmeyen arkadaşım kalmadı.

Burada halk aşın şımartılmış. İnsanların işini hallet
meyince, ya kaymakama gidiyor, ya da 'Ben pkk lıyım, 
seni vururum' diye tehdit ediliyoruz.

Can ve mal güvenliğimiz sıfır.
Kimse vergi vermiyor, elektrik-su vb. faturalar öden- 

miyor.Herkese ayda 150 TL çocuk parası (ki çocuk 
başına), çocuk ultrasonda görüldüğü andan itibaren 
de mama ve bez parası ödeniyor. Okula giden her 
çocuğa devlet harçlık veriyor, harçlık gecikince anne 
ler okulu basıp çocukları okuldan almakla tehdit edi 
yor. O çocuklar ne yapıyor peki ? Üzerlerinde ünifor- 
maları, ellerinde pkk bayrakları ile DTP mitingine 
gidiyor.

Herkese, eksin ya da ekmesin, toprak yardımı 
yapılıyor (ki zaten kimse ekmiyor ya). Bu yardımda 
sadece beyana bakıyorlar. Adam 5'i 50 yazdırabiliyor. 
Van' da dağıtılan paraya bakınca, göl bile tarım arazi
sine sayılsa az gelir.

Her Cuma kaymakamlık elden nakdi para dağıtıyor. 
Buralarda tek vergi verenler devlet memurları... 
İnsan içinden ve de dışından lanetler okuyor.” 
Doktorun mektubu gerçeklerle yüzleştiriyor..Terörün 

neden bitmediğine dair ipuçları veriyor..

sonra, Gemlik’e 
ikinci acil servisin 
açılması konusun 
da üzerine düşeni 
yapmaya hazır 
olduğunu söyledi. 
Avcı, “Gemlik’in 
sorunlarını biliyo
rum. Sizlerin de bu 
konuda biraraya 
gelerek hassasiyet 
göstermeniz beni 
çok memnun etti.” 
dedi.

Bu arada bir şeyi çok merak ediyorum..
Devletin güvenlik zirvesi toplanıyor ya..
0 zirvede neden ana muhalefet ve muhalefet parti

lerinden de temsilciler olmaz..
Onların da “duruma dair" söyleyecekleri ve çözüm 

önerileri yok mudur?
İlla gazeteler, radyolar ve televizyonlar aracılığıyla 

mı düşünce ve çözüm önerilerini söylemeliler..

Gemlik Emek 
Platformu üyeleri 
ilçenin sorunlarını 
görüşmek için 
fi Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı ile biraraya 
geldiler.
Dün, saat 15.oo de 
Nurettin Avcı’nın 
İl Genel Meclisi 
binasındaki 
makam odasında 
buluşan Emek 
Platformu üyeleri 
Dönem Sözcüsü 
Eğitim Sen 
Sendikası İlçe 
Sekreteri Abdulillah 
Bilir, Türkiye 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener, Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
Idris Kurt, Liman İş 
Sendikası Yönetim 
Kurulu üyesi Alican 
Ataş, Türk Metal İş 
Sendikası Mali 
Sekreteri Yusuf 
İsmail Cirit, Petrol İş 
Gemlik Gübre Tem 
silcisi Erol Coşkun 
daha önce ele aldık
ları Gemlik ile 
ilgili sorunları 
Avcı’ya anlattılar. 
Platform Sözcüsü 
Eğitim-Sen Sendika 
sı temsilcisi Abdulil 
lah Bilir, platformun 
ilçe ile ilgili saptadı 
ğı sorunları Nurettin

Avcı’ya anlatırken, 
Gemlik Muhammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi’nin kapatılan 
Sahil Acil Servis 
bölümünün acilen 
açılmasını istedik
lerini söyledi.
İlgililerin Acil Servi 
sin Aile Hekimliği’ne 
geçilmesi nedeniyle 
hekim yokluğundan 
kapatıldığım bilmele 
rine karşın, bu soru
nun çözülememesi 
nin Gemlik halkı ara 
sında büyük üzüntü 
yarattığını söyledi. 
Gemlik’teki eğitim, 
sağlık ve ulaşım . 
sorunlarının da 
konuşulduğu 
toplantıda söz alan 
il Genel Meclisi 
Başkanı Nurettin 
Avcı, tüm platform 
üyelerini dinledikten

GEMLİK’TE 
TOPLANACAKLAR 
Acil Servis konusu 
nu görüşmek üzere 
6 Temmuz günü 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Opr. Dr. 
Mehmet Küçükkeçe, 
Sağlık Grup Başka 
m Dr. Besim Çavuş 
oğlu’nun da katıla-

cağını bir toplantı 
düzenlenecek. 
Bu toplantıya Emek 
Platformu üyeleri 
dönem sözcüsü 
Eğitim Sen temsil
cisi Abdulillah Bilir, 
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Hüse 
yin Yener, Petrol 
İş Bursa Şube 
Başkanı Nuri Han, 
Petrol İş Gemlik 
Gübre Temsilcisi 
Erol Coşkun, 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı Idris Kurt, 
Türk Metal İş 
Sendikası Mali 
Sekreteri Yusuf 
İsmail Cirit, Genel iş 
Sendikası yönetim 
kurulu üyesi Ahmet 
Aslan’ın da katıla
cağı bir toplantı 
yapılacak.
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IfflMsıMMiffi
Orhaneli ilçesinden 
Bursa'da oturan 
kızını görmeye 
gelen 45 yaşındaki 
kadın, yolun karşısı
na geçmek isterken 
servis minibüsünün 
altında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, dün

iımMloıaıiiMiite
Bursa'da bir genç 
kız, eve giren bir 
kişinin boğazına 
bıçak dayayıp çok 
miktarda altın ve 
parayı alarak 
kaçtığı iddiasıyla 
polise başvurdu. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Sırameşeler

14.30 sıralarında 
Ankara yolu 
Kamyon Garajı 
önünde meydana 
geldi. Orhaneli ilçesi 
Yakuplar köyünde 
oturan Bedriye 
Korkmaz (45), 
Şirinevler 
Mahallesi'nde oturan 
kızını görmek için

Mahallesi'nde 
oturan Tuğba K.(21), 
açık olan yatak 
odası penceresinden 
giren 1,80 boyların
da beyaz tişörtlü, 
koyu renk pantolon- 
lu bir şahsın ken
disinin boğazına 
bıçak dayadığını ve

Yıldırım ilçesine 
geldi. Kızını gören 
Korkmaz, evine 
dönmek için yola 
çıktı. Köprü 
üzerinden karşıya 
geçmek isteyen 
Korkmaz'a, 
N.T'nin (41) kul
landığı 16 S 0287 
plakalı servis 

altınları çaldığını 
iddia etti. Üzerindeki 
1 adet altın kolye ile 
1 adet altın bilekliği 
aldığını ve yatak 
odası camından atla
yarak evden gittiğini 
söyledi. Ardından 
evi kontrol ettiğinde 
500 TL para, 1 adet 

minibüsü çarptı. 
Bedriye Korkmaz 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Kaza sonrası trafik 
uzun süre kil
itlenirken, jandarma 
sürücüyü gözaltına 
aldı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

altın kaplama erkek 
kol saati, bir adet 
bayan kol saati, 1 
adet cep telefo
nunun da 
çalındığını belirten 
Tuğba K. polise 
başvurdu. Polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

Tekne motoru 
hırsızlığında kir 
kişi tutuklanın

Kurşunlu sahilinde
ki teknelerin motor
larını çaldığı iddia 
edilen bir kişi 
tutuklandı.
İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Kurşunlu 
Köyü'ndeki sahilde
ki teknelerin motor
ların çalındığı ihbarı 
üzerine harekete 
geçti.

Patrondan parasım 
isteyince dayak yedi

Bölgeye sevk 
edilen devriye ekip
leri Ş.A.'yı gözaltına 
aldı. Yapılan ara
malarda şüphelinin 
çaldığı Ç.Ö. ve 
H.D.'ye ait iki tekne 
motoru yol kenarına 
gizlenmiş halde 
bulundu. Hırsızlık 
suçundan adliyeye 
sevk edilen Ş.A. 
tutuklandı.

Same polisler is tasımla
Bursa'da kendilerini 
polis olarak tanıtan 
dolandırıcılar vatan
daşlardan telefonla 
para istiyor. 
Son günlerde artan 
dolandırıcılık olay
larına bir yenisi daha 
eklendi. Kendilerini 
polis olarak tanıtan 
dolandırıcılar, çeşitli 
yöntemlerle vatan
daşlardan para isti 
yor. Osmangazi 
ilçesi Çekirge

Mahallesi'nde oturan 
V.K.'nin cep telefo
nunu arayan kimliği 
belirsiz bir kişi, "Ben 
polisim. Edindiğimiz 
bilgilere göre bir kişi 
sizin banka hesabın
dan kendi hesabına 
para transferi yapı 
yor. Bu kişiyi yakala
mamız için size 
vereceğim hesap 
numarasına bir mik
tar para yatırmanız 
gerekiyor" diyerek 

telefonu kapattı. 
Bunun üzerine 
Armutlu 
Meydanı'ndaki 
banka ATM'sine 
giden V.K., 
dolandırıcının 
verdiği hesaba bin 
200 TL para yatırdı. 
Daha sonra şahsa 
ulaşamayan V.K, 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
başvurdu.
Bursa Emniyet

Müdürlüğü, cep tele
fonu ile vatandaşları 
arayan ve kendilerini 
polis, banka 
görevlisi gibi tanıtan 
şahıslara kesinlikle 
itibar edilmemesini 
istedi. Ayrıca cep 
telefonuna gelen, 
"Hediye araba 
kazandınız", 
"Para ikramiyesi 
kazandınız" gibi 
mesajların gerçek 
olmadığı ifade edildi.

Bursa'da bir kişi 
çıkarıldığı iş 
yerinden parasını 
almak isteyince 
dayak yedi. 
Olay, Osmangazi 
Hipodrom 
Müdürlüğü ahırlar 
bölgesinde 
meydana geldi. Bir 
yerde işçi olarak 
çalışan M.T., içerde 
kalan parasını 
almak için patronu 
Z.A.'nın yanına 
gitti. Ancak 
patron işçisinin 

parasını 
vermeyince 
tartışma çıktı. 
Çıkan tartışma 
büyüyünce şahıslar 
arasında kavga 
çıktı. Kavgada Z.A., 
M.T.'nin kafasına 
sert bir cisimle 
vurdu. İşçinin 
şikayetçi olması 
üzerine Z.A. 
ifadesi alınmak 
üzere karakola 
götürüldü. Olayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, düğünden 
dönen araca 23 kilo
luk taş atarak bir 
annenin ölümüne, 
kucağındaki 2.5 
yaşındaki kızın ise 
ağır yaralanmasına 
sebep olmaktan 
yargılanan sanıkların 
duruşmasında 
karar çıktı. 
Taşı attığı iddia 
edilen Karacabey 
Belediye Başkanı 
Ergün Koç'un yeğeni 
H.K., 12 yıl 6 ay 
hapis cezasına çarp
tırıldı. Olaya karışan 

diğer sanıklar ise 
toplam 7 yıl hapse 
mahkum edildi. 
5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"kasten adam 
öldürmek, yarala
mak, ölümle biten 
kavgaya karışmak" 
suçlarından iki ayrı 
müebbet hapis 
istemiyle yargılanan 
3'ü tutuklu 8 sanığın 
davası sona erdi. 
Şüphelilerin 
yaşlarının küçük 
oluşu sebebiyle 
gizli olarak yapılan 
duruşmada,

genç anne Burcu 
Atış'ın ölümüne, 
kucağındaki 
yavrusunun ise ağır 
yaralanmasına sebe
biyet veren taşı attığı 
iddia edilen 
Karacabey Belediye 
Başkanı Ergün 
Koç'un yeğeni H.K., 
"Maksadım 
öldürmek değildi. 
Aracın içinde bir 
kadın olduğunu 
fark etmemiştim. 
Yaptığımdan piş
manım” dedi. 
Davanın diğer tutuk
lu sanıkları G.K. ile

O.K., Burcu Atış'ı 
öldürmek suçundan 
beraat ederken, aynı 
olayda Burçin T.'yi 
yaralamaktan ise 
1'er yıl 8'er ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Mahkeme iki sanığı 
hükmün açıklan
masının geri bırakıl
masına karar 
vererek tahliye 
etti.Diğer tutuksuz 
sanıklar I.E. ve A.Ö. 
de Burçin T.'yi 
yaralamak 
suçundan 1'er yıl 8 
er ay hapis cezasına 
çarptırıldı.

Bursa'da, asansör 
tamircisi, tamirini 
yaptığı asansörün 
kafasına 
düşmesi sonucu 
hastanelik oldu. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Nilüfer ilçe
si Yaylacı Köyü'nde 
bozulan asansörü 
tamir eden Musa Ö. 
(35), pimleri taktığı 

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

sırada asansörün 
kafasına düşmesi 
sonucu ağır 
yaralandı.
112 Acil Servis 
ambulansı ile has
taneye kaldırılan 
Musa Ö.'nün sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

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

Güne Bakış MWıtwııiiiııtoiıı>
ABDTı yarbay..

"Zihnimde lego parçaları gibi uçuşan 
eylemler, söylemler, tavırlar...

Bunları bir araya getirerek büyük 
fotoğrafa varmaya çalışıyorum.

İşte onlardan ikisi...
1. Körfez Savaşı sırasında Suudi 

Arabistan ’dayım.
ABD kumanda merkezi olarak kul

lanılan otelin bir odasında dinlediklerim 
dehşet verici.

Amerikalı yarbay, duvardaki harita 
üzerinde Türkiye’nin Güneydoğusu’nu 
ve Kuzey Irak’ı işaret ediyor.

Avucunu o coğrafyada dolaştırırken 
şöyle diyor:

‘Savaş bitecek. Amerika Irak’tan çıka
cak. Giderken silahlarının büyük 
bölümünü bırakacak.

Bunlar içinde ağır silahlar, roketler 
de olacak.

Yöredeki Kürtler bu silahları alacak
lar ve Türki ye’ye karşı kullanacaklar.

Toprak istevecekler.
Türkiye, ya istedikleri toprağı verecek 

ya da vermeyecek ve savaşacak. ’
Yarbay iyi derecede Türkçe konuşa 

rak anlatıyor bunları.
Kulaklarıma inanamıyorum.
"Ya NATO ortaklığı ya ülkelerimiz 

arasındaki dostluk" diye soruyorum 
oralı olmuyor.

Gene de bunun "Amerikalı yarbayın 
kendi fantezisi" olabileceğini düşünü 
yorum.

Ama...
Birkaç dakika sonra bir başka odada 

gene Amerikalı bir rütbeliden aynı şey
leri dinliyorum.

Bunun "bir mesaj olabileceğini" 
düşünüyorum.

Çünkü bu randevuyu bana ilk Dışişle 
ri Bakanı ve o zamanki Suudi Arabistan 
Büyükelçimiz Yaşar Yakış oradaki ABD 
Büyükelçisi ile konu şarak sağlamıştı.

ABD Büyükelçisi, ABD komutanıyla 
temasa geçmiş ve bu iki rütbeli subay 
tarafından verilecek kişisel brifing için 
davet edilmiştim.

Dönemin ABD Başkanı Bush Bağ 
dat’a girmedi, Kuzey Irak senaryosunun 
uygulanma olanağı kalmadı.

Ama...
1991’de dinlediğim o senaryonun 

2010 Türkiyesi’nde sahnelendiği 
kuşkusundayım.

PKK o roket atarları, uzun namlulu 
ağır silahları, tonlarca patlayıcıyı nasıl 
elde etmekte.

50-100 kişilik gruplar halinde askeri 
üstlere, karakollara saldıracak cesareti 
nereden alıyor?

Ahmet Dural 
Meydanı’nda bulu
nan ve yapımı 
tamamlanan Çarşı 
Alışveriş Merkezi 
önünde peyzaj 
çalışmaları başladı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Belediye Park 
Bahçeler Müdürü 
Aslı Sarıca ile 
birlikte peyzaj çalış
ması yapılan alanı 
gezerek bilgi aldı. 
Alışveriş Merkezi 
önünde yapılan 
düzenlemede bir 
adet süs havuzu ile 
oturma banklarının 
da yer alacağını 
ifade eden Başkan 
Güler, halkı davet 
eden, kucaklayan, 
oturmasını, dinlen
mesini sağlayacak 
bir mekan oluşturul
duğunu söyledi.

DÜZELTME
Gazetemizin 13 Haziran 2010 günü yayınlanan 

sayısında çıkan “Belediye Mali Hizmetler 
Müdürü ve Küşat Müdürü görevinden alındı” 
başlıklı haberde Mali Hizmetler Müdürlüğüne 
atanan Satın Alma Müdürünün soyadı yanlış 
yazılmıştır. Özcan SOYGAN olarak düzeltiriz. 

GEMLİK KÖRFEZ

KAYIP
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünce 

tescilli 05.02.2010 tarih ve 
EX005477 sayılı gümrük 
çıkış beyannamesi zayi 

olmuştur.
Hükümsüzdür.

Naturel Gıda İç ve Dış 
Ticaret A.Ş.

Alışveriş merkezinin 
alt zemin kısmında 
oluşan suyun 
çekilerek otomatik 
sulama sistemi ile 
çiçeklerin

sulanacağı bilgisini 
veren Başkan 
Güler, Peyzaj 
çalışmalarında 
alışveriş 
merkezi önüne

5 adet himalaya 
selvisi, 50 adet

* kartopu ve 50 
adet alev ağacı’nın 
dikileceğini 
kaydetti.

Vagmur Kumla sahillerini lıosalltırılı
İlçemizde uzun 
süredir devam eden 
yağmur ve kötü hava 
koşulları tatillerini 
yapmak için Bursa 
ve çevre illerden 
Kumla’ya gelen tatil
cilerin keyfini 
kaçırdı. Hafta sonu 
itibariyle dolan pla
jlar, haftanın ortasın
da neredeyse tama
men boşalırken 
yazlıkçılar evlerin 
den de dışarı çıkma
maya başladılar. 
İlçemizde Pazar 
gününden beri 
aralıklı olarak devam 
eden şiddetli yağ
mur Kumla’da da 
hissedildi.
Yağmur nedeniyle 
amatör balıkçılar 
oltalarını toplar
larken, bir açıp 
bir kapayan hava 
nedeniyle y 
azhkçılar da

plajları boşalttılar. 
Kumlalılar şimdi 
havanın tekrar eski 
haline dönmesini 
bekliyorlar.
Hava Cumartesi 
Normale Dönecek

Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğünün 
5 günlük tahmin 
lerine göre ilçede 
yağmur hafta sonu 
da aralıklı şekilde

devam edecek. 
Bugün en yüksek 
sıcaklık 24 derece 
olurken, en 
düşük sıcaklığın 
16 derece olması 
bekleniyor.

KRŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

KÖRFEZ OFSET & GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SIYRINTI
Erhan İZGİ

Cumhuriyetin Ulu Çınarı
Günlerdir acı 

haberlerle yaşamı 
katık ediyoruz 
ekmeğimize. Şehit 
haberleri, uydurma 
davalarla tutsak 
edilen aydınlar, 
cumhuriyetçiler ve 
bir yanda aydınlan
manın çınarlarını 
yitirmemiz her gün 
yüreğimizi dağlıyor.

ilhan Selçuk’u 
gençlik yıllarımda 
İstanbul’da öğren
ciyken tanımıştım.O 
gün bu gün tam kırk 
yıldır yazılarını, kitap 
lannı okurum.
Düşünce evrenim 
onun yazılarıyla 
şekillendi, dünya 
görüşüm daha bir 
derinlik kazandı. 
O’ndan çok şey 
öğrendim.

12 Mart’ta tutuk

landığında suçu 
neydi ? Kimse 
bilmiyordu. Fakat 
işkenceye maruz 
kalmış ve dışarıdaki 
dostlarına “akrostiş 
“ yoluyla işkence 
gördüğünü bildirmiş 
ti. Ziverbey’de 
yaşadıklarını anlat
maktan da geri dur
mamıştı.

83 yaşında uydur
ma ergenekon dava 
sıyla ilişkilendirilerek 
bir gece göz altına 
alındı. Saatlerce 
sorguda tutuldu. 
Elinden geldiğince 
direndi. Eğilmedi, 
bükülmedi. 
Kişiliğinden, düşün 
çelerinden ve ilkele 
rinden asla ödün 
vermedi. Yaşadığı 
sıkıntıları, işken 
çeleri övgü amacıyla 

hiçbir zaman kullan
madı. Atatürk 
cumhuriyetinin yaşa
masını ve sonsuza 
dek sürmesini yürek
ten istiyordu. Bütün 
çalışmalarında, 
yazılarında bu 
düşüncelerini 
seslendirdi.

Atatürkçü, antiem- 
peryalist, devrimci 
ve hümanist bir 
dünya görüşüne 
sahipti. Bu düşünce 
lerini milyonlarca 
seveni ve okurlarıyla 
paylaştı. Yapılacak 
çok iş var deyip son 
nefesine kadar üret
meye çalıştı. 
Binlerce aydınlanma 
savunucusunun 
yüreğine bir ateş 
düşürerek aramızdan 
ayrıldı. Bu ateş dile 
rim karanlığı aydın

lığa çeviren büyük 
bir yangına dönüşür. 
Büyük çınarın 
önünde saygıyla 
eğiliyorum. Mekanı 
aydınlık olsun.

Son günlerde bu 
acıları yaşarken 
yüreğimize su ser
pen gelişmeler de 
oluyor. Haberalın 
tazminat davalarını 
kazanması, yargı- 
tayın Erzincan 
savcısının ve diğer 
sanıkların tutukluluk 
halinin kaldırılması 
yönünde karar ver
mesi sevindirici 
haberlerdi. Bu tür 
haberlerin daha da 
artacağı kanısın
dayız.

Çünkü haksız yere 
aydınlarımız, bilim 
insanlarımız, poli
tikacılarımız, yazarla 
rımız, gazetecileri 
miz, rektörlerimiz, 
komutanlarımız 
aylardır hatta yıl
lardır içerde tutulu 
yor. Artık bu maskar
alığa bir son verme 
zamanı gelmiş 
olmalı.

“Keser döner sap 
döner, gün gelir 

hesap döner.” Bu 
soytarılıkları orga 
nize edenler, bunun 
hesabı sorulmaya
cak mı sanıyorlar? 
Merak etmeyin 
efendileri Yolun 
sonuna geldiniz.

Bakalım bu vebalin 
altından nasıl kalka
caksınız? Yargı 
sizler için ne diye
cek, hep birlikte 
göreceğiz. Hesap 
vereceğiniz günler 
belki yarın belki 
yarından da yakındır. 
Meraklanmayın!!!

Traji-komik olaylar 
yaşanıyor ülkemizde. 
Yargıtayın isteğini 
dikkate almayan bir 
mahkeme, bu karar
larla hukuk güvenir 
liliğini yitirdi diyen 
bir başbakan.... 
Dünyanın hangi 
ülkesinde böyle bir 
garabet 
görülmüştür? 
Uyduruk birtakım 
davalar ve bu 
davalara bakan özel 
savcı ve yargıçlar 
toplumun gözünde 
ne yazık ki güvenir 
liliğini yitirmiş, 
olumsuz eleştiri

almıştır.
Her yeni gün 

anaların -babaların 
yüreğini yakıyor. 
Gençlerimiz, asker
lerimiz kahpe 
kurşunlarla, tuzaklar
la öldürülüyor. 
Yıllardır aslı astarı 
olmayan davalarla 
orduyu yıpratan 

Siyasi iktidar men
supları siyah gözlük
ler takıp törenlerde 
boy gösteriyor. 
Bunlarla da yetin
meyip sorumlu 
olarak TSK’yi gös
teriyor.

Sözün bittiği 
yerdeyiz.

Şimdi AKP karşıtı 
tüm güçlerin bir
leşme ve dayanışma 
zamanı.

Ne pahasına olursa 
olsun AKP 
demokratik yolla ikti
dardan uzaklaştırıl- 
malıdır. Çünkü ülke 
bir kaosa, koyu bir 
karanlığa götürül 
mek isteniyor. Bütün 
aydınlar, ulusalcılar, 
yurtseverler, 
cumhuriyetçiler gün 
birlik ve dayanışma 
günüdür..

Minik iarateciler kuşak terli sınavımla ter jiildii
Gemlikspor kulübü 
karate takımının 
kuşak terfi sınavı 
22 Haziran Salı 
günü saat 19.00 da 
ilçe kapalı spor 
salonunda yapıldı. 
Gemlikspor 
karate okulunda 
74 sporcu katıldığı 
kuşak terfi sınavında 
birbirleriyle kıyasıya 
yarışarak bir üst 
kuşağa geçmek için 
ter döktüler.
“Yılda üç kez yapılan 
terfi sınavlarında 
minik sporcular 
öğrendikleri karate 
tekniklerini, aldıkları 
sporcu eğitimlerini 
hem pratik hem 
sözlü olarak bu 
sınavlarda gösteri 
yortar. Başarılı olan 
sporcular bir üst

kuşağa geçmeyi 
hak ediyorlar” diyen 
Antrenör Murat 
Yaşar önal sözlerine 
şöyle devam etti; 
“Karatede kuşaklar 
olgunlaşmanın ve 
mükemmelleşmenin 
sembolüdür. Sporcu 

beyaz kemerden 
başlayarak her dört 
ayda bir kuşak rengi 
koyulaşmaya başlar. 
Beyaz saflık, temizlik 
anlamına gelir, 
sporcu hiçbir şey 
bilmez zamanla 
eğitildikçe bilgiside 

tecrübeside artar. 
Sporcunun tavnn- 
dan, bakışlarına 
kadar her şeyi 
değişir, (beyaz- 
sarı-turuncu-yeşil- 
mavi-kahverengi 
ve siyah)renk 
siyah olduğunda 

sporcu artık spor 
ahlakına yakışan 
olgunlaşmış, iradeli, 
sabırlı birey haline 
gelir. Karate 
tekniklerini kötü 
amaçlı, ego tatmini 
ve insanlara zarar 
vermek için değil 

sadece yanşma 
minderlerinde 
kabiliyetini göster
mek, ülkesini 
sportmence 
temsil etmek için 
kullanacağını 
bilir.” diyerek 
sözlerine son verdi.

GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 
Bursa Yolu üzeri İznik Işıkları Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com


24 Haziran 2010 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 6

Elektrik fiyatlarında sürpriz indirim karan
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK), elektrik fiy
atlarını, abone gru
plarına göre yüzde 
3,20 ile yüzde 4,49 
arasında değişen 
oranlarda ucuzlattı. 
Konutlarda ve 
sanayide yapılacak 
indirim miktarları 
şöyle:
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK), elektrik fiy
atlarını, abone gru
plarına göre yüzde 
3,20 ile yüzde 4,49 
arasında değişen 
oranlarda ucuzlattı.

Kent zirvesi Bursa için toplandı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
görevde bulunduğu 
14 aylık sürede haya
ta geçirilen ve plan
lanan projeleri Vali 
Şahabettin Harput ile 
tüm kurum amirlerine 
anlattı. Bursa bürok 
rasisi, Büyükşehir 
Belediyesi'nin ev 
sahipliğinde Dobru

EPDK Başkanı 
Hasan Köktaş 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 
Kurul'un bugün 
yapılan toplantısın
da, 21 elektrik 
dağıtım şirketinin 
yeni perakende 
elektrik satış tar
ifelerinin 
görüşülerek karara 
bağlandı ve bu kap
samda 1 
Temmuz'dan 
itibaren geçerli 
olmak üzere dağıtım 
şirketlerinin sattık
ları sanayi elek- 
triğinin fiyatında 

ca Sosyal Tesisle 
ri'nde bir araya geldi. 
Başkan Recep 
Altepe'nin Bursa'yı 
geleceğe taşıyacak 
projeleri anlattığı 
toplantıya Vali Şaha 
bettin Harput, Emni 
yet Müdürü Zeki 
Çatalkaya, Osman 
gazi Belediye Başka 
nı Mustafa Dündar, 
Yıldırım Belediye 

yüzde 3,89, konut
larda kullanılan 
elektriğin fiyatında 
da yüzde 3,65 
oranında indirime 
gidildi.
Buna göre "dağıtım 
şirketlerinden enerji 
alan sistem kul
lanıcılarının", fon ve 
vergiler hariç olmak 
üzere, tek terimli tar
ifelerde, orta gerilim 
sanayi elektriğinin 
kilovat saat fiyatı 
18,434 kuruştan 
17,716 kuruşa, 
mesken elektrik fi 
yatı da 21,659 
kuruştan 20,869

Başkanı özgen Kes 
kin, Gürsu Belediye 
Başkanı Orhan özcü 
ile tüm kurum amir
leri tam kadro katıl 
dı. Büyükşehir Bele 
diyesi'nin 1 yıllık 
icraatlarının anlatıl 
dığı film gösterisinin 
ardından Başkan 
Altepe, yapılan ve 
planlanan çalışmalar 
hakkında bilgiler 

kuruşa geriledi. 
Aynı kapsamda, 
ticarethane elektrik 
fiyatı da yüzde 3,77 
oranında azalışla 
25,238 kuruştan 
24,286 kuruşa indi. 
Düşüş, doğrudan 
dağıtım şirketinden 
enerji alan iletim 
sistemi kullanıcısı 
tüketicilere ise 
yüzde 4,49 oranında 
yansıyacak.
Söz konusu elektrik 
fiyatları,
1 Temmuz tarihin
den itibaren 3 ay 
süreyle geçerli 
olacak.

verdi, özellikle yerel 
yöneticilerin sürekli 
halkla iç içe olduğu 
nu ve belirli dönem
lerde hesap vererek 
oy istediklerini hatır
latan Altepe, bu ne 
denle Bursa'yı gele
ceğe taşıyacak bü 
yük projelerin yanın
da halkın mutluluğu 
nu ön planda tuttuk
larını kaydetti.

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğün 
den aldığım B sınıfı sürücü bel
gemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

HALİL İBRAHİM DUMAN

Seri A 71556 numaralı faturamı, 
■ Seri A 71501-71550 numaralı 1 cilt fatura, 

A18801-18900 numaralı
2 cilt sevk irsaliyesi, seri A 2451-2550 

3 numaralı 1 cilt müstahsil makbuzumu 
™ kaybettim. Hükümsüzdür HAVVA AKÇAY

elm# seken
—.... .  KREŞLERİ ’——

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

(ĞİTİMDC12.YII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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 

5I7 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, Vill;

MORTGRG 
TAPU TAKİP I

ACİL SATILIK ve KİRALIK

a, Dükkan, Arsa, Arazi
■C BOOKCR'I 
İŞLERİ YAPILIR
LARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

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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SATILIJLDAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 

M DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Karfez
GEBLİB-ie İLİ fiÛMLÛa SİYASİ OAltTISİ

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaptı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

NÖBETÇİ ECZANE
24 Haziran 2010 Perşembe 
MANASTIR ECZANESİ 

Cumhuriyet Mh. Sağlık Ocağı yanı
Tel: 517 2116 GEMLİK

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 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 5-13 45 03
Statyum 5-14 OO 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slel. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Daireşi 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
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDÖ İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
BOtünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 58 70
Totalgaz 514 17 00
«ACon«îtr0' 513 79
MAR-PET 613 3O 33
Tuncay Otogaz 513 1425
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 51345 21-İ11
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3696 
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-Reklamcıiık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

BBBB 
VENÜS SİNEMASI 

SOMYAYI TAŞLAMAK 
12.00-I4.15-I6.15- 

20.30 
benî unutma 

ll.45-IW-l6.50- 
20.30

Rezervasyon 
(TeliWl)
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SBC Bark AŞ Urafrdarı yvyvntenn^tr.
" HSBC Bank Gemkk ŞOMsı nde yen açtaı 10.000-75.000Rtuw arakandaki 1 aytk TLvade*mevduat hesaplaniçtogeçeridr HSBC Bank A£.'nto faiz crenbmı değiştirme hekkiaakkir.Kamcenye 1-30 Haziran 2010 tarttan arasında yaintzce HSBC Gen* Şuoesa'ndon yaptecak başvurularda geçeridir.

•• 20 TtdoOerWrta/«MntagaNeHtf3uanU2anmı.sa<leceHSeCG«T>«$<Ae«rrdenvw*anİTedkartıb«yAfUan<ngeç«fe>.  Kampenyfl 1- 30HaMn'2010UrfMarunb  vatan HSBC Gank Şut»tfnd»vapfec«kbaFun*«iaooçwfc».

Gemlik'teki 2. senemizde il
süper avantajlar HSBC'de!

► Size özel mevduat faizi oranı

► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

> 10.000 - 75.000 TL arası birikiminize size özel mevduat faizi oranları.* ► Yeni kartınız onaylandığında 20 TL değerinde NakitPuan.*

TÜRKİYE'DE 
YİRMİNCİ YIL

Arayın -444 0111 Tıklayın - www.hsbc.com.tr Ziyaret edin- HSBC Bank Şubeleri
Dünyanın yerelbankası

http://www.hsbc.com.tr


BAHAR KAMPANYASI GEMDAŞ
ABONELİK BEDELİ

peşin fiyatına A
TAKSİT |U

Abonelik Bağlantı Bedeli, kredi karana 10 taksit

TEL 513 29 29

WORLD ^cardFİnans

"i" bonus mağmum axess

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ________

26 Haziran 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Hım M mili illi İM ilmi
Gemlik Belediye si’nin 
finans giderini karşıla dığı 
MOBESE görüntü siste
minde başlatılan çalışma 
larda direk d i ki mİ eri tamam
landı. Gemlik'in belirlenen 
41 noktası takılacak 
62 kamera ile sürekli 
izlenebilecek. Megapiksel 
dijital sisteme sahip olan 
kameralar sayesin de 
Gemlik’e giriş ve çıkışlar 
kontrol altına alınacak. 
Haberi sayfa 2’de

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Halı yıkamak bir sanattır"

ücncTsiz servis hİzmctİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Elazığ’da hain
pusu: 2 şehit
Elazığ'ın Karako 
çan ilçesine 
bağlı Yoğunağaç 
köyü yakınlarında 
teröristlerce 
pusuya düşürülen 
jandarma timin
den 2 asker şehit 
oldu, 1 asker 
yaralandı; yoldan 
geçen 1 sivil 
kadın hayatını

kaybetti; 4 vatan
daş da yaralandı. 
Teröristlerin 
açtığı ateş sırasın 
da bölgedeki tar
lalarda çalıştıktan 
sonra sepetli 
motosikletle 
seyir halinde olan 
sivil vatandaşlar 
da hedef oldu.
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER.
kadrijuler@hotmail.com

Terör ve sel öldürüyor
Türkiye günlerdir sağanak yağışların 

meydana getirdiği sel ve baskınlarla bo 
ğuşuyör.

Bir yandan sel öldürüyor, bir yandan 
terör...

Dün yine teröre iki kurban verdik.
Hükümet ve askeri yetkililer teröre, tes

lim olmadıklarını açıklıyorlar...
Her yağıştan sonra yaşanan baskınlar 

ise onlarca cana mal oluyor.
Vatandaşın kaybettiği malının hesabı ise 

belli değil.
Hükümet bu konuda ve belediyeler bu 

konuda yetersiz kalıyor. .
Bir yandan terör, bir yandan doğa can 

yakıyor.• Devamı sayfa 4'de

Creall üf ünleri MııamılMiMlı,

Hollanda patentli 
Creall okul ve 
Hobby boyalarının 
Türkiye Distribütörü 
‘Sanat dünyası 
Ltd.Şti.’ dün ilköğre
tim okulları, ana

okulları ve kreşler 
ile Halk Eğitim 
Merkezi kurslarında 
kullanılacak olan 
boya ve malzemele 
rini tanıttı.
Haberi sayfa 4'de

Bursa'da, seyir 
halindeyken bir 
anda alev alan 
Mini Cooper, 
herkesi korkuttu. 
Lüks araçta çıkan

yangını söndürmek 
isteyen vatandaşlar 
arasında kısa 
süreli arbede 
yaşandı.
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrijuler@hotmail.com
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■a Buluşma
■t®Gürhan ÇETİNKAYA

Heııiana 20 metrelil HOBİSE Jiregi
Çağ “neme lazım” 
denmezse atlanır..

21’nci yüzyıl...
Yani 2100’ncü yıl..
Dünya değişiyor..
Nisan yağmurları haziran da yağıyor..
Teknoloji hızla gelişiyor..
Türkiye sele teslim oluyor..
İnsanlar sulara kapılıyor..
Acı..
Felaket..
Mücbir sebep..
Doğal afet ne dersen de yazgıyı değiştirmi 

yor..
öte yanda..
Fırsatçılar..

S ıkarcılar..
Ike için taş üstüne taş koymadan ellerine 

geçirdikleri gücü ziyadesiyle değerlendiriyor
lar..

Yangından mal kaçınr gibi..
Ellerine geçiremediklerine de dedikoduyla, 

iftirayla haince saldırıyorlar.
İnsanlık, toplumsal değerler, din, iman, 

çıkarlara alet edildi..
Kapıp kaçmak, arkadan dolanmak adetten 

oldu...
Türk insanını ayakta tutan “hasletler” 

çukura gömüldü..
Üzeri de bin kat toprakla örtüldü.. 
Patlamaya hazır bombalar;
Evde, 
işte, 
Sokakta, 
Otobüste, . 
Trende aklınıza gelen her yerde.. 
Tartışma an meselesi..
Üçüncü sayfalarda her gün şiddetin romanı 

yeni versiyonuyla karşımızda..
Saygı, sevgi, vefa artık dört beş harfin yan 

yana geldiği harf dizisinden öte anlam 
taşımıyor...

Zaman akıyor, dünya yaşlanıyor..
Yitik yaşamlar kartopu gibi yuvarlanarak 

büyüyor..
Süre yitirmeden bir an önce öze dönmeli.. 
Elele tutuşmalı, göz göze gelmeli,aymalı.. 
“Neme lazım” değil de, “Bize lazım” 

demeli..
*******

Yedi düvel padişahı Kanuni Sultan 
Süleyman süt kardeşi meşhur alim Yahya 
Efendi’ye;

“Sen ilahi sırlara vakıfsın.
Kerem eylede bizi aydınlat.
Bir devlet hangi halde çöker? 
Osmanoğulları’nın akıbeti nasıl olur? 
Bir gün olurda izmihlale uğrar mı?” diye 

sorup da aldığı şu yanıt bugünlere de ışık tut
muyor mu?

“Sultanım!
Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şayi 

olsa, işitenler de nemelazım, deyip uzak- 
laşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de 
çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip 
sussa, gizleseler, fakirlerin, muhtaçların, yok- 
sullann, kimsesizlerin, feryadı göklere çıksa 
da bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o 
zaman devletin sonu görünür.

Böyle durumlardan sonra devletin hâzinesi 
boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır. 
Asayişe itaat hissi gider, halkta hürmet duy
gusu yok olur.

Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder 
hale gelir....’’

Gemlik 
Belediyesi’nin 
finans giderini 
karşıladığı 
MOBESE görüntü 
sisteminde 
başlatılan 
çalışmalarda 
direk dikimleri 
tamamlandı.
Gemlik’in en işlek 
ve önemli meydanı 
olan Ahmet Dural 
Meydam’na çevre
deki binaların 
çatılarının da 
görüntüleneceği 
20 metrelik 
direk dikildi. 
Bursa’nın en 
stratejik ilçelerinden 
biri olan Gemlik’in 
belirlenen 41 nok
tası takılacak 62 
kamera ile sürekli 
izlenebilecek.
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
çabalarıyla 
25 Mayıs 2010 
günü ilk kazma 
vurulan çalışmalar
da kameraların 
takılacağı direklerin 
tamamı dikildi. 
Fideltus İleri 
Teknoloji A.Ş.

tarafından sürdü 
rülen çalışmalar 
devam ederken 
önümüzdeki hafta 
içinden itibaren 
direklere kamera 
takılması işlemine 
başlanılacağı 
bildirildi.
4’ü plaka tanıma 
sistemine, 20 adedi 
hareketli sisteme 38

adedinin de 
Megapiksel dijital 
sisteme sahip olan 
kameralar sayesin 
de Gemlik’e giriş ve 
çıkışlar kontrol 
altına alınacak.
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
MOBESE sisteminin 
programa uygun 
olarak devam

ettiğini ve sistemin 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü içinde yer alan 
kontrol odasının da 
yapıldığını kayde
den Fideltus İleri 
Teknoloji A.Ş. yet 
kilileri çalışmaların 
Ağustos ayı 
başında bitirilerek 
teslim edileceğini 
bildirdiler.

Meyhaneler soiağııa mit Mııı
Gemlik 
Belediyesi’nin 
başlattığı araçsız 
sokak çalışmalarına 
Meyhaneler 
Sokağında 
devam ediliyor. 
İskele Meydanı’nda 
bulunan GEMDAŞ 
Müdürlüğü’nün 
arka sokağından 
Garanti Bankası’na 
kadar olan bölümde 
sökülen eski 
parkelerini yerine 
yeni parke ve 
bordür döşenme
sine başlandı. 
Belediye Teknik 
elemanlarından 
aldığımız bilgilere 
göre, yağmur 
nedeniyle başlayan 
döşeme çalışmaları
na ara verildiğini, 
havanın açmasıyla 
devam edileceğini 
bildirdiler. 
Öte yandan 
Belediye Çarşı ve
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Bıırsa'ıla trafik Marınıla 3 kişi yaralandı
Bursa'da meydana 
gelen iki trafik 
kazasında, 
3 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Karacabey 
ilçesinde, Halil 
Kazanç (27) 
idaresindeki 34 GZ

Kavnaıla silahlar konuştu
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
yaklaşık bir ay önce 
iki grup arasında 
çıkan kavgada, olay
la ilgisi olmayan bir 
genci başından 
vurarak ölümüne 
neden olduğu iddi
asıyla aranan zanlı 
yakalandı.
Temenyeri Parkı'nda 
30 Mayısta yaşanan

15 yaşındaki genci ılizinılen bıcaklaılı
Bursa'da, bir 
genç bıçakla 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Yunusemre

Üzerlerinde uyuşturucu hapla yakalanın
Bursa'da, üzer
lerinde uyuşturucu 
hap bulunan 3 genç 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre,

h!fctaüselll!tntillflîreıılaiilm'lo]iacıfolisi8i'1falıalaılı
Bursa'da geçtiğimiz 
ay yeğenini dövdük
leri iddiasıyla rast- 
gele ateş ederek 
Eray Eren isimli 
öğrenciyi öldüren 
zanlı, boyacı kılığın
daki polislerce yaka
landı. Musevi asıllı 
işadamı Nesim Mal 
ki'nin cinayetin de 
de adı geçen zan
lının yurtdışına kaç
mayı planladığı 
ortaya çıktı. Bursa 
nın merkez Yıldırım 
ilçesi Temenyeri 
Parkı'nda 29 Mayıs 
Cumartesi akşamı 
meydana gelen olay
da, iddiaya göre kız 

3205 plakalı otomo
bil, Coşkun 
Türkmen'in (29) kul
landığı 16 HAJ 57 
plakalı motosikletle 
çarpıştı.
Kazada yaralanan 
Halil Kazanç ve 
Coşkun Türkmen, 

olayda, iki grup 
arasında 'kız mesele
si' yüzünden çıkan 
tartışma kısa sürede 
kavgaya dönüşmesi 
sonucu, 18 yaşında
ki Eray Eren, kimliği 
belirlenemeyen bir 
kişinin açtığı ateş 
sonucu yaralanmıştı. 
Ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesine

Mahallesi Kıyıcı 
Sokak'ta kaldırımda 
oturan M.R.K'nın 
(15) yanına gelen 
Yılmaz G, henüz 

merkez Osmangazi 
ilçesi Ünlü Cadde'de 
devriye gezen 
güvenlik güçleri, 
durumlarından 

yüzünden iki grup 
arasında kavga çıktı. 
Çevre dekiler kavga 
eden gençleri ayır
maya çalıştı. Bir sü 
re sonra dayak yiyen 
13-15 yaşlarındaki 
yeğeni ile parka ge 
len 40 yaşlarındaki 
bir kişi, yeğeninden 
kendilerini döveni 
göstermesini istedi. 
Çocuklar ise 
kendilerini 17 yaşın
daki Ö.A.D.'nin 
dövdüğü nü söyledi. 
Saldırgan yakaladığı 
A.D.'i darp etmeye 
başladı. A.D.'in elin
den kaçması üzerine 
de ta bancasını

Karacabey Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Merkez Osmangazi 
ilçesinde, Osman
Onay'ın (29) 
kullandığı 
16 LB 526 plakalı 
otomobil İnönü 

kaldırılan genç, 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamamıştı. 
Olayın ardından 
araştırma başlatan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, ateş 
eden kişinin 
Muharrem K. (40) 
olduğunu belirledi. 
Takip sonucu yeri 

belirlenemeyen 
nedenle genci 
dizinden bıçakla
yarak kaçtı. 
Bursa Devlet 

şüphelendiği R.D 
(22), Ö.K (23) ve 
E.T'nin (25) üzerinde 
arama yaptı.
Ceplerinde 4 adet 

çıkartarak 
arkasından 2 el ateş 

etti. Kaçan A.D. yara 
almadan kurtulur 
ken, parkta oturan 
ve olayla ilgisi olma 
yan 17 yaşındaki 
Eray Eren başından 
yaralandı. Eren kan
lar içinde yere düşer 
ken, saldırgan yeğe 
nini alıp kaçtı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatan Bursa Em 
niyet Müdürlüğü, 
zanlının yakalanma 
sı için Yalova, 
Gemlik ve 
Bursa'da muhtelif 
adreslere 
operasyonlar

Caddesi'nde yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Mustafa 
öztürk'e (76) 
çarptı. 
Kazada yaralanan 
yaşlı adam, Bursa 
Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı 

tespit edilen zanlı, 
Soğanlı 
Mahallesi'nde bir 
nakliye kamyonuyla 
eşyalarını taşımak 
isterken bölgede 
bekleyen ve 'Seyyar 
satıcı' gibi davranan 
polisler tarafından 
yakalandı.
Zanlı, sorgula
masının ardından 
adliyeye sevk edildi.

Hastanesine 
götürülen M.R.K'nın 
sağlık durumunun 
iyi olduğu, zanlının 
arandığı bildirildi.

uyuşturucu hap 
bulunan zanlılar 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruştur
ma sürdürülüyor.

düzenledi.
Simitçi ve boyacı 
kılığına giren Asayiş 
Şube Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, 
merkez Osman gazi 
ilçesi Soğanlı 
Mahallesi'n de bir 
adresten baş ka bir 
adrese gitmek için 
nakliye kamyonunu 
kullanan zanlı 
Muharrem K.'ı 
yakaladı. Hakkında 
yakalama kararı 
bulunduğu için polis 
te ifadesi alına
mayan Muhar rem 
K.'nın yurtdışına 
kaçmayı planladığı 
öğrenildi.

vatandaşlar birbirine girdi

Bursa'da, seyir 
halindeyken bir 
anda alev alan Mini 
Cooper, herkesi 
korkuttu.
Lüks araçta çıkan 
yangını söndürmek 
isteyen vatandaşlar 
arasında kısa süreli 
arbede yaşandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnönü 
Caddesi'nde seyir 
halinde olan Nejat 
Arıcı (41) yöneti
mindeki 16 JDN 
48 plakalı Mini 
Cooper marka 
otomobil, motor 
bölümündeki kısa 
devre sonucu bir 
anda yanmaya 
başladı. Benzinlik 
önünde yanmaya 
başlayan lüks 
otomobil, yol 
kenarına alındı. 
Benzin istasyonun
dan getirilen yangın 
söndürücülerle

Çocuğu yüzünden 
komşusunu bıçaklayan 

babaya 15 yıl hapis
Bursa'da çocukların 
tartışmasına 
karışan babalar 
arasında çıkan kav
gada komşusunu 
bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia 
edilen sanık, 15 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde, "kasten 
adam öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapsi istenen 1 
çocuk babası Y.Ç. 
(39), son kez hakim 
karşısına çıktı. 8 ve 
9 yaşındaki çocuk
lar arasında tokat 
atma meselesi 
yüzünden çıkan 
kavgada komşusu 
Yavuz Gürbüz'ü (42) 
bıçaklayarak 

alevler 2 dakikada 
söndürüldü.
Yangının söndürül 
mesiyle herkes 
rahat bir nefes aldı. 
Bu arada yangın 
sırasında yardım 
etmek isteyen iki 
grup arasında bir 
tartışma çıktı.
Sözlü tartışmanın 
arbedeye dönüşme
si üzerine polis 
ekipleri olaya 
müdahale etti. 
Vatandaşlar hem 
yangını söndürdü 
hem de kavga 
eden iki grubu 
sakinleştirmek 
zorunda kaldı.
Olay yerine gelen 
Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekipleri yanan 
araca soğutma 
işlemi yaparken, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı 

öldürmekle 
suçlanan sanık 
Y.Ç., son sözünde, 
"Keşke bunlar 
olmasaydı.
Bir anlık öfke 
neticesinde elimi 
kana buladım. 
Çok pişmanım" 
diye konuştu. 
Mahkeme, sanık 
Y.Ç.'yi, 2 çocuk 
babası Yavuz 
Gürbüz'ü öldürmek 
suçundan önce 
müebbet hapis 
cezasına 
çarptırdı. Ardından 
sanığın cezası, 
suçu tahrik altında 
işlemesi ve duruş
madaki iyi hali 
göz önünde bulun
durularak 15 
yıla indirildi.
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Terör ve sel öldürüyor..
30 yıldır Türkiye PKK terörü ile savaşı 

yor.
Bu apaçık bir savaş..
Doğu bölgemizde ülkeden ayrılmak için 

sokak savaşları veriliyor.
Aynı Filistindeki gibi, çocukları devlet 

güçlerinin önüne sürüyor ayrılıkçı güçler..
Dünkü gazetelerin bazıların manşe 

tinde Diyarbakır Belediye Başkanı ve 
çevredeki kurt kökenli belediyelerin baş 
kanları Türkiye’den özerklik isteyecekleri
ni yazıyordu..

Bölgede büyük oyunlara oynanıyor.
Türkiye bu oyunun bir sahnesinde...
Oyuncular arasında hükümet, ayrılıkçı 

kürtler, terörist PKK, ABD, Barzani, Taliba 
ni var.

AB’d e bu gelişmeleri destekliyor.
Bu destekler ile Türkiye terörle 30 yıldır 

savaşıyor.
26 yılın kanlı bilançosunu Milliyet önce

ki gün yayınladı.
PKK teröründen ölenlerin sayısı 42 bin 

kişi.
6 bin 653 asker, polis ve korucu ölmüş 

bu savaşta.
5 bin 669 terör olaylarında vatandaş ca 

mm yitirmiş.
29 bin 704 de PKK’lı ölmüş.
Yaralı sayısı 21 bin 615 kişi.
Toplam ölenlerin sayısı ise 42 bin kişi.
İşte terör gerçeği.
PKK terörünü devlet bunca yıl bitireme 

miş.
Bunun birde devlete maddi kaybı var.
Rahmetli Özal ile başlayan terör belası

na karşı uygulanan siyasetlerin yanlışlığı 
bugünkü tabloyla ortaya çıkarmış.

Bunlardan biri kurt gerçeğidir.
Kürt halkının yıllarca dil ve kültürünü 

engelleyen bir anlayış sergilendi bu 
ülkede..

Kürtçe yayınlar, kürtçe müzik yasaklan 
dı.

İngizce dil ile Fransızca dil ile eğitim ve 
ren okullar açtık ama, kendi vatandaşımı 
zın dilini yasakladık.

Kültürünü araştırmasını engelledik.
Kürdün hafif karnını bilen taşeronlar 

ayrılıkçı kürtleri silahlandırdı.
Asırlardır birlikte yaşadıkları Türklere 

karşı kürtleri destekledi hep..
Ülkemizin bir yanında terör yuvası kur 

dular.
Sonuç 42 bin kişinin ölümü..
Yambaşımızdaki komşumuz Irak’a de 

mokrasi getireceğini söyleyen emperyalist 
ler ise, Irak’ı işgal edip, yeraltı kaynakla 
rımn (petrolünü) üzerine yattılar.

Irak’ın kuzeyinde kürt devleti kurdurdu
lar.

Bu gidişin sonu belli.
PKK’nın silahlı mücadelesi kürtlere 

siyasal özerlik veya ayrı kürt devleti 
olarak bir gün karşımıza çıkacak.

ABD’nin bu istediğini Ozal Irak işgali 
sırasında dile getirmedi mi?

Eyalet sisteminden, kürtlere özerklikten 
söz etmedi mi?

Türkiye de hergün terör can alıyor.
Bir yandan da yağan yağmurların taş 

kınları evleri yıkıyor, insanları araçları, 
önüne katıp götürüyor.

Bu ülkede masum insanlar ölüyor...
Ölümlerine çare bulunmuyor.
Biz PKK terörü ile değil, emperyalizmin 

kendisi ve uzantılarıyla savaşıyoruz.
Bu savaş zor biter.

Hollanda patentli 
Creall okul ve 
Hobby boyalarının 
Türkiye Distribütörü 
‘Sanat dünyası 
Ltd.Şti.’ dün ilköğre
tim okulları, ana 
okulları ve kreşler 
ile Halk Eğitim 
Merkezi kurslarında 
kullanılacak olan 
boya ve malzemele 
rini tanıttı.
Paşa Otel’in üst 
katında firma 
yetkilileri tarafından 
sergilenen ürünler 
Ürün Tanıtım 
Temsilcisi Ayla 
Güneri ve Gökhan 
Sezgin tarafından 
tanıtıldı.
Creall ürünlerinin 
Gemlik Yetkili 
Bayiliğini alan 
Akın Kırtasiye yet 
kililerinin de hazır 
bulunduğu toplantı
da, tüm ürünlerin 
ayrı ayrı sağlık bel
gelerinin bulun
duğunu belirten 
yetkililer, çocukların 
kullanacakları bu 
ürünleri insan 
sağlığına hiçbir 
zararı bulun
madığını, bunun da 
çok önemli olduğu
na dikkat çektiler.

Yoksulluk sınırı sınırları aslı
Türkiye Kamu-Sen, 
Mayıs ayı için tek 
kişinin yoksulluk 
sınırını 1472 TL 94 
kuruş, 4 kişilik bir 
ailenin asgari geçim 
sınırını ise 2955 TL 
21 kuruş olarak 
hesapladı.
Konfederasyondan 
yapılan yazılı açıkla
mada, Türkiye 
Kamu-Sen 
Araştırma 
Geliştirme 
Merkezince, 
Türkiye İstatistik 
Kurumundan 
alınan Mayıs 2010 
fiyatlarına göre 
hazırlanan "asgari 
geçim endeksi" 
sonuçları açıklandı. 
Buna göre, Mayıs 
ayında 4 kişilik 
bir ailenin sağlık 
kuruluşlarının 
belirlediği biçimde 
beslenebilmesi 
için günlük 22 TL 
95 kuruş harcama 
yapması gerekiyor.

Sanat Dünyası 
Ltd.Şti. nin yılın 12 
ayında Türkiye’nin 
her tarafında semi
nerler düzenleyerek 
ürünlerini tanıttığını 
söyleyen Temsilci 
Gökhan Sezgin, 
Creall ürünlerinin 
kalitesinin diğer 
ürünlerden farklı 
olduğunu, kullanıldı 
ğında anlaşılacağını 
belirterek, “Ürünle 
rimiz her şeyden 
önce çocuk sağlığı
na zarar vermemek
tedir. Başta öğret
menler ve anne 
babalar buna 
dikkat etmelidir. 
Günümüzde birçok

Bir ailenin aylık gıda 
harcaması toplamı 
688 TL 50 kuruş 
olurken, ortalama 
1355 lira 9 kuruş 
ücret alan bir 
memurun ailesi için 
yaptığı gıda harca
ması, maaşının 
yüzde 50,78'ini 
oluşturuyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerinde
ki konut giderleri ise

sağlık belgesi 
mevcuttur. Anne 
ve babalar buna 
çok dikkat 
etmelidir” dedi.

ürün kanserojen 
maddesi içeren 
boyalarla yapılmak
tadır. Creall ürün
lerinin her birinin

bir memurun 
Mayıs ayı ortalama 
maaşının yüzde 
35,38'ine denk 
geldi.
Buna göre, bir 
memur, ortalama 
maaşının yüzde 
86,16’sını yalnızca 
gıda ve barınma 
harcamalarına 
ayırırken, diğer 
ihtiyaçlarını karşıla
mak için maaşının 

yüzde 13,84'ünü kul
lanıyor. Ortalama 
ücretle geçinen bir 
memur ailesinin 
ulaşım, sağlık, 
eğitim, haberleşme 
, giyim gibi diğer 
zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılaması için 
Mayıs ayı maaşın
dan geriye 188 TL 
kalıyor.
Araştırmada, 
çalışan tek kişinin 
yoksulluk sınırı 
1472 TL 94 kuruş, 
4 kişilik ailenin 
asgari geçim haddi 
ise 2955 TL 21 
kuruş olarak hesap
landı. Sonuçlar, 4 
kişilik bir ailenin 
asgari geçim 
haddinin bir önceki 
aya göre yüzde 0,24 
azaldığını gösterdi. 
Çalışan tek kişinin 
açlık sınırı ise bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,21 oranında 
azalarak 1123 lira 86 
kuruş oldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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[lazığ’da İnin pusu: 2 şehit
Elazığ'ın Karakoçan 
ilçesine bağlı 
Yoğunağaç köyü 
yakınlarında 
teröristlerce pusuya 
düşürülen jandarma 
timinden 2 asker 
şehit oldu, 1 asker 
yaralandı; yoldan 
geçen 1 sivil kadın 
hayatını kaybetti; 4 
vatandaş da yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, Elazığ'ın 
Karakoçan llçesi'nin 
Tunceli sınırında 
bulunan Yoğunağaç 
Köyü'ndeki Seyran 
tepe Barajı'nın uzak 
korumasını sağla 
yan askeri tim 
görevden dönerken 
PKK'lı teröristler 
tarafından pusu 
kuruldu.
Teröristlerin uzun 
namlulu silahlarla 
açtığı ilk ateşte 2 
asker şehit olurken, 
karakol komutanı 
astsubay yaralandı. 
Teröristlerin açtığı 
ateş sırasında 
bölgedeki tarlalarda 
çalıştıktan sonra 
sepetli motosikletle 
seyir halinde olan 
sivil vatandaşlar da 
hedef oldu. PKK'lı 
teröristlerin silahlar
dan çıkan kurşunlar
da motosiklette 
bulunan Zekiye 
Gezer isimli kadın 

hayatını kaybe 
derken, 4 sivil de 
yaralandı.
Yoğuağaç Jandarma 
Karakolu'ndan 
askerler de hemen 
bölgeye giderek 
PKK'lı teröristlerle 
çatışmaya girdi. 
Çatışma sürerken, 
Tunceli Jandarma 
Bölge Komutan 
lığı'ndan kalkan 
Sikörsky helikopter
lerle özel eğitimli 
komandolar çatışma 
bölgesine indirildi. 
Süper Kobra tipi 
helikopterler de 
PKK'lıların bulun
duğu alanları ateş 
altına aldı.
Saldırısı sırasında 
1 vatandaş hayatını 
kaybetti; 3'ü asker 
7 kişi de yaralandı. 
Yaralı askerlerden 
durumu ağır olan 
2'si kaldırıldıkları 
Elazığ Asker 
Hastanesi'nde şehit 
oldu. Yaralı 1 asker 
ise, Karakoçan 
Devlet Hastane 
si'nde tedavi altına 
alındı.
ölen vatandaşın 
isminin Şerife Gezici 
(70) olduğu; yarala 
nanların ise Mazlum 
Gezici (5), İsmail 
Gezici (19), Bedriye 
Gezici (38) ve Ali 
Gezici (49) oldukları 
öğrenildi. Yaralı 

vatandaşların 
Karakoçan Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavileri sürüyor. 
Vatandaşların 
sepetli motosikletle 
karayolundan geçtik 
leri sırada saldırının 
gerçekleştiği bildiril
di. Olayla ilgili 
bölgede geniş çaplı 
operasyon 
başlatıldı.

ŞEHİTLERİN 
KİMLİKLERİ 
Elazığ'ın Karakoçan 
llçesi'ndeki Seyran 
tepe Barajı'ndaki 
göruma görevinden 
birliğe dönerken 
pusu kuran PKK'lı 
teröristlerin açtığı 
ilk ateş sonucu 
şehit olan askerlerin 
Diyarbakır Ergani 
nufusuna kayıtlı 
Jandarma Er Zülfi 
kar Aksoy ile Hakka 
ri Çukurca nufusuna 
kayıtlı Jandarma Er 
Süleyman Akan, 
yaralı diğer askerin 
ise Jandarma 
Astsubay Ahmet 
Gökalp olduğu belir
lendi.
Çatışma iki ateş 
arasında kalan aile
den aynı aileden 
Şerife Gezici'nin 
öldüğü terörist 
saldırısında diğer 
yaralı sivillerin ise 
aynı aileden Ali (49),

Bedriye (38) İsmail 
(19) ve Mazlum 
Gezici (5) oldukları 
öğrenildi. Saldırıdan 
sonra kaçan terörist 
lerin yakalan ması 
için takviye birlik
lerin sevkedildiği 
bölgede operasyon
lar sürüyor.

ŞEHİTLERİN 
CENAZELERİ FÜ 
HASTANESİNDE 
Elazığ'ın Karakoçan 
ilçesi kırsalındaki 
çatışmada şehit 
olan askerler ile 
Şerife Gezici'nin 
(70) cenazeleri Fırat 
Üniversitesi (FÜ) 
Hastanesine getiriK 
di. Yoğunağaç Köyü 
kırsalındaki kara 
yolunda gerçek
leşen saldırıda 
şehit olan iki 
askerin cenazeleri 
otopsi için 
Elazığ Asker 
Hastanesinden 
ambulansla FÜ 
Hastanesine getiril
di. Saldırıda hayatını 
kaybeden Şerife 
Gezici'nin de cena 
zesinin hastaneye 
getirildiği bildirildi. 
Öte yandan, 
saldırıda yaralanan 
Ali ve Bedriye 
Gezici'nin de 
hastanede tedavi
lerinin sürdüğü 
belirtildi.

■n---------------------------------------------

MmlıeMıı
BMıslıı

Erzincan'da bir 
grup teröristin izini 
yakalayan Özel 
Harekat timlerince 
köyde operasyon 
düzenlendi. 
Operasyon sebe
biyle Erzincan- 
Sivas karayolu, 
trafiğe kapatılırken, 
iki terörist ölü 
olarak ele geçirildi. 
Evde yangın 
çıktı.Erzincan'a yak
laşık 20 kilometre 
uzaklıktaki 
Doğusan Mermer 
Fabrikası ile TIR 
parkının bulunduğu 
bölgede özel 
harekat timleri ve 
jandarma koman
dolar tarafından 
yürütülen 
operasyonda silah 
sesleri duyuluyor. 
Teröristlerin 
bölgede 
sıkıştırıldığı 
öğrenildi.

ETKİSİZ 
HALE 
GETİRİLDİLER 
Erzincan'ın 
Hürrem Palangası 
Köyü'nde 2 terörist 
etkisiz hale getirildi. 
Bilgiye göre, şehir 
merkezine 13 kilo
metre, Erzincan- 
Sivas kara yoluna 
200 metre uzaklıkta
ki Hürrem 
Palangası köyünde 
bir evde bir grup 
teröristin bulun
duğu ihbarıyla 
Emniyet Müdürlüğü 
Özel Harekat 
timlerince köyde 
operasyon 
düzenlendi.
Evde bulunan 
teröristlerin ateşle 
karşılık vermeleri 
üzerine çıkan 
çatışmada, 2 
teröristin etkisiz 
hale getirildiği 
öğrenildi.

Yeni araç için 1 Temmuz u bekleyin
Sıfır kilometre araç 
larına binmek için tüm 
hazırlıklarını tamam
layan tüketiciler, 
motorlu taşıtlar ver
gisinin ilk taksitini 
ödememek için, oto
mobil hayallerini 1 
Temmuz’a erteliyor. 
Otomobil firmalarının 

müşteri çekebilmek 
için adeta birbirleriyle 
yarıştığı şu günlerde, 
acentelerde hareketli 
günler yaşanıyor. 
Firmaların indirim 
yarışı tüketicileri 
mutlu ederken, artan 
müşteri talebi ise 
acente sahiplerinin 

yüzlerini güldürüyor. 
Birikimlerini ve 
mevcut otomobillerini 
peşinat olarak 
veren tüketiciler 
faiz oranı 0,90 
civarında olan düşük 
taşıt kredilerinden 
yararlanıyor, ancak 
büyük bölümü motor

lu taşıtlar vergisinin 
1. taksitini ödememek 
için 1 Temmuz 
Perşembe gününe 
kadar beklemeyi 
tercih ediyor.
Aracına hemen bin
mek isteyenler ise 
yaklaşık 1 hafta için 
yeni otomobiline

motorlu taşıtlar ver
gisinin 1. taksidini

ödemek zorunda 
kalıyor.

1 GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin,
www.guvensomine.com bİZe lll(lŞ(lC(lksiHlZ

Karadeniz den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 
Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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BursadaEğitimin 
Geleceği üzerine

Otomotiuin Devlerinden 
üretimeara

Tartışmalar'Paneli
Bursa'da, 'eğitimin 
geleceği üzerine 
tartışmalar' konulu 
panel düzenlendi. 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) eğitim ve 
güzel sanatlar 
fakülteleri ile 
Kültür Okulları 
iş birliğiyle düzen
lenen panelde, 
eğitim konusu ele 
alındı.
UÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Ersin Kuşdil, 
Türk aile yapısında,

çocukların tek 
bir birey olarak 
düşünülmediğini 
söyledi.
Model olarak 
alınan batılı aile 
yapısında bu 
bağımlılığın en 
aza indirildiğini 
belirten Doç. Dr. 
Kuşdil, 'Bu nedenle 
başarılı bir birey ve 
öğrenci istiyorsak 
gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikleri aileler 
ile birlikte yap
malıyız, koşulları 
buna göre ayarla
malıyız' dedi.

KTO ABONE OLDUNUZ MU?
EHUrlı lu cinli ılıul sunul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA â “SUYUNU BOŞA I 
HARCAMA

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" < I 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın PWWWfe. g.

Tofaş ve OYAK 
Renault, temmuz 
ayından itibaren 
bakım-onarım ve 
yıllık izinler 
nedeniyle değişik 
sürelerle üretimleri
ni durduracak. 
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
(OSB) kurulu OYAK 
Renault'da çalışan 
4 bin 610 işçi, 26 
Temmuz-23 
Ağustos tarihleri 
arasında üretim 
yapmayacak.
Bu süreçte, bakım- 
onarım bölümünde 
görevli belli sayıda
ki personel, çalış
malarını sürdüre
cek. "Fluence", 
"Symbol", 3 ve 5 
kapılı "Clio" ve 
"Clio Grand Tour" 
üreten OYAK Rena 
ult, üç vardi yalı 
çalışma sistemini 
sürdürüyor. OYAK 
Renault, yılda 360 
bin, dakikada bir 
araç üretme kapa
sitesine sahip. 
Hafif ticari araç

elmfc «sekeri
- - - - - - - - -KREŞLERİ

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

OW12.YII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

indirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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

ELEMAN

segmentindeki 
"Doblo"nun yanı 
sıra Peugeot ve 
Citroen markalarını 
bünyesinde 
barındıran Fransız 
PSA Grubu ve Fiat 
için "Mini Cargo" 
ile "Linea" ve 
"Albea" üreten 
Tofaş'ta ise 5 bin 
600 işçi, 26 
Temmuz-16 
Ağustos tarihleri 
arasında yıllık izin 
yapacak. 
Bakım-onarım için 
yaklaşık bin per
sonel ise çalışmayı 
sürdürecek.
Halen bazı birim
lerde çift bazı birim
lerde de üç vardiya 
üretimine sürdüren 
Tofaş, 400 bin 
adet/yıl üretim 
kapasitesine sahip 
bulunuyor. 
Otomotiv sanayi 
için dizel enjeksi 
yon sistemleri 
üreten Bosch 
Sanayi ve Ticaret 
AŞ de ise üretim 
durmayacak

LİMANLAR BÖLGESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY İNŞAAT TEKNİKERİ 

ARANIYOR
Tel: 0 532 275 88 07

KfiŞCDC BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

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 1
Daire, Zeytinlik, Vîlli 

A/ıonTon<5
TAPU TAKİP 1

ACİL SATILIK ve KİRALIK

a, Dükkan, Arsa, Arazi 
.C RROKCR'İ 
İŞLERİ YAPILIR 
LARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

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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SATILIK DAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 

3+1 DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik KHrfez

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Hamidiy e Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu) (Manlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaptı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

26 Haziran 2010 Cumartesi 
TUĞBA ECZANESİTEMA A “SUYUNU BOŞA 

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
L İtfaiye 110

Polis İmdat 155
J ■ Jandarma İmdat 156
■M Jandarma K. 513 10 55
|T Polis Karakolu 513 18 79

. Gar. Kom. 513 12 06
1 KAYMAKAMLIK

I Kaymakamlık 513 10 51
3 C.Savcılığı 513 10 53

, C.Savcı Yrd. 513 29 54
| Emniyet Müd. 513 1° 28

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 5*93 23 94

VAPUR-FERİBOT

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

OTOBÜS

1 __________ ULAŞIM__________
1 METRO 513 12 12
! Aydın Turizm 513 20 77
X Süzer Turizm 512 10 72
■ Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
I Anıtur 514 47 71

■ Kamil Koç 512 0163

HASTANELER _______

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59-
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz S14 88 70
Totalgaz___________514 17 00
Akcan Petrol

T AR P^. ’° ”
Tuncay Otogaz 513 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
• Sahil Dev. Hest. 513 23 29
' Mer.SaQ.Ocağı 513 10 68
H Tomokay Tomografi 513 55 29

■ Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

■ _________ TAKSİLER__________

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

- Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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 OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3698 
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 
SORAYAYI TAŞLAMAK 

12.00-14.I5-16.15- 
20.30 

BENİ UNUTMA 
ll.45-l4.00-l6.30- 

20.30

Rezervasyon 
(Td: 513 33 21)
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BAHAR KAMPANYASI
ABONELİK B E D E E İ

peşin fiyatına A
TAKLİT |U

GEMDAŞ
DOĞAL GAZ

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Abonelik Bağlantı Bedeli, kredi kartına 10 taksit

TEL 513 29 29

WORLD SRcardFİnans 

+bonus maJÇmum axess

GemlikKzrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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'Winn aılalıiiı mW
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Belediye hakkında bilgi kirliliği oluşturulduğunu söyledi

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Cumhuriyet Savcılığı’n 
ca Belediyede başlatılan soruşturma öncesi ve sonrasında 
kamuoyuna bilinçli olarak dayanaksız ve saptırılmış bilgiler 
iletildiğini belirterek, Belediye hakkında bilgi kirliliği oluşturul
duğunu söyledi. Savcılığın araştırmasına destek vermek 
amacıyla müşteki olarak incelemeye katılma talebinde bulun
duklarını söyleyen Başkan Güler, "Belediyede hiçbir şeyin gizli 
ve saklı ve de yapanın yanına kar kalmasına müsade etmemeye 
kesin kararlıyız" dedi. Başkan Güler, bu süreçte hesap vere
meyenlerin kesinlikle ayıklanacağını da bildirdi. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kumla..
Yağmurlu geçen bir Haziran ayının so 

nun a geldik.
Sonunda yaz geldi galiba..
Hafta sonunu Kumla’da geçirdik.
Kumla benim gençlik yıllarımın geçtiği 

Kumla değil.
Yapılaşmanın başlamadığı 1970’li yıl

ların Kumla’sini özlememek elde mi?
1980’li yıllarda başlayan yapsatçılık so 

nucu Kumlayı betonla doldurduk.
Yazlık nüfusu tam belli olamayan 

Kumla’nın bugünkü haline gelmesinde 
arazi sahiplerinden, belediye başkanına, 
müteahidine kadar bir dizi insanın 
sorumluluğu var. Devamı sayfa 4’de

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sonattır"

ÜCRfTSİZ SCRVİS HİZMGTİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP 
Milletvekili Gemlikli Giresunluları ziyaret etti.

Giresun

Gemlikle
--------- ÜT"

KÜLTÜR VE DAYA

milletvekili

Halk Eğitim Merkezi nde
Birişimcillk İle Büro 

Yönetimi, Sekreterlik 
kursları acılıyor

Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim ve 
Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Ömer 
Ciner ile CHP Merkez ilçe Başkanı Adnan 
Aydın, Gemlik’teki Giresun kökenli esnafı, 
Giresunlular Derneği’ni ziyaret etti. Gire 
sun milletvekili Eşref Karaibrahim, “Ben, 
artık Gemliklilerin de milletvekiliyim. Anka 
ra da olan sorunlarınız için beni de araya
bilirsiniz." şeklinde konuştu. Sayfa 2’de

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
bünyesinde ilk 
defa Girişimcilik 
ile Büro Yönetimi 
ve Sekreterlik 
kursları açılacak. 
Kurslara katılmak 
isteyenlerin 
Temmuz ayı 
içerisinde eğitime 
başlanması plan

lanan bölümlerin 
kayıtları için Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
başvurmaları 
yeterli olacak. 
Girişimcilik dersi 8 
gün, Büro Yönetimi 
ve Sekreterlik 
kursu üç aylık 
bir süreyi 
kapsayacak.

Zirveyi yakından 
ilgilendiren maçta 
Umurspor her iki 
yarıda bulduğu 
gollerle Bordo 
spor’u 2-0 yene 
rek zirve inadını 
sürdürdü.
Haberi sayfa 5'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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'■c® Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Milletvekili Gemlikli 
Giresunluları ve CHP’yi ziyaret etti.

Yol ayrımı ...
İyi gitmeyen bir şeyler var.. 
Türkiye yol ayrımında mı? 
Birleşme bütünleşme ya da bölünüp ayrışma.. 
Karar verecek olan yurttaş..
Kürt sorunu emperyalizm tarafından kaşını 

yor.. Derinleştiriliyor..
Çözümsüzlüğe gidiyor.
önce ABD’nin Körfez Savaşı..
Sonrasında Irak’ı parçalayıp bölme girişimleri.. 
Bölgede emperyalisti etkin kılmanın kararlı 

adımları..
Bakıp duracak mıyız?
Yoksa yol mu olacağız?
Görünen tablo iç açıcı değil..
Çanakkale Savaşı..
Kurtuluş Savaşı..
Kürt, Türk, Laz, Çerkez..
Kaynaşarak omuz omuza birlikte başarmadılar 

mı?
Ne oldu ne bitti de?
Kardeşler karşı karşıya geldiler..
Getirildiler..
Bilinçli olarak..
Ülkenin önünde duran ve giderek büyüyen 

sosyal, ekonomik, kültürel sorunlar halının altı
na mı süpürülmek isteniyor?*******

Bir fotoğraf..
Polislerin arasında giden binlerine alkışlarla 

destek veriliyor..
Fotoğraf altında şöyle yazıyor:
İstanbul’da polis ve askeri personel taşıyan 

servis araçlarına yönelik bombalı saldırılarla 
ilgili olarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk 
edilen 19 kişi, sağlık kontrolünün ardından 
savcılık sorgusuna alındı. Öte yandan, zanlılar 
adliyeye getirildiği sırada binanın dışında 
bekleyen yakınları, alkışlarla destek verdi.

, Okuyunca;
İnsanın kanı çekiliyor..
İçi ürperiyor..
Ayrışma..
Ötekileşme “kabul edilir mi oldu?”
Ya da fütursuzluk mu sardı ortalığı?
İstanbul’un orta yerinde..
Adaletin odağında..
Çocuk katillerine..
Alkışlı destek..
Akıl mantık kalmıyor..
Görünen o ki;
Açılım ters tepmiş süreç tehlikeli dönemece 

girmiştir..
Kin, nefret tohumları kanla gözyaşıyla sula

narak yeşertilmiştir..
Tahrik ve taciz açıktır..
Kapılmak..
İç savaşın ilk kıvılcımını çakar..
Yangını sokağa taşır..
Söndürmek için ...
Ne köpük yeter ne kum ne de su..
İktidar, muhalefet, sivil toplum örgütleri, 

basın-yayın organları doğru adımlar atınız etkili 
söndürücüler kullanınız...

Yangına benzinle gitmeyiniz..*******
Toprak ağalığı..
Şeyhlik..
Ortaçağın kalıntıları temizlenmeli..
Kökü kazınmalı.. *
Toprak dağıtılmalı..
Elbette ki demekle olmuyor..
Büyük organizasyon..
Hukuk süreci var..
Sosyal boyutu var..
Geleneksel yanı var..
Kadastro sorunu var..
Finansman ayağı var..
Evet var.. Var diye bekleyecek miyiz? 
ölenin ardından ağıtlar yakarak tarihin 

belleğine mi bırakacağız?
ölen ölür kalan sağlar bizimdir mi diyeceğiz?

Giresun milletvekili Gemlik'te
Cumhuriyet Halk 
Partisi Giresun 
Milletvekili Eşref 
Karaibrahim ve 
Giresun Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ömer Ciner ile CHP 
Merkez ilçe Başkanı 
Adnan Aydın, 
Gemlik’teki Giresun 
kökenli esnafı, Gire 
sunlular Derneği’ni 
ve CHP ilçe Başkan 
lığını ziyaret etti. 
Geçtiğimiz hafta 
Bursa’da Giresun 
luların yapacağı 
Yayla Şenliği için 
Bursa’ya gelen 
Giresun Milletvekili, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı ve CHP 
Merkez İlçe Baş 
kanı, şenliğin yağış 
lar nedeniyle iptal 
edilmesi üzerine 
Gemlik’e geldiler. 
CHP Belediye Meclis 
üyesi Muarrem Sarı 
tarafından karşıla 
nan Giresun heyeti, 
geceyi Gemlik’te 
geçirdi.
Cumartesi günü 
CHP İlçe 
Merkezini ziyaret 
eden heyeti 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler ve Yöne 
tim Kurulu üyeleri 
tarafından karşı
landı. CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler 
Gemlik’teki siyasi 
çalışmalar hakkında 
konuklarına bilgi 
verdi.

ESNAFI GEZDİLER 
CHP Giresun Millet 
vekili Eşref Karaib 
rahim, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ömer Çiner ve CHP 
Merkez İlçe Başkanı

Adnan Aydın, 
daha sonra 
Gemlik’te esnaflık 
yapan Giresun 
kökenlilerin işyer
lerini gezerek soh
bet ettiler.
Giresun heyetinin 
son durağı ise Gem 
lik Giresunlular Kül 
tür ve Dayanışma 
Derneği oldu. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
burada heyete 
katıldı. Çarşı Deresi 
kenarında oturan 
Başkan Güler bura
da Giresunlu CHP’ 
liler Çarşı Deresi

için hazırlattığı bir 
düzenleme 
taslağını tanıttı. 
Giresunlular 
Derneği’ni de gezen 
Karaibrahim ve 
diğerlerine çalış
malar hakkında Der 
nek Başkanı Durmuş 
Uslu bilgi verdi. 
CHP Giresun mil
letvekili Eşref Kara 
İbrahim, büyük 
kentlerde Giresun 
lular derneklerinin 
çoğaldığına dikkat 
çekerek, “Dernekle 
rin çoğalması hem 
şehrilere arasında 
bölünmeyi getiriyor.

Gemlik’te bir tane 
Giresunlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği varsa İkin
cisini kurdurmayın. 
Buna çok dikkat 
edin” dedi.
Dernekten ayrılırken 
Gemlikli Giresunlu 
larla bir hatıra 
fotoğrafı da 
çektiren Eşref 
Karaibrahim, “Ben, 
artık Gemliklilerin 
de milletvekiliyim. 
Ankara da olan 
sorunlarınız için 
beni de araya
bilirsiniz.” 
şeklinde konuştu.
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Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde otomobilin 
çarptığı kadın, 
ağır yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
sürücüsünün kimliği 
henüz belirlene

Günlerdir kayıp oğlunu arıyor

meyen 16 Y 9060 
plakalı otomobil, 
Cuma Mahallesi 
Nuri Doğrul 
Caddesi'nde, 
önce yolda 
yürüyen Rahime

Doğan'a (54), sonra 
park halindeki 
16 Y 6313 plakalı 
minibüse çarptı. 
Ağır yaralanan 
Doğan, İnegöl 
Devlet

Hastanesinde 
tedavi altına 
alındı.
Otomobil sürücüsü 
nün yakalanması 
için çalışma 
başlatıldı

Alkol alılıktan sonra 
şişeyi basında kırdı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, alkol 
aldıktan sonra elin
deki şişeyi kendi 
başına vuran bir 
kişi yaralandı.
Ömerbey Mahallesi 
Çamdibi Sokak 
üzerinde alkol alan 
Mustafa K.(34), 
maddi sorunları 
bulunduğu gerekçe

siyle elindeki şişeyi 
kendi kafasına 
vurdu. Kanlar 
içinde kalan şahıs, 
vatandaşların haber 
vermesiyle olay ye 
rine gelen 112 acil 
sağlık ekiplerince 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Mustafa 
K.'nın durumunun 
iyi olduğu belirtildi.

ursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir kişi, 8 gündür 
kayıp olan 
oğlunu arıyor. 
Alınan bilgiye

Esrarla yakalandılar
Bursa'da, üzer
lerinde esrar bulu
nan 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
İzmir yolunda 
devriye gezen 
polis ekipleri, 
durumlarından 

göre, polis 
merkezine 
başvuran Naime 
Ay (70), 8 gün 
önce Şükraniye 
Mahallesi Yeni 

şüphelendikleri 
Şeref T (36), Rasim 
A (30) ve Güney 
D'yi (35) durdurdu. 
Üzerlerinde yapılan 
aramada 35 
gram esrar ele 
geçirilen zanlılar, 
gözaltına alındı.

Sokak'taki 
evlerinden ayrılan 
oğlu Kemal 
Ay'ın (37) geri dön
mediğini bildirdi. 
Oğlunun hayatından

İnegöl'de, çatı tamir 
ederken düşen 
kişi, yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Süleymaniye Orga 
nize Sanayi Bölgesi 
1. Cadde'deki bir 
fabrikanın çatısını 

endişe ettiğini 
belirten 
Naime Ay'ın 
başvurusu üzerine 
soruşturma 
başlatıldı.

tamir eden Ömer 
Atmaca (38), den
gesini kaybederek 
düştü. Atmaca, 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

Ruhsatsız silahla 
arkadaşını vurdu
Bursa'da, alkol 
aldıkları sırada 
silahını doldur 
boşalt yapan bir 
kişi, arkadaşını 
ayağından vurdu. 
Hocahasan 
Mahallesi Bahçe 
Sokak üzerinde 
alkol alan 
arkadaşları Sabri 
Y.(31) ve Murat E. 
(27) ile birlikte alkol 

alan Murat B. (24), 
ruhsatsız taban
casını doldur boşalt 
yaparken arkadaşı 
Sabri Y.'yi ayağın
dan vurdu. Kazada 
yaralanan Sabri Y., 
112 acil servis 
ambulansı ile has
taneye kaldırıldı. 
Diğer iki zanlı ise 
tabanca ile birlikte 
gözaltına alındı.

CİP Ih t İlce Maıtan
Kılıcdatoilu'ıu aımm illim
Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan ile 
yönetim kurulu 
üyeleri ve ilçe 
başkanları bugün 
Ankara’ya gidiyor. 
Bursa heyeti, CHP 
Genel başkanlığına 
seçilen Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu 
kutlayacaklar. 
CHP Gemlik ilçe 
Başkanı Cem Güler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “Sayın 
Genel başkanımız 
seçildikten sonra 
kendisini Bursa 
örgütü olarak 
kutlayamadık.
Ülke siyasetindeki 
yoğunluk nedeniyle 
bunu bugüne ertele 
dik. Belediye

Başkanımız ile 
birlikte Bursa heye 
tinde olacağız. 
Ziyaretten sonra 
Belediye Başkanı 
mızın Ankara da 
TOKİ Genel Müdürü 
ile randevusu var. 
Bira raya gelip 
Gemlik’te yapılması 
düşünülen TOKİ

konutları hakkında 
görüşecekler” 
dedi.
CHP Heyeti Ankara 
da Kılıçdaroğlu ile 
görüştükten sonra 
Bursa milletvekil- 
leriyle biraraya 
gelecekler daha 
sonra Bursa’ya 
dönecekler.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN 

ODAMIZ ÜYELEBİNE DUYURU
5174 Sayılı Kanunun 24. ve 25. maddeleri 

gereğince tahsil edilmekte olan YILLIK AİDAT ve 
MUNZAM AİDAT (Gelir vergisine tabi olan mükellef 
lerin Ticari Kazançları, Kurumlar Vergisine tabi olan 
mükelleflerin Ticari bilanço karları toplamı 
üzerinden binde 5 oranında) birinci taksitleri 30 
HAZİRAN 2010 günü mesai bitimine kadar 
GECİKME ZAMSIZ tahsil edilecektir.

Üyelerimiz borçlarını Odamız web sayfasından 
(www.gtso.org.tr) Üye Borç Sorgulama Bölümünü 
kullanarak öğrenebilir veya 513 10 23 nolu telefonu
muzdan bize ulaşarak öğrenebilir.

' Üyelerimiz aidatlarını Oda veznesine veya 
Gemlik bankalarındaki hesaplarımıza yatırabilirler.

Oda aidatları Haziran ve Ekim aylarında öden
mek üzere iki eşit taksitle tahsil edilmektedir.

Aidatların süresi içinde ödenmemesi halinde 
6183 sayılı kanun gereğince ödemede gecikilen her 
ay için ayrı ayrı % 1.95 oranında gecikme zammı 
uygulanacaktır.

Sayın üyelerimizin gecikme zammına muhatap 
olmamaları için YILLIK AİDAT ve MUNZAM AİDAT 
birinci taksitlerini yukarıda belirtilen süre içinde 
ödemeleri önemle duyurulur.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Kumla..

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler Belediye hakkında 
bilgi kirliliği oluşturulduğunu söyledi

Kumla, Türkiye’nin ilk turizm kıyılarından 
biridir.

1960’h yılların sonlarında Eskişehir Kızılay 
Derneği Kumla’da çadır kampı yaparak Kum 
la’nın tanıtımına büyük katkı sağlamıştı.

Giderek Eskişehirlilerin ve AnkaralIların 
gelip, önceleri köy evlerinde sonraları çadır
larda ve kurulan pansiyonlarda kalmasıyla 
Kumla turizme açıldı.

Şeker çuvallarından diktiğim ve dışını ma 
viye boyayıp, üzerine beyaz tutkal sürdüğüm 
çadırımda, tam 9 yaz geçirdim Kumla da..

Bir yaz da rahmetli Ahmet Kabakçı ile bir
likte çadır yeri kiraya vermek için kamp yeri 
kiraladık.

Evimizden buzdolabını getirip, zeytinlikler 
arasında balık ağı dekorlu çay bahçesi 
kurup, restorancıhk yaptık.

Denizden balık tutup, sattık.
Bursa halinden getirdiğimiz sebze ve mey- 

vaları sattık Nil Aile Kampı’nda...
Güzel dostluklar edindik.
O yıllarda eğlence zeytinlikler içinde ya 

pılan çay bahçelerinde olurdu.
Kumla sahilinin en modern binası Terme 

Plajı ve Restaurantıydı.
Tank Atasoy, Murat Atasoy, Ersel Elpen, 

Haluk Kaner, Kerim Düzgün orkestrası Ter 
me’nin vazgeçilmeziydi.

İskeledeki Çınaraltı Çay bahçesinde de 
geceleri orkestra eşliğinde müzik yapılırdı.

Baki Kütahya ve eniştesi Eşref’in ünlü Fıçı 
Disko’sunu unutmak mümkün mü?

Bugünkü çay bahçelerinin bulunduğu 
yerde Terme Plajı yanında sahilini en büyük 
çadır kampı vardı.

İşletmecisi ise İsmail Tatlısözlü idi.
Rahmetli çok sert mizajlı, kuralçı, disip 

linli bir kişiydi.
İsmail Tatlısözlü’nün kampı Kumla turiz 

mine büyük katkı sağlamıştır.
Tatlısözlü’nün kampının hemen arkasında 

ilk inşaatlar başladı. İnşaat Müteahiti Ahmet 
Deniz, ağaçları kesip beton binayı yapmaya 
başladığında, biraz ötesinde Orhan Yazıcı 
“Kumla Sitesi”ni bitirmişti.

Birkaç yıl içinde Kumla da sahilin dibinde 
7-8 katlı binalar yükselecekti artık.

Yüksel Kardeşler, Altay Tatil Sitesi derken 
1986'dan sonra belediyelere plan yapma 
yetkisi verilince, güzelim Kumla betona bo 
ğulmaya başladı.

Anavatan Partisi dönemi, Kumla’nın katle 
dildiği dönemdir.

Kumla kökenli inşaat müteahitlerinin Be 
tediye ile iç içe olması, Kumlayı bugünkü 
haline getirdi.

Hiçbir yerde yeşil alan bırakılmadı.
Müteahitler hemen satabilecekleri zeytin

likleri kapatıp, istediği şekilde imar aldılar.
Belediye Fen İşlerinde çalışan sözde dip 

tornalılar, bu vurguna göz yumdu.
Yummak da ne, müteahitlerin inşaat pro

jelerini kendileri çizip, başka mühendislere 
ve mimarlara imzalatarak bu yıkımdan pay 
kaptılar.

Bugün 10 binlerce dairesi olan, doğru 
dürüst bir çocuk parkı, yalı boyundaki sahil 
yolundan başka gezi alanı, yemek yenecek 
bir lokantası, spor tesisleri, pazarı yok 
Kumla’nın.

Bir uçtan öteki uca uzanan kıyısında bile 
bir tek tuvaleti olan biri ucube yarattık el bir
liği ile.

İşte ben dün, bu ucube sahil kentinde yaz 
lığa gittim.

Kaldığım evin önündeki havuzda çocuk
larımızın yüzmesi için gittim Kumla ya.

Kumuyla ünlü Kumla’nın şimdi sahillerin 
de dökülen betonun içine taşıma kum getirip 
denizine giriliyor.

Tabii temiz deniz bulabilirseniz.

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, Cumhuriyet 
Savcılığı’nın 
başlattığı ön 
soruşturma ve 
öncesinde 
kamuoyunda bilinçli 
olarak pompalanan 
dayanıksız bilgiler 
ile bilgi kirliliği 
oluşturulduğunu 
söyledi.
Güler, açıklamasın
da şunları söyledi: 
“Cumhuriyet Savcıh 
ğının incelemesini 
sürdürdüğü bir sıra
da sanki Cumhuri 
yet Savcılığı’ndan 
bilgi alıyormuş 
izlenimi uyandırıla 
rak gerçekleşen 
bilgi aktarımlarıyla 
suç işlenmiştir.
Bugüne dek sistemli 
ve bilinçli olarak 
yaratılan bilgi kirlili 
ğini yok etmek için 
kamuoyunu aydın
latmak amacıyla 
bu açıklamayı 
yapıyorum.
29 Mart 2009 Yerel 
seçimleri sonrasın
da oluşan irade üze 
rine göreve geldik
ten sonra 3 Beledi 
yenin de katılımıyla 
(Küçük Kumla, 
Kurşunlu, Umurbey) 
sonunda ortaya 
çıkan karmaşa orta 
mında, mevcut ola 
naklarla yapılana 
rak (Gemlik 
Belediyesinde 
işleyen bir sistem 
ve altyapının olma
masına rağmen) 
hizmetlerimizi 
artırarak vatan
daşımızın ihtiyacını 
karşılama çabası 
içine girdik. Kısa 
zamanda da insan 
odaklı hizmetlerle 
halkımızdan takdir 
görmeye başladık. 
Ancak, bu durum 
siyasi sahneden in 
mek zorunda kalan 
insanlar başta 
olmak üzere, şahsi 
hesaplan olan ve

karşılık bulamayan 
çıkar gruplarını 
rahatsız etti.
Hemen dedikodu 
ve karalama 
müessesesini 
harekete geçirdiler. 
Çünkü onların dü 
şünce yapıları Gem 
lik’imizi daha ileriye 
götürme noktasında 
proje üretmeye 
yetmiyordu.
Doğal olarak gele 
neksel siyasetin 
gereğini yani kolay 
olanı seçmişlerdi. 
Biz, Belediye yöneti
mi olarak göreve 
geldiğimiz andan 
itibaren şeffaf bir 
yönetim anlayışı ile 
hareket ettik.
İlk defa bizim yöne
timimizde Denetim 
Komisyonu, Beledi 
ye hesaplarını aynn- 
tılı olarak inceledi 
ve raporunu hazır
ladı. Daha önceki 
Denetim Komisyonu 
raporlan ile kıyas 
/anmayacak ölçüde 
kapsamlı bir rapor 
ortaya çıktı. Buna 
rağmen muhalefet 
partilerinden 
komisyona seçilen 
üyelerin sıradan 
şerhi dışında dene
tim raporunda ciddi 
bir tesbit çıkmadı. 
Faaliyet Roporu 
görüşülürken de 
muhalefet üyelerinin 
maalesef yapıcı ve 
denetleyici uyarısına 
rastlayamadık.

27 Temmuz 2009 
tarihine kadar geçen 
döneme ait belediye 
hesaplarının İçişleri 
Bakanlığı Mahalli 
İdareler Kontrolörü 
tarafından 17.8.2009 
tarihinde incelenmiş 
olmasına karşın, Biz 
bir adım daha ileri 
giderek talimatımla 
daha önce İçişleri 
Bakanlığı Kontrolü 
rü olarak görev yap
mış ve bir danış
manlık firmasında 
çalışan İsmail Bıyık 
h’ya 12 Nisan 2010 
tarihinde Belediyemi 
zi denetleme 
görevini verdik.
Kendi iç denetimi 
m izi yaparken Cum 
huriyet Savcılığı da 
doğal görevini yapa 
rak 4 Mayıs 2010 
inceleme başlattı. 
Bu arada şunu da 
vurgulamak isterim 
ki, yerel yönetimler 
Bursanın her ilçe 
sinde bazı iddialar 
ile suçlanarak eleş 
tirildi. Ancak bu 
iddialar üzerine 
incelemeler yalnızca 
Gemlik ve İznik 
Belediyelerinde 
başlatıldı.
Gelişmeler üzerine 
ben de şeffaf beledi 
yecilik anlayışını 
benimsemiş ve 
özümsemiş bir bele 
diye başkanı olarak 
11 Mayıs 2010 tarihli 
dilekçe ile İçişleri 
Bakanlığı’ndan iddia 

lan incelemeleri 
amacıyla müfettiş 
telebinde bulundum. 
Görüldüğü üzere 
şeffa f belediyecilik 
anlayışımız gereği 
şu ana kadar Gemlik 
Belediyesi tarihinde 
görülmemiş bir şe 
kilde denetim meka 
nizmalannı çalıştı 
rarak yeni bir uygu
lamaya başladık. 
Şu anda da Savcı 
lığın araştırmasına 
destek vermek 
amacıyla müşteki 
olarak incelemeye 
katılma talebinde 
bulunduk.
Gemlik’te yaşayan 
yurttaşlanmızın 
şunu bilmesini ve 
asla kuşku duyma
masını isterim ki; 
Belediyemizde 
hiçbir şeyin gizli ve 
saklı ve de yapanın 
yanında kar kalması 
na asla müsaade et 
memeye kararlıyız. 
Gemlik Belediyesi 
karşılaştığı tüm 
engellemelere rağ
men bütün imkanları 
ile halkına hizmet 
verecek ve bu hiz 
metin nasıl yapıldığı 
noktasında her 
zaman olduğundan 
daha şeffa f bir dene
tim mekalizması 
içinde hesap vere- 
cektir.Bu süreçte 
hesap veremeyenler 
kesin likle ayık
lanacaklar dır.
Ancak, bu gelişme 
nin de Gemlik halkı 
için çok önemli oldu 
ğunun altını çizmek 
istiyorum.
Son olarak şunu be 
lirtmek isterim, Gem 
lik’te görevimizi üst 
lendiğimiz günden 
itibaren yaptığımız 
gibi herkesi kucak
layarak, ortak akılla 
karar vererek, birlik
te hareket ederek, 
halkımızla ve bütün 
çalışanlarımızla 
Gemlik’imizi özlenen 
günlere yılmadan, 
yorulmadan, sabırla 
ulaştıracağız."

KAŞ6DE B€KL€M€K YOK
. KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

KÖRFEZ OFSET & GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Nazım ın Bursa Yılları” anlatımı
“Nazım’ın Bursa 

Yılları” adlı kitabın 
yazarı Güney 
Özkılınç, Cumhuriyet 
Halk Partisi Gemlik 
Gençlik Kolu ve 
Genç Söylev’in 
organize ettiği 
söyleşi için 
Gemlik’teydi. Parti 
lokalinde gerçek
leşen etkinlikte 
Özkılınç Nazım’ın 
Bursa’da geçirdiği 
yılları anlattı.
Yaklaşık 60 kişinin 
katıldığı etkinlikte, 
özkılınç’ın kitabında 
yayınlanan bilgiler 
ışığında ilerleyen 
söyleşi daha önce 
yayınlanmamış pek 
çok bilginin gün 
yüzüne çıkışına 
sahne oldu.

Toplumsal konuların 
yanı sıra, Nazım’ın 
Bursa için ne kadar 
önemli bir değer 
olduğunu söyleyen 
Özkılınç, Bursa’da 
Nazım ile ilgili tek bir 
güncel hatıranın 
dahi bulunmayışını 
şu sözlerle eleştirdi: 
“Nazım Hikmet o 
günlerde Bursa Ağır 
Ceza mahkemesinde 
yargılandı ve 
ömrünün 11 yılını 
geçireceği Bursa 
hayatı o gün 
başlamış oldu. 
Bugün Bursa Ağır 
Ceza Mahkemesi 
binası müzeye 
çevrilmiş durumda. 
İçerisinde Bursa ile 
ilgisi olan kişilerin 
eşyaları ve resimleri

var. Fakat 11 yılını 
bu şehirde geçiren 
ve önemli şiirlerinin 
tümünü yazan şairin 
bir resmi bile yok.” 
özkılınç konuş
masında sık sık 
Nazım Hikmet için 
Bursa’nın ne kadar 
değerli olduğu 
hususuna değindi, 
‘ilk’ köy filminin

Bursa’da çekildiğini 
(1936) ve senaryosu
nun Nazım Hikmet’e 
ait olduğu bilgisine 
dikkati çeken 
Özkılınç ayrıca 
Nazım Hikmet’in 
“Memleketimden 
insan Manzaraları” , 
“Kuvva -i Milliye 
Destanı” , “21-22 
Şiirleri” gibi en 

önemli eserlerinin de 
bu şehirde 
yazıldığını belirtti. 
Seçköylü ressam 
İbrahim Balaban ve 
Müşküleli İsmail 
Başaran Nazım 'la 
birlikte hapis yatmış 
ve Nazım 'dan etk
ilenerek hapisten 
çıktıktan sonra 
toplumcu ve sosyal
ist çizgide yaşam
larını sürdürmüş 
kişilerden de 
söyleşide söz edildi. 
Mahkûm olduğu 
dönemde yazdığı 
eserlerini gizlice 
Şehnaz Akıncı 
tarafından dışarı 
çıkartan Nazım 
Hikmet’in bir de 
Gemlikli mahpus 
arkadaşı bulunmak

ta. ‘Maviş Kaptan’ 12 
yıl Nazım Hikmetle 
beraber cezaevinde 
kalmış, özkılınç 
tarafından Haziran 
ayının başında 
ortaya çıkarılan bu 
bilgi ise çok taze. 
‘Maviş Kaptan’ın 
ailesi ise aşırı ilgi
den çekindiği için 
ismini vermek 
istemiyor. 
Özkılınç söyleşinin 
sonunda özetliyor 
demek istediklerini: 
“Nazım’a Bursa’da 
yer açın" 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
söyleşi için Güney 
Özkılınç 'a teşekkür 
ederek kendisine 
çiçek sundu.

llmursmı Mm kıımaılı M
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Umur sahasın
da oynanan ve zirveyi 
yakından ilgilendiren 
maçta Umurspor her 
iki yarıda bulduğu 
gollerle Bordospor’u 
2-0 yenerek zirve 
inadını sürdürdü. 
İkinci Amatör Küme 
3. grupta sona 
yaklaşılırken 4 takım 
grup liderliğini 
yakalayarak birinci 
küme vizesi için 
mücadele veriyor. 
Umur sahasında 
oynanan maça ev 

sahibi Umurspor daha 
istekli başladı. Rakip 
kaleye daha rahat 
gelen kırmızı beya- 
zlılar, beklediği golü 
25. dakikada buldu. 
Emrah’ın köşe atışın
da ceza alanı içinde 
kafalardan seken 
topa iyi vuran Ümit 
kalecinin solundan 
topu ağlara gönder
erek Umurspor’u 1-0 
öne geçirdi ve ilk yarı 
bu skorla bitti. 
İkinci yarıya iyi 
başlayan taraf yine 
Umurspor oldu. 55’de

Nazım net pozisyonu 
gole çeviremezken 
konuk Bordospor 
beraberlik için 
Umurspor kalesine 
yüklenmeye başladı 
ancak Umurspor kale
cisi Ömer’i geçemedi. 
Rakip kalede gol 
ararken de kalesinde 
tehlike yaşayan 
Bordospor karşısında 
Umurspor 80. dakika
da 2-0 öne geçti. Ceza 
sahasına giren Serkan 
kalecinin üzerinden 
topu ağlara gönder
erek takımını rahatlat

tı. Maçın uzatma 
dakikalarında ikili 
mücadelede rakibine 
faul yapan Fatih ikinci 
sarıda kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı. 
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Umurspor zorlu maç
tan 3 puan alarak 
yarıştan kopmadı. 
SAHA: Gemlik Umur 
HAKEMLER: Mehmet 
Efe 7, Oğuzhan Yaldız 
6, Gündüz Korucu 6, 
UMURSPOR: Ömer 7, 
Burak 6, Fatih 6, 
Gökmen 7, Serdar 7,

Yavuz 6, (Ufuk 4) Ümit 
7, Serkan 6, Nazım 6, 
(Fatih Gören 3) Emrah 
7, Gökhan 6, 
BORDOSPOR: Onur 
4, Yusuf 5, Gürkan 5, 
Bayram 5, Onur 
Portakal 5, Erkan 5, 
(Önder 3) Cihan 5,

Kemal 6, Zeki 4, 
Semih 5, (Bilal 3) 
Barış 4, (Kemal 3) 
GOLLER: Dk. 25. 
Ümit, Dk. 85. Serkan, 
(Umurspor) 
KIRMIZI KART: 
Dk. 90+1 Fatih, 
(Umurspor)

i GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, I ~U||| www.guvensomine.com bİ“.C’ UlaŞUCakSiniZ
Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Fırın, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 

J JHV Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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Marmaralıirlik 
ihracatını artırıyor
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, satış 
odaklı yeni politika 
lan doğrultusunda 
bir yandan iç pazar
da daha etkin 
olmaya çalışırken, 
bir yandan da ihra
cata ağırlık verdik
lerini söyledi. Asa, 
bu yılın ilk yarısın
da miktar olarak 3 
bin 69 tona, döviz 
getirisi olarak da 
11.4 milyon dolara 
ulaştıklarını söyle
di. Hidamet Asa, 
ulusal ve yerel mar
ketlerde her türlü 
ürünün bulunurlu 
ğunu artırmak, 
daha fazla tüketi
ciye ulaşmak için 
pazarlama ve satış 
organizasyonunda 
yeni yapılanmaya 
gittiklerini belirte 
rek, bu yapılan
manın etkisini 
göstermeye başla 
dığını bildirdi. Yurt 
içi ve yurt dışı 
satışlarını giderek. 
artırdıklarını ifade 
eden Başkan Asa, 1 
Kasım 2009-31 
Mayıs 2010 tarihleri

arasındaki satış 
miktarlarının 16 bin 
215 ton olduğunu, 
aynı ay aralığındaki 
önceki dönemde 
miktarın 11 bin 295 
ton olduğunu hatır
lattı. Asa, satış mik
tarındaki oransal 
artışın da yüzde 43 
olduğuna vurgu 
yaptı.
Hidamet Asa, 
Marmarabirlik 
ürünlerinin ulaştığı 
ülke sayısının 
da her geçen gün 
arttığını belirterek 
şu bilgileri verdi: 
“İhracat yaptığımız 
ülke sayısı, 
Birleşik Arap 
Emirlikleri (Dubai), 
Gürcistan, Güney 
Afrika ve Yeni 
Zelanda’nın eklen
mesiyle 24’e çıktı. 
2006-2007 iş yılında 
4 bin 300 ton olan 
ihracat miktarımız, 
2007-2008’de 4 bin 
400, 2008-2009’da 
ise 4 bin 900 tona 
ulaştı. Bu yılın 
6 altı ayındaki 
ihracat miktarımız 
ise 3 bin 69 
tondur.”

İLAN
RIFAT MİNARE ZEYTİN HALİ 
ÜRETİCİ KÖYLÜ PAZARINDA 

MÜLKİYETİ HAL KOOPERATİFİNE 
AİT OLAN ÇAY OCAĞI TEKLİF 

ALMA USULÜ İLE SATILACAKTIR.
SATIŞ ŞARTNAMESİ 

KOOPERATİF YÖNETİMİNDEN 
TEMİN EDİLEBİLİR.
RIFAT MİNARE 

ZEYTİN HALİ ÜRETİCİ KÖYLÜ 
PAZARI KOOP. YÖNETİMİ

BİLGİ İÇİN TEL 
0 535 403 78 14-514 68 15

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

KÖRFEZ OFSET & GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

ELEMAN

LİMANLAR BÖLGESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
BAY İNŞAAT TEKNİKERİ 

ARANIYOR

Tel: 0 532 275 88 07

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

elmfc .sekeri
K R EŞ L E R İ

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR 

»DE 12. YIL 
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır” 

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim 
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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

LİBERTY (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 RROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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 •

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

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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sutilik nalRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOK’TA 

3+1 DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Karfez
GEILİK'İB İLİ GÛKLÛK SİYASİ GAZETESİ

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaptı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

28 Haziran 2010 Pazartesi 
MARMARA ECZANESİ

TrmAA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

tfaiye 110
3olis 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 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
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu 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 - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlot 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 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

Akcan Petrol ___
MAR-PET ™ 3“
Tuncay Otogaz 513 14 2s
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3699 
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 
SORAYAYI TAŞLAMAK 

12.00-14.I5-16.15- 
20.30 

BENiUINUTMA 
I1.45-14.00-İ6.30- 

20.30

Rezervasyon 
(Td:5l333 2l)



28 Haziran 2010 Pazartesi Gemlik KMr tez Sayfa 8

r k
Arayın -444 0111 Tıklayın -Vwvw.hsbcxom.tr Ziyaret edin- HSBC Bank Şubeleri

► 10.000 - 75.000 TL arası birikiminize size özel mevduat faizi oranlan.* ►Yeni kartınız onaylandığında 20 TL değerinde NakitPuan.**

Gemlik'teki 2. senemizde 111 
süper avantajlar HSBC'de!

► Size özel mevduat faizi oranı

► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özeLfırsatlar

TÜRKİYE'DE 
YİRMİNCİ YIL HSBC<Ik

Dünyanın yerel bankası

* Söb özel verfen fac oran HSBC Bank Gemik Şubesinde yeni açfen 10.000- 75.000 TL tutar arabandaki 1 ayhk TL vade* mevduat hesaplan içki geçerfcbr. HSBC Bank AŞ.'nkı faiz oranlarn değiştirme hakla sakkbr.
Kampanya 1 - 30 Haziran 2010 tarihleri arsanda yainoca HSBC Gem* ŞubesTnden yapdacak başvuruterda gecerfidr
20 TL değerindeki Advantage NakitPuan kazanan, sadece HSBC Gemlk ŞubesTnden yapfen kredi kartı başvurulan içki geçeridr. Kampanya 1 - 30 Haziran 2010 tarihleri arsanda yalncca HSBC Gen* Şuoesi nden yapılacak başvurularda geçeridir.

2009

s
^espc^

Gemlik Belediyesi t

SOStMn$AM MERKEZİ f“rçu
ZiMjİM & & (jûk

"Kumm

K

51

Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

\ i Sandalye Süslemeleri
Masa Örtüsü Süslemeleri 
Fotoğraf ve Video Çekimi 

Barkovizyon &■ Canlı Müzik 
Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

ıTel;(0.224)5l2M50

Vwvw.hsbcxom.tr


Kuruluş:197;

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

29 Haziran 2010 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde emanette bulunan paraları 
bozdururlarken yerine sahte para koydular

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri kurumdaki görevlilerden T.Y. nin nin alınmasının ardından bayan- 
Müdürlüğü’nde dün meydana paranın 700 lirasını sahte 10 ve lar serbest bırakıldı. Belediyeye 
gelen olayda, Müdürlüğün kasa 20 lira yaparak getirmesi üzerine, sahte para verdiği iddia edilen 
sında cenaze işlerinde acil olarak durum polise bildirildi. Biri T.Y. sorgusundan sonra bugün 
kullanılmak üzere bulunan 800 erkek, ikisi bayan üç görevli dün Adliyeye çıkarılacak. , 
lira parayı bozdurmak için alan öğleden sonra polisçe ifadeleri Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış

Belediye üzerindeki karabulutlar

Gemlik Belediyesi dün de sahte para 
konusuyla sarsıldı.

Geniş haberini manşetimizde okuyaca 
ğınız olay, Belediye Sağlık İşleri Müdür 
lüğünde para bozdurmak için bir gö revli 
ye verilen 800 liranın 700 lirasının sahte 
para olarak getirilmesiyle yaşandı.

Dikkatli kasa sorumlusu durumu Müdü 
rüne bildirince olay karakolda son 
buldu. Cumartesi günü ise, bir öğretme 
nin kiraladığı bir traktör ile, Belediye’ye 
ait parke taşlarını yükleyip götürürken 
yakalanması, işin bir başka yönü.

Karabulutlar bu ara belediyenin üzerin 
de dolaşıyor.

Sağanak yağmurlar ne zaman yağar 
bilmem. Devamı sayfa 4’de

Hatay'ın Hassa ilçe- 
si'ne bağlı Çardak 
yaylasında kekik 
toplayan köylüleri 
terör örgütü men 
subu sanan asker 
ateş açtı. Olayda 
2 kişi öldü, 1 kişi 
yaralandı. Hatay 
Valisi Mehmet 
Delalettin Lekesiz, 
Yapılan açıklamada,

Hassa ilçesinin 
Dedemli köyü 
Şekerim Deresi 
mevkisinde terör 
örgütü üyelerine 
karşı konuşlanan 
güvenlik güçlerinin 
kekik toplayan 
köylüleri, terörist 
sanarak ateş 
açtığını söyledi. 
Haberi sayfa 5’de

ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır" 

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZMCTİ

Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk.

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Gemlik Körfezinde 3 Temmuz günü 
yapılacak olan yelken yarışları için 

hazırlıklar tamamlandı

Yelkenler
1 Gemlik yarışları 

için açılacak

İlçemizde ilk kez yelken yarışları düzenleni 
yor. Gemlik Yelken Kulübü ile Gemlik Rotary 
Kulübü öncülüğünde sanayi kuruluşlarının 
da büyük katkılarıyla düzenlenen 1. Gemlik 
Yelken Yarışları, 3 Temmuz 2010 Cumartesi 
günü yapılacak. Gemlik Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Mahmut Solaksubaşı, 
yelken yarışlarının Gemlik’te ilk kez yapıla
cağını ve geleneksel hale getirilmek isten 
diğini belirterek, Gemliklilerin yarışlara katıl
masını istedi. Haberi sayfa 2'de

İİtMrtS
Meclis'te kabul edilen indirimli satışlarla 
ilgili düzenleme, tüketici derneklerinden de 
destek görüyor. Üreticinin fiyat kirlili ğin- 
den kurtulacağını belirten Tüketicileri 
Koruma Derneği Başkanı Fikri Karagöz, 
"Dernek olarak kanunun uygulanıp uygu
lanmadığını takip edeceğiz" dedi. Sy 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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। Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Olumlu yaklaşımlar...
PKK, Kuzey Irak'taki Kürtlerin ve ABD'nin desteğini 

alarak kanlı eylemlerini sürdürüyor...
Neredeyse her gün sinsice ve Kalleşçe vuru yor.. 
Dur demeli..
Ordu yetmez..
Hükümet politikasıdır..
Hatta ülke politikasıdır..
Cesaretle .ışbirliğiyle...
Önce Meclis Başkanı dile getirdi..
Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 

"seve seve” dedi..
Son olarak da Başbakan;
"Bu konuda benim herhangi bir önyargım yok. 

Terörle mücadele milli bir konudur. Kılıçdaroğlu ile de 
Bahçeli ile de görüşürüm. Yeter ki ortak samimi bir 
konsensüs oluşsun. Oturalım ortak kanaatleri pay
laşalım. Bize düşeni biz gerçekleştirelim. Tüm siyasi 
partiler de kendilerine düşeni yerine getirmek 
suretiyle ortak söylem oluşturabilirsen ortak 
mücadele oluşturabilirsek terör konusunda kısa 
sürece netice alma imkanımız olur" diyerek olumlu 
görüş bildirdi..

Liderlerin bir araya gelerek toplumsal sorunlara 
ortak çözümler aramasından söz ediyorum..

Gerçekleşirse gerçekten de iyi olur..
Sonuç elde edilemese dahi Kamuoyu üzerinde 

olumlu oir algı yaratır..
Ki o bile çok önemlidir..
Kavga ederek..
Çamur atarak..
Çatışarak bir yere varılamayacağı ortada..
Türkiye’de giderek üniter yapıyı tehdit eden önemli 

bir girişim var..
Toplumlar arasına kalın duvarlar örülmeye çalışılıy

or..
Söz konusu girişim dışarıdan tezgahlanıyor, içeri

den destekleniyor.
Tezgahın bozulması,desteğin ortadan kaldırılması 

gerek..
Kim yapacak?
Toplum dinamikleri..
Siyasal partiler..
Elbette kİ görev iktidarın ve muhalefetin..
Birlikte...
Çok yönlü olarak..
Enine boyuna tartışarak..
Sınırları koruyarak..
Hakka hukuka özen göstererek..
Doğru söylemlerle..
Etkili eylemlerle..
İnanarak..
Bilerek...
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesinde 

insanoğlunun özlemine dair doğru laflar etmiş.. 
Saptamaları yerinde.. Beklentileri yalın olarak ortaya 
koymuş..

"Refahın arttığı, artan refahın daha adil paylaşıldığı, 
insanlara çalışabilecekleri nitelikli işler sağlayan ve 
gezegenimizin kaynaklarını daha etkin kullanan, israf 
etmeyen bir uluslararası ekonomik yapıya ihtiyacımız 
var. Türkiye, bu ilkeler doğrultusunda bütün ulus
lararası platformlarda bu çalışmalara artık çok daha 
fazla katkı vermekte ve yeni sorumluluklar üstlenmek
tedir. Bütün bu çalışmalarımızın gerek ülkemiz gerek 
bölgemiz gerekse küresel ekonomi için ufuk açıcı, 
çok olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum1

Umut veren mesajlar..
Şimdi sıra duruşla, yaklaşımla sözü dikkate aldır

makta..
Yalpa yapmadan..
Dik durarak..
Kararlı ve korkusuzca..

Mustafa Kemal Atatürk gibi..
İnönü, Rusya dönüşü, Bulgaristan elçiliğimizde 

mahsur kalmıştı. Bulgar çeteciler İnönü'yü öldürmek 
için elçiliğimizi kuşatmışlardı. Bulgaristan'a ihtar ver
ildi ama, hükümeti umursamadı.

Ankara'daki bazı kafalar çareler düşündüler. İşin 
içinden çıkamadılar. Atatürk'e sordular. O, "sîzler ne 
düşünüyorsunuz?", diye sordu.

"Bulgaristan'a ekonomik baskı uygulayalım..." 
dediler.

Atatürk, güldü: "Telefonu verin bana", dedi.
Donanmaya emir verdi.
Ertesi sabah, Yavuz zırhlısı İzmit'ten Varna'ya gitti.

Yüzbir pare top attı. Evlerin camları kırıldı. ...
Amiralimiz, "İsmet Paşa'yı almaya geldim", dedi.

Bulgar hükümeti, İsmet Paşayı Sofya'dan Varna'ya 
zırhlı trenle getirdi. Oradan da bando-merasimle 
Yavuz'a uğurladı. Amiralimiz, kırılan camların parasını 
ödedi. İsmet Paşa'yı yurda getirdi.

İnce bir diplomasi.. Zarafet içeriyor..Tereyağından 
| kıl çeker gibi... 

Gemlik Körfezî’nde 3 Temmuz günü yapılacak olan 
yelken yarışları için hazırlıklar tamamlandı

Yelkenler t Gemlik
yarışları için açılacak
İlçemizde ilk kez 
yelken yarışları 
düzenleniyor. 
Gemlik Yelken 
Kulübü ile Gemlik 
Rotary Kulübü 
öncülüğünde 
sanayi kuru
luşlarının da büyük 
katkılarıyla düzenle
nen 1. Gemlik 
Yelken Yarışları, 
3 Temmuz 2010 
Cumartesi 
günü yapılacak. 
Gemlik’te su 
sporlarına olan 
ilgiyi arttırmak 
ve gençlere su 
sporlarını sevdirmek 
ve yönlendirmek 
amacıyla düzenle
nen Yelken 
Yarışlarının şölen 
halinde geçmesinin 
beklendiğini 
söyleyen Gemlik 
Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı 
Mahmut Solaksu 
başı, 1 Temmuz 
Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı 
etkinlikleri 
haftasında 
düzenlenen 
yarışların Gemlik

Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı, 
Gemlik Liman 
Başkanlığı, 
Türkiye Yelken 
Federasyonunun 
katkılarıyla

geleneksel hale 
getirilmesinin 
sağlanacağını 
söyledi.
Solaksubaşı, 
vatandaşların 
yarışlara ilgi göster
mesini istedi.

KÖRFEZ’DE 
YARIŞACAKLAR 
3 Temmuz 2010 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
yarışlar, optimist, 
laser, yelkenli 
yatlar yarışı 
şeklinde 3 ka 
tegoride yapılacak. 
Saat 19.30’da ise 
Gemlik Yelken 
Kulübü’nde ödül 
töreni ve kokteyl 
düzenlenecek. 
1. Gemlik Yelken 
Yarışlarında, katılım
cılar optimist genel, 
optimist kızlar, opti
mist junior, genel 
laser 4.7, laser 4.7 
junior, laser 4.7 
kızlar, genel laser 
radyal, laser radyal 
junior, laser radyal 
bayanlar, yatlar klas 
1 ve yatlar klas 2 
kategorilerinde 
yarışacaklar.
1. Gemlik Yelken 
yarışlarının, tüm 
hazırlıklarının 
tamamlandığını 
söyleyen Solaksuba 
şı, katılımcılara 
çağrıların yapıldığını 
bildirdi.

'Ekonomik Kriz ve 
Verimlilik' Eie Alınacak

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) ile Milli 
Prodüktivite 
Merkezi (MPM) işbir- 
liğiyle, "Ekonomik 
Kriz ve Verimlilik" 
konulu bilgilendirme 
semineri 
düzenlenecek.
30 Haziran 
Çarşamba günü 
gerçekleştirilecek 
seminere konuya 
ilgi duyan herkes 
katılabilecek.
BTSO Hizmet

Binası'nda düzen- verimlilik ile ilgili
lenecek seminerde, kavramların 
işletmelerde tanımlanması ve

verimlilik konusun
da bir vizyon belir
lenmesi, ekonomik 
krizin verimlilikle 
ilişkisi, işletmelerin 
kriz dönemleri 
sırasında ve son
rasında gelecekleri
ni nasıl şekillendire
cekleri konuları 
masaya yatırılacak. 
Konuya ilgi duyan 
herkesin katılabile
ceği seminer, 
30 Haziran Çarşam
ba günü gerçek*- 
■eştirilecek
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İmMbMumiIİIiIüiiİI
Bursa'da bir hur
dacıdan içinde 15 
TL'ye yakın para 
olan kasayı çalmak 
isteyen 4 kişi, polisi 
karşılarında görünce 
kaçtı. Kiraladıkları 
otomobili olay 
yerinde bırakan zan
lılardan 2'si yaka
landı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Veysel Karani 
Mahallesi'nde 
bulunan Hurdacılar 
Sitesi'nde meydana 
geldi. Bir hurdacıya

Mwlmm M i İM BlWl
Orhangazi’de köprü 
bariyerlerine çarpan 
araçta bulunan 
2 kişi yaralandı. 
Kaza, önceki 
gece saat 02:30 
sıralarında, 
Orhangazi-lznik 
yolunda mezbahane 
yanındaki köprüde 
meydana geldi. 
Kemal Kurtkaya (59) 
idaresindeki 
34 GDP 71 plakalı 
ticari araç, köprü 
bariyerlerine 

Apartmantlakilere güvenince
altınlarından oldu

giren 4 zanlı, içinde 
15 bin TL para 
bulunan kasayı 
yazıhaneden çıkarıp 
otomobile taşımak 
istedi. Bu sırada 
zanlıların içeri 
girdiğini gören 
vatandaşlar polise 
haber verdi. Kısa 
sürede gelen polis 
ekiplerini karşıların
da gören 4 zanlı, 
otomobile taşıdıkları 
çelik kasayı olay 
yerinde bırakarak 
kaçtı.

çarparak savruldu. 
Sürücü Kemal 
Kurtkaya ve 
yanında bulunan 
Hasan Turan (24) 
yaralanarak, 
yoldan geçen 
sürücüler tarafından 
araçtan çıkarıldı. 
Yaralılar 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
kazayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

KİRALIK 
OTOMOBİLDEN 
YOLA ÇIKTILAR 
Zanlıların olay 
yerinde bıraktığı 
otomobili inceleyen 
polis, aracın kiralık 
olduğunu tespit etti. 
Oto kiralama şirke
tine giderek soruş
turmayı derinleştiren 
ekipler, aracı hırsı
zlık suçundan 
sabıkası bulunan 
E.T'nin (22) kira 
ladığını belirledi. 
E.T., kısa sürede 

yakalanarak gözaltı
na alındı. Kiralık 
otomobilde parmak 
izi araştırması 
yapan ekipler, aracın 
çeşitli yerlerinde 
yine hırsızlık 
suçundan sabıkalı 
A.G.D.'nin (20) 
parmak izine rast
ladı. A.G.D. de 
polis tarafından 
yakalanarak 
gözaltına alındı.
Firar eden 2 zanlının 
yakalanmasına 
çalışılıyor.

Yüksek sesle 
konuşma kavgası 

kanlı hltti
Bursa'da bir 
restoranda alkol 
alıp yüksek sesle 
konuşan şahıslar ile 
müşteriler arasında 
çıkan kavgada 
2 kişi bıçakla 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Değirmenlikızık 
Mahallesi Çiçek 
Caddesi'nde bulu
nan bir restoranda 
rneyûâıTâ geldi. 
İddiaya göre alkol 
alıp yüksek sesle

Omuz attığı için 
bıçaklandı

Bursa'da yolda 
omuz atma mesele
si yüzünden çıkan 
kavgada bir kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Yüzelliiki 
Evler Mahallesi 
Ankara Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
yürüyerek evine 
giden T.K.A. (18), 
yanından geçen 2 
kişiye omzuyla 
bilmeyerek çarptı. 
Ancak şahıslar 
arasında, "Bana 
nasıl omuz^ 
atarsın?" meselesi 

konuşarak çevreyi 
rahatsız eden A.T.
(28), M.Ç. (44) ve 
M.Ç. (18) ile müşter
iler A.T. (48), K.B.
(24), Ş.K. (20), 
E.D.Ç. (19) ve E.T. 
(24) arasında tartış
ma çıktı. Kavgada 
bıçaklar çekilince 
kan aktı. Olayda 
yaralanan 2 kişi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olaya 
'MaTıŞâTı At.T. 
E.T.'nin yakalan
masına çalışılıyor.

yüzünden kavga 
çıktı. Kimliği belir
lenemeyen 2 kişi, 
T.K.A.'yı omzundan 
bıçakla yaralayarak 
kayıplara karıştı. 
Kanlar içinde yere 
yığılan gencin 
imdadına çevredeki 
vatandaşlar yetişti. 
Olay yerine gelen 
ambulansla Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralının 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğre
nildi. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Bursa'da, 
apartmanda 
yabancı kimse 
olmadığını 
düşünerek anahtarı 
kapının üzerinde 
bırakan bir kişinin 
evine hırsız girdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer

Kürusıfcı Tabancavla Havaya flteş Etliği İflıliası
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
kişi kurusıkı taban
cayla havaya ateş 
ettiği iddiasıyla 
gözaltına alındı. 

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ilçesi Beşevler 
Mahallesi Arı So 
kak'ta oturan L.B. 
(40), anahtarı kapı 
mn üzerinde bıraka 
rak evden ayrıldı. 
Geri döndüğünde 
eve hırsız girdiğini 
fark eden şahıs 
polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, 
Ertuğrulgazi 
Mahallesi Arda 
Sokak'ta tabancayla 
havaya ateş edildiği 
ihbarını alan güven

Yapılan incelemede, 
L.B.'nin evinden bir 
miktar ziynet eşyası 
ile dövizin .çalındığı 
belirlendi. İfadesi 
alınan L.B., 
"Apartmanda 
yabancı kimse 
olmadığını düşüne 
rek anahtarı 

lik güçleri Kadir 
Serhat S'yi olay 
yerinde yakaladı. 
Gözaltına alınan 
zanlının sorgula
masının ardından 

kapının üzerine 
bıraktım.
Eve geldiğimde 
altınlarımın ve 
paralarımın 
yerinde olmadığını 
gördüm" dedi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

'Meskun mahalde 
kurusıkı tabancayla 
ateş etmek' 
suçundan adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

Yaamıır 
mazgalını 

çaldılar
Bursa'da hırsızlar, 
metro istasyonu 
çıkışında bulunan 
yağmur mazgalını 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye 
göre Gökdere 
metro istasyo 
nunda görevli 
olan bir 
kişi, metro çıkışın
daki yağmur 

mazgallarının 
yerinde olmadığını 
fark etti.
Gece saatlerinde 
yağmur mazgalının 
çalındığını fark 
eden görevli, 
durumu polis 
ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen 
polis, konuyla 
ilgili soruşturma 
başlattı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde emanette bulunan paraları 

bozdururlarken yerine sahte para koydular

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediyenin üzerindeki kara bulutlar
Belediye Meclis üyelerinin oluşturduğu 

inceleme komisyonunun raporunun mecliste 
okunmasıyla başlayan iddialar, bugün boyut 
değiştirmiş durumda.

Gemlik Belediyesi’nde benim ilk kez tanık 
olduğum Meclis Hesap Araştırma Komisyonu 
raporu, CHP’li ve AKP’li üyelerce bir müfettiş 
titizliğiyle hazırlanmış.

Böyle bir komisyon raporunun, Büyükşehir 
Belediyesince aylardır savsaklandığını 
öğrendim.

Komisyon raporunda atımlarda aynı fir
malardan hizmet ve mal ahmları yapıldığına 
dikkat çekiliyordu.

Bir dikkat çekilen madde ise ihalelerde 
yasal süreye uyulmadığı bildiriliyordu.

Dikkatleri en çok üzerine çeken firma ise 
Bursa’da bulunan bir oto tamir firmasıydı.

Bu firma belediyenin eski araçlarının ona 
rımını yaptığı gibi, yine belediyenin ihtiyacı 
olan 5-6 aracın kiralanmasında da karşımıza 
çıkıyordu.

Tartışmalar bu rapordan sonra sokağa ta 
şırıldı.

Savcılık ön inceleme başlattı.
Bu ön inceleme sürdürülürken, Belediye 

Başkanı Fatih Güler’in cuma günkü Bursa 
Hakimiyet Gazetesinde Mustafa özdal yaptığı 
açıklama ile bu kez gündeme sahte imzaların 
kullanıldığını çıkardı.

Gazeteci soruyor Başkana: "Belediyeden 
kişi veya kişilerin sahte imza atarak 2 milyon 
lira civarında bir meblağı zimmetine geçirdiği 
iddia ediliyor, doğru mu?

Başkanın yanıtı şöyle :
"Bazı evraklara sahte imza atıldığı şüphesi 

var. Devam eden bir inceleme olduğu İçin 
daha fazla detay veremem. Konu soruşturma 
aşamasında değil. Sadece ön inceleme yapı 
lıyor."

Başkan Belediyedeki kara bulutlar konu 
sunda bakın neler diyor:

"Belediye içinde birtakım insanların sahte 
imza attığına yönelik şüphelerim var. Bu işin 
Belediye içindeki birtakım çalışanlar olmadan 
yapıldığını sanmıyorum. Bu kişiler, sanırım 
hem bu işi yapıyor, hem de konoyu savcılığa 
ve basına servis ediyor. Yani suçu işleyen 
servis yaparak kendisini kamufle etmeye 
çalışıyor olabilir. Bu işi belediyenin içinde kim
lerin yaptığı konusunda tahminlerim var. Ama 
inceleme devam ettiği için isim veremem.

Yalnız şunu söyleyebilirim. Belediye için de 
güvenebileceğim çok az insan var.”(!) 

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 
dün basına yaptığı yazılı açıklama ve bu açık
lamasını yan yana getirdiğimizde Belediye de 
ciddi sorunlar var demektir.

Yerel seçimlerden sonra 4 belediyenin bir
leşmesi ardından, yapılan atamalarda yanlış 
ların yapıldığını bu durum ortaya koyuyor.

Belediyede birbirine güvenmeyen, birbirinin 
kuyusunu kazan, ödeme belgelerine amirle 
rlnin, arkadaşlarının imzalarını taklit edip atan 
ve bundan çıkar sağlayanların olduğu bir 
grubun olduğu belli oluyor.

Başkan göreve geldikten sonra kendi eki 
bine güvenerek bir yapılanmanın İçine girdi.

Bu ekip, sanırım Başkanın güvenini kul
landı.

İmza olayından sonra işin şekli değişti.
Ona, buna iş yaptırmaktan öte gitti olay. 

İşin içine nitelikli dolandırıcılık, belgede sah 
tecilik, devlet malını zarara uğratma gibi sı 
ralayabileceğimlz birçok konu giriyor.

Savcılık İncelemesinin ardından açılacak- 
soruşturma tüm olup bitenleri aydınlatacak.

İş yargıdan sonra hükme dönüşecek.
Bugün ve yarın çok şeyler daha konuşula

cak Gemlik’te ama Belediyede ençok çalışan
lar diken üstünde. Bundan sonra birçoğu 
yoğurdu üfleyerek yiyecek. Her attıkları imza 
dan sonra elleri titreyecek.

WtlliiW
Gemlik Belediyesi 
Sağlık işleri 
Müdürlüğü’nde 
dün meydana gelen 
olayda, Sağlık 
Müdürlüğü’nün 
cenaze işlerinde 
kullanılmak üzere 
emanette bulundur
duğu paraları boz
durmak için alan 
görevlinin bozdur
duğu paraların 
sahte olduğundan 
şüphelenen kasa 
sorumlusu durumu 
Sağlık Müdürü 
Veteriner Hekim 
Hakan Uğur’a 
bildirdi. Sağlık 
Müdürü’nün

durumu polise 20 liralık bozuk üzere Emniyet
ihbarı üzerine kağıt para Müdürlüğüne
polis Belediye yapması için götürüldü.
Sağlık sağlık işlerinde Polis dün akşam
Müdürlüğü’nde görevli T.Y üzeri belediyeye
soruşturma başlattı. verdiği bozdurulan gelerek işlerinde
Olay, dün paralardan olayla ilgili
öğleden sonra şüphelenen kasa görüntüler aldı.
meydana geldi. sorumlusunun Soruşturma
Sağlık işleri durumu Müdürüne derinleştirilerek
Müdürlüğü’nün bildirmesi ile sürdürülürken,
muhasebeden sahte para olayı sahte paraların
emanet olarak ortaya çıktı. kimden temin
istediği 800 lira Bunun üzerine edildiği üzerinde
bankadan çekildi ve Sağlık İşleri duruluyor.
kasa sorumlusu Müdürlüğünde İfadeleri alınan
görevliye verildi. görevli 2 si bayan, 2 bayan serbest
Kasa sorumlusu biri bay olmak bırakılırken,
memurun bu üzere üç kişi T.Y. bugün
paranın bir polis tarafından Adliyeye sevk
bölümünün 10 ve ifadeleri alınmak edilecek.

Navodarı Parkına doğru çıkan yolun Kumla asfaltı genişletiliyor 

Miti Mlfll III IIİIİB
KtRTAStYE

Cumhuriyet 
Mahallesi İnan 
Market önünden 
Navodarı Parkına 
doğru çıkan 
rampa yol 
genişletiliyor. 
Belde Sitesi önün
den Gemlik’e doğru 
gelen araçlar, Kumla 
asfaltına inerken

yolun dar olması 
nedeniyle tehlikeli 
anlar yaşıyordu. 
Yıllardır devam 
eden tehlikeye 
karşın yolda 
genişleme çalış
maları yapılmaması 
zaman zaman da 
kazalara neden 
oldu.

Geçtiğimiz hafta 
Belediye Fen işleri 
Ekipleri, Navodarı 
Parkına doğru 
çıkan yolun Kumla 
yolu girişini 
genişletme çalış
malarına başladı. 
Bu yoldan iki 
araç yan yana 
geçememesi

nedeniyle bir araç, 
ya Kumla asfaltında 
ya da yolun üst 
tarafından 
beklemek zorunda 
kalıyordu.
Başlayan genişlet 
me çalışmaların 
kısa zamanda 
bitirileceği 
bildirildi.

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
. KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

KÖRFEZ OFSET & GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İSİİI,İI11İIİ81İB İCelli
Hatay'ın Hassa ilçe- 
si'ne bağlı Çardak 
yaylasında kekik 
toplayan köylüleri 
terör örgütü mensu
bu sanan asker ateş 
açtı. Olayda 2 
kişi öldü, 1 kişi 
yaralandı. Hatay 
Valisi Lekesiz, 
talihsiz olayı şu 
cümleyle özetledi: 
Hatay'ın Hassa 
ilçesinde güvenlik 
güçlerinin, kekik 
toplayan köylüleri 
terörist zannederek 
ateş açması sonucu 
2 köylü öldü, 1 
köylü yaralandı. 
Hatay Valisi Mehmet 
Celalettin Lekesiz, 
Yapılan açıklamada, 
Hassa ilçesinin 
Dedemli köyü 
Şekerim Deresi 
mevkisinde terör 
örgütü üyelerine 
karşı konuşlanan 
güvenlik güçlerinin

Büz liselet tarih oUnıor
Milli Eğitim 
Bakanı Nimet 
Çubukçu orta 
öğretimde yeniden 
yapılandırılmaya 
gidileceğini 
söyleyerek genel 
liselerin tamamının 
Anadolu Liselerine 
ve Meslek 
Liselerine 
dönüştürüleceğini 
açıkladı.
Milli Eğitim 
Bakanı Nimet 
Çubukçu, orta 
öğretimde 
gerçekleştirilecek 
yeniden yapılanma 
ile gelecek yıllar 
içerisinde genel 
liselerin 
tamamımının 
Anadolu Liselerine

Gemlik Körfez

kekik toplayan 
köylüleri, terörist 
sanarak ateş 
açtığını söyledi. 
Lekesiz, köylüler
den Ali Dalmış ile 
Mustafa Fil'in olay 
yerinde öldüğünü, 
yaralanan Mehmet 
Sak'ın Mustafa 
Kemal Üniversitesi 
(MKÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
tedavi altına 
alındığını belirterek, 

ve Meslek Liselerine 
dönüştürüleceğini, 
okullar arası nitelik
sel farklılıkların 
bu şekilde

ortadan 
kaldırılacağını, 
okul çeşitliliğinin de 
en aza indirileceğini 
bildirdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

"Olaylardan dolayı 
çok üzgünüz ve 
müteessiriz" dedi. 
Yaralı köylüyü 
hastanede ziyaret 
edeceklerini 
belirten Lekesiz, 
daha sonra da 
İl Jandarma 
Komutanı Jandarma 
Albay Vedat Çolak 
ve Emniyet Müdürü 
Ragıp Kılıç ile 
Hassa'ya gidecek
lerini belirtti.

II

Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel 
Eroğlu, pitbull cinsi 
köpeklerin toplatıla
cağım belirterek 
İstanbul'da boğaz 
kenarındaki yüksek 
sesli müzik yayını 
yapan eğlence 
merkezlerinin saat 
23. 59'dan sonra 
kesinlikle yasağa 
uymaları gerektiğini 
söyledi. 
Karayoluyla 
Ağrı'dan Erzurum'a 
gelen Çevre ve 
Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu, 
Erzurum Valisi 
Sebahattin Öztürk'ü 
ziyaret etti. Bakan 
Eroğlu burada yap
tığı açıklamada pit
bull cinsi köpeklerin 
toplatılması 
konusuna değindi. 
Pitbull cinsi köpek 
lerin saldırgan ve 
tehlikeli olduğunu 
belirten Bakan 
Eroğlu, "Bu cins 
köpekler bir çok

Mm ıllımiMiı sili iıüı
Meclis'te kabul 
edilen indirimli 
satışlarla ilgili 
düzenleme, tüketici 
derneklerinden de 
destek görüyor. 
Üreticinin fiyat 
kirliliğinden 
kurtulacağını 
belirten Tüketicileri 
Koruma Derneği 
Başkanı Fikri 
Karagöz, "Dernek 
olarak kanunun 
uygulanıp uygulan
madığını takip 
edeceğiz" dedi. 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin; 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın 
indirimli satışları 
15 Ocak-1 Mart ve 
15Temmuz-1 Eylül 
tarihleri arasında 
sınırlandıran kanun

Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu:

L PITBULLAR
■TOPLATILACAK

ülkede beslenmesi 
ve dışarı salınması 
yasaklandı. Ülke 
mizde de toplata
cağız. Bazı şehirle 
rimizde duyuyoruz 
maalesef bu cins 
köpekler bazı 
çocuklara saldırıyor, 
insanları parçalıyor 
diye. Hatta ve 
hatta bazı mafya 
türü insanların bu 
köpekler ile 
insanları 
korkuttuklarını, 

teklifini kabul 
etmesi tüketicileri 
sevindirdi.
Tüketicilerin bun
dan sonra aldatıl
mayacağım belirten 
Tüketicileri Koruma 
Derneği Genel 
Başkanı Fikri 
Karagöz, "Bazı işlet
meler 'Kapatıyoruz* 
kampanyalarıyla 
vatandaşların ilgisi
ni çekmeye çalışıy
or. Sürekli indirim 
uygulayan ve talep 
arttıkça indirim 
oranlarını artıran 
işletmeler için 
yapılan bu düzen
leme müşteriyi de 
rahatlatacaktır. Fiyat 
kirliliğinden de kur
tulacağız.
Müşterileri ucuz 
ürünlerle kandıran 

para sızdırdıklarını 
işitiyoruz. 
Dolayısıyla biz bu 
tür köpeklere karşı 
değiliz Tabi ki 
hayvan hakları var. 
Biz köpeklerin 
sağlıklı bir şekilde 
gerekli birimlerde 
toplanmasını 
uygun buluyoruz. 
İlgili vatandaşlar 
da bu konuda 
hassasiyet 
göstermelerini 
bekliyoruz" dedi.

ve indirimle müş
terinin cebine zarar 
veren işletmeler 
artık kalkmalıdır. 
Önemli olan, müş
teriye en iyi ve 
uygun ürün satmak
tır, kandırmak 
değildir" dedi. 
Kanunun uygulanıp 
uygulanmadığını 
takip edeceklerini 
hatırlatan Dernek 
Başkanı Fikri 
Karagöz, "Bu 
sebeple Sanayi 
Ticaret İl Müdürlü 
ğü'ne, esnaf odası 
ve sanayi odasına 
büyük görev 
düşüyor. Onlarla iş 
birliği yaparak hem 
tüketiciyi hem de 
iş yerlerini bil- 
inçlendirebiliriz" 
diye konuştu

GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin 
V bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Fırın, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon
Bursa Yolu üzeri İznik Işıkları Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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6. ve 1. sınıflarda SBS kaldır ılıyot “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
ortaöğretime geçiş 
sistemi ve Seviye 
Belirleme Sınavı'yla 
ilgili olarak bakanlık
ta basın toplantısı 
düzenliyor.
Çubukçu, SBS'de 6. 
ve 7. sınıflarda 
kademeli olarak 
kaldırılacağını ve 
sadece 8. sınıflarda 
yapılacağını 
açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı 
Çubukçu, düzen
lediği basın toplan
tısında Ortaöğretime 
Geçiş Sistemi ve 
SBS'ye ilişkin açık
lamalarda bulundu. 
Çubukçu, eğitim sis
teminin farklı 
kademelerinin 
çocukların gereksin
imlerini karşılayacak 
ve onlara yaşam 
becerileri kazandıra
cak şekilde yeniden 
yapılandırılması için 
sınavların sistem 
üzerinde oluştur
duğu baskının 
ortadan kaldırıl
masının şart 
olduğunu belirtti.

Çubukçu, uygulanan 
üç sınavla ortaöğre
tim kuramlarına 
geçiş sisteminin, 
okul dışı kaynaklara 
yönelimi artırdığına, 
okulun eğitim siste
mindeki merkeziliği
ni kaybetmesine yol 
açtığına ve çocuk
ların sosyo-psikolo- 
jik gelişimlerini 
olumsuz yönde etk
ilediğine yönelik 
kamuoyunda geniş 
bir uzlaşı bulun
duğunu söyledi.
Çubukçu, katıldığı 
hemen hemen tüm 
toplantılarda eğitim
cilerin, sivil toplum 
kuruluşlarının, 
medyanın, öğret
men, öğrenci ve 
velilerin, Seviye 
Belirleme Sınavı'nın 
11-14 yaş aralığında
ki çocukları olumsuz 

etkilediği konusun
da fikir birliği içinde 
olduklarını 
gördüğünü belirtti. 
Bu konuda 
Bakanlığa ve şahsı
na öğrenci ve velil
erden sayısız mekt
up geldiğini ifade 
eden Çubukçu şöyle 
konuştu: 
"Sistemi gözden 
geçirmeye, olumlu 
ve olumsuz yön
leriyle Seviye 
Belirleme 
Sınavlarının eğitim 
sistemimiz içindeki 
yerini tespit etmeye 
yönelik 
Bakanlığımızca bir 
çalışma başlattık. 
Araştırmalarımızı 
akademisyenlerden 
oluşan bilimsel 
heyetler ve 
Bakanlığımız üst 
düzey bürokrat

larının katılımıyla 
tüm paydaşlarımıza 
ulaşarak gerçek
leştirdik.
Bakanlığımız, 
akademisyenler ve 
sivil toplum örgüt
lerince yapılan bil
imsel araştırmalar 
ve raporlar doğrul
tusunda Seviye 
Belirleme Sınavı'nın 
genel olarak öğren
ci, veli, öğretmen, 
okul ve eğitim siste
mi üzerinde olumlu 
etkileri olmakla bir
likte olumsuz etki
lerinin de olduğu 
tespit edilmiştir.
Bunların en 
önemlilerinden birisi 
ise çocuklarımızın 
sınav odaklı yaşa
maktan sosyal etkin
liklere vakit ayırama- 
malarıdır. Elde 
edilen sonuçlar 

ışığında Seviye 
Belirleme Sınavı'nı 
kademeli olarak 
6. ve 7. sınıflarda 
kaldırıyoruz.
Sarmal yapı içeren 
müfredat doğrul
tusunda Seviye 
Belirleme Sınavı 
sadece 8. sınıfta 
yapılacak ve 
8. sınıf konularına 
odaklı olacaktır. 
Yeni düzenleme 
ile 2010-2011 öğre
tim yılında 6. sınıfa 
başlayan öğrenciler 
sınavı girmeyecek, 
bu öğrenciler 2011- 
2012 öğretim 
yılında da 7. sınıf 
öğrencisi olarak 
yine sınava girmeye
ceklerdir. Bu yıl 
SBS'ye girmiş olan 
6. sınıf öğrencileri 
eski sisteme uygun 
olarak 7 ve 8. 
sınıflarda SBS'ye 
girecekler, bu yıl 7. 
sınıfta olup SBS'ye 
katılan öğrenciler, 
önümüzdeki yıl yine 
eski sisteme uygun 
olarak ortaöğretim 
kuramlarına yer
leştirileceklerdir."

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

KAYIP
Umurbey Sağlık 

Meslek 
Lisesinden 

aldığım 1997 
tarihli diplomamı 

kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

EMİNE ERTÜRK

DOĞAYI SEV
YEŞİLİ KORU

elm# «sekeri
........ KREŞLERİ —KAYITLARIM GĞİTİMDG12.YII

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı 
kayıtlarımız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız 
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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 

AAOnTOnGC RROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

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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SATILIK DAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 

3+1 DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99
SATILIK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik KHrfez

SATILIK DAİRE
Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaptı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

NÖBETÇİ ECZANE
29 Haziran 2010 Salı

h •

GUNAY ECZANESİ
T Mİ A “SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR-FERİBOT

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

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

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 
MAR-PET 913 1O 79

Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3700 
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)

nıiıi
«nşı 

SORAYAYI TAŞLAMAK 
12.00-14.I5-I6.15- 

20.30 
BENİUNUTMA 

I1.45-I4.00-I6.30- 
20.30 

Rezervasyon 
(Tel :513552i)
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► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

Arayın -444 0111 Tiklayin-www.hsbc.com.tr Ziyaret edin - HSBC Bank Şubeleri

TÜRKİYE'DE 
YİRMİNCİ YIL

Gemlik'teki 2. senemizde 
süper avantajlar HSBC'de!

HSBC-Ok
Dünyanın yerel bankası

► Size özel mevduat faizi oranı

► Kredi kartı alana 20 TLAdvantageNakit Puan

► 10.000 - 75.000 TL arası birikiminize size özel mevduat faizi oranları/ ►Yeni kartınız onaylandığında 20 TL değerinde NakitPuan.

S8C Bark AŞ. yuyırnfafinikti.
• Size özel verienjag gram HS8C Bank Gemlik Şubesi* nde yeni açlan 10.000* 75.000TL tutar araiığndaki 1 aykk TL vade* mevduat hesaplan için geçeridir. H SBC Bank AS.'nin faiz oranlar n deûistrme hakkı sakbdr 

Kampanya 1-30 Hazran 2010 tarihten «asmdayainacaHSBCGemikŞubesi'nden yapacak beşvuruterdegeçerlidir.
• • 20 TL değerlideki Advantage HlWto kazanmı sadece HSBC Gemlik Şubesl'rden yaptın kredi kartı başvurulan için geçedir». Kampanya 1 - 30 Haziran 2010 tartılan arasında yalnızca HSBC Gem» Şuoesl’nden yapıncak beşyıeuhrda geçerkdr.

http://www.hsbc.com.tr


Kuruluş:197;

GemlikKzrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Haziran 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sonattır"

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Ak Partililer, Ticaret ve Sanayi Odası’m ziyaret etti

M,WlllMİİ
Ticaret ve Sanayi Odası’m ziyaret 
eden Ak Parti ilce yönetimi ve 
belediye meclis üyeleri, belediye 
de yaşanan olayların üzücü 
olduğunu, belediye yöneticilerinin 
kendilerinin yaptığı uyarıları 
dikkate almadıklarını söylediler. 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt ise odanın hizmet 
binası konusunda destek olun
masını istedi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kahveci, “Dediklerimiz çıktı”
Dün, Ticaret ve Sanayi Odasını AKP İl 

çe yönetimi ve Belediye Meclis üyeleri 
ziyaret etti.

Bu ziyaretin eski Başkan Mehmet Tur 
gut'un ziyareti ardından yapılması, bana 
anlamlı geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuru 
lu üyeleri de ziyarette hazır bulundular.

Başkan Yardımcısı Esat Coşkun, Paşa 
Ağdemir, Nurullah Özaydın, Genel Sekre 
ter Agah Arda ziyarete gelen AKP’lileri 
karşılayanlar arasındaydı.

Ziyaretin gündeminde, Ticaret ve Sana 
yi Odası’nın yaptırmak istediği hizmet 
binası, AKP’lilerin ise Belediye’de olup 
bitenler.. Devamı sayfa 4’de

Kılıcdaroğlu, Gemlik 
ve Bursa’va açılışlar 
yanmak için gelecek

CHP Bursa İl örgütü ve ilçe başkanları 
Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar 
oğlu ile görüştü. Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Kıhçdaroğlu’nu Denizcilik 
Yüksek Okulu ve Çarşı-Alışveriş Merkezi’nin 
açılışını yapmak için davet etti. Kıhçdaroğlu, 
17-18 Temmuz da Gemlik’e gelecek. Syf 4’de

Sahte para olayı 
mahkemelik oldu
Önceki gün, Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
Müdürlüğümdeki 
görevlilere avans 
olarak verilen 800 
liranın bozdurulması 
için belediye 
çalışanı T.Y. ye 
verilmesinin 
ardından getirilen 
paraların bir bölümü 
nün sahte olduğu
nun belirlenmesi 
üzerine, olay polise 
bildirilmiş konu ile 
ilgili emniyet yetki 
lilerince inceleme 
başlatılmıştı.

Dün de sürdürülen 
incelemelerin ardın
dan T.Y. ve Sağlık 
Müdürlüğümde 
görevli 2 bayan 
mahkemeye çıkarıl 
dı. Geç saatlerde 
yapılan duruşma 
sonucu 3 belediye 
personeli serbest 
bırakıldı.
Mahkeme tutuksuz 
olarak devam 
ederken, 
paralarda yapılan 
incelemede 7 adet 
sahte 50 liralık 
olduğu saptandı.

Grhaııaâle 
kamyonet 

zeflhılmeuciı 
Orhangazi’de 
zeytinliğe uçan 
kamyonetin sürü 
cüsü yaralandı. 
Ekrem Şen (26) 
idaresindeki 16 YD 
055 plakalı kamyo
net, Çeltikçi kavşa 
ğı yakınlarında 
kontrolden çıktı. 
Sayfa 3’de

3yasınılaki 
çocuğa 
caruınltactı
Bursa'da evinin 
önünde oynayan 
3 yaşındaki Aslı, 
sürücüsünün kim
liği belirlenemeyen 
bir otomobilin 
altında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Kriminal dedekti
fler olay yerinde 
delil araştırması 
yaptı. Sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dansöz gibi kıvırmak...
Sağdan sola, soldan sağa dönenler,eti 

kemiği, omurgası olmayanlar için söylenen 
bir yakıştırma..

Aslında bu harf dizisinde “dansöz”e hak
sızlık yapılıyor.

Çünkü dansözün işi kıvırmak.
Başarısının ölçütü kıvırma yeteneğinin 

gelişmişliği..
Mesleği dansözlük olmayıp ta kıvırtanlara 

ne demeli..
Bir şey dememeli..
Sadece hayret ve esefle izlemeli,..
Dönek çok..
Döneklik, egemen sınıfın saflarına 

geçiştir.
Sonrasında ise eskiden içinde olduğu 

saflara ve yol arkadaşlarına kıyasıya 
saldırganlıktır.

Dönekler kendi aralarında da kollara 
ayrılırlar..

Medya dönekleri..
Siyaset dönekleri..
Ticaret dönekleri..
Dönüş biçimleri tümünün de farklı..
kimi paranın kimi çıkarların kimi de 

gücün yönüne.göre dönüyor.,
Ortak noktaları ise dönmek..
Türkiye ne çekiyorsa bu dönekler yüzün

den çekiyor..
Bir bakıyorsunuz sağda..
Bir bakıyorsunuz solda..
En yakın örnek..
Bir harekette olan bitenler..
Birini lider görüp peşine takılan sol 

şeritte seyreden bir insan kitlesi şimdi 
olaya ayrışmama boyutunda bakmak ye 
rine kendisine sığınacak liman arıyor..

Bir kısmı da liman olarak sağda bir par
tiyi gördü ve oraya demirledi..

Şimdi bu duruma ne denir ?
Benim aklıma gelenler bunlar..
Kızalım küselim..
Yönümüzü değiştirelim..
Gerçi bunlarınki de ne diyeceksiniz ?
Biz neler gördük..
Doğrudur..
Beterin beteri var..
Medyadaki dönekler..
Düne kadar solda siyaset yaparken..
Kendisine yanan ikbal ışığına yönelenler..
Onun ardına takılanlar..
Kalemlerini onlar için oynatanlar..
Bir de tacir dönekler vardır ki onlar da 

yönlerini paranın rengine göre ayarlarlar..
Bu söz bitmez..
Yazı da..
Çünkü dünya döndükçe dönekler de 

çıkarları doğrultusunda dönecekler..

Ak Partililer, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Ak Parti Yönetim 
kurulu ve belediye 
meclis üyeleri, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti.
Ak Parti ilçe Başkam 
Oktay Kahveci, parti 
yönetim kurulu ile 
belediye meclis 
üyeleri dün saat 
ll.oo’de Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyelerine yaptığı 
ziyarette ilçe sorun
larını görüştüler. 
Görüşmede, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
odanın yaptırmak 
istediği yeni hizmet 
binası konusunun 2 
yıldan beri belediye 
tarafından çözüme 
ulaştırılmadığını, 
son olarak ta 
mevcut binanın 
güçlendirilmesi için 
yaptıkları girişimin 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nden olumsuz 
cevap aldıklarını 
söyledi.
Bu konuda Belediye 
den Gemlik girişinde 
yer istediklerini 
söyleyen Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
yaptırmak istedikleri 
modern binaya 
olumlu bakılma
masının kendilerini 
üzdüğünü söyledi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odasının 
Gemliklilere hizmet 
edeceğini söyleyen

Azeri belediyecilere sertifika

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA
O SAATTE TESLİM EDİLİR

KÖRFEZ OFSET-GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Gemlik 
Belediyesi’nde 
Hizmet içi Eğitim 
gören AzerbaycanlI 
Belediyecilere 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
sertifika verildi. 
Altı gün süreyle 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
Hizmet İçi Eğitim ile 
ilgili işleyiş çalış
maları konularında 
bilgi alan Azerbay 
can Gençlik 
Platformu Belediye 
Okulu Kurumu 
üyelerinden başkent 
Bakü’ye bağlı 
merkez ilçelerinden 
olan Saruhanı Kara 
çukur ve Nerma 
nof’lu belediye

EM «
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Başkan Akıt, “Ak 
parti ilçe yönetidileri 
ve belediye meclis 
üyelerinden bize 
destek olmalarını 
istiyoruz. Biz, konu 
nun yeniden görüşül 
mesi için Belediye 
Meclisine bir yazı 
yazacağız” dedi.

KAHVECİ 
BELEDİYEYİ 
ELEŞTİRDİ 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, 
Gemlik’in sorun
larının kendilerinin 
sorunları olduğunu 
belirterek, Gemlik 
Belediyesi’nde 
Savcılıkça sürdürü 
len incelemenin 
ardından Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
Bursa basınındaki 
bir köşe yazarına 
yaptığı açıklamayı 
talihsizlik olarak 
nitelendirdi.
Kahveci, şöyle 
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çilerden oluşan 
9 kişilik gruba 
sertifika verildi. 
Gemlik Belediyesi 
İdari Başkan 
Yardımcısı Cemil 
Acar ve Teknik 
Başkan Yardımcısı 
Özkan Ateşli 
tarafından verilen 

konuştu: “Yerel 
seçimlerden sonra 
Belediye Başkanı 
Belediyede kendi 
kadrosunu oluştur
du. Kendilerine 
bugüne kadar geniş 
bir tolerans verdik. 
Olumlu çalışmalarını 
destekledik ama 
zaman zaman da 
kulağımıza gelen 
olumsuzlukları kamu 
oyu aracılığıyla 
duyurduk. Bunu 
önemsemediler ve 
bizleri suçladılar.
Bugün gelinen nok
tada bizim haklılığı 
mız ortaya çıktı. 
Gemlik Belediye 
si’nde yaşananlar 

sertifikalarını alan 
Azeri Belediyeciler 
6 gün kaldıkları 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
gördükleri yakın 
ilgiden memnun 
kaldıklarını ve 
Azerbaycan’a 
mutlu döndüklerini 

bizi ve Gemlik halkı 
nı üzüyor. Başkanın 
Belediye de güvene 
bileceğim çok az 
insan var sözü 
üzerine belediyede 
çalışan memurlara 
nasıl iş yaptıracak. 
Gemlik Belediyesi 
1,5 yılda bu noktaya 
gelmişse, bundan 
sonraki dönem 
nasıl geçecek.” 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası binası 
yapımı konusunda 
meclis üyelerinin ve 
kendilerinin yardım
cı olacağını 
söyleyen Kahveci, 
bina konusuna 
destek sözü verdi.

söylediler. 
Başkan 
Yardımcıları 
Cemil Acar ile 
Özkan Ateşli 
tarafından Azeri 
Belediyecilere 
Gemlik Zeytini ile 
Zeytinyağı hediye 
edildi.
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Orhangazi’de 
zeytinliğe uçan 
kamyonetin 
sürücüsü yaralandı. 
Ekrem Şen (26) 
idaresindeki 
16 YD 055 plakalı 
kamyonet, Çeltikçi 
kavşağı yakınlarında 
kontrolden çıktı. 
Yoldan yaklaşık 
2 metre aşağıda 
bulunan zeytinliğe 
uçan kamyonet

yan yatarak 
dururken, sürücü 
çevreden yetişen 
vatandaşlar 
tarafından yaralı 
olarak araçtan 
çıkarıldı.
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan sürücü 
tedavi altına 
alınırken, kazayla 
ilgili tahkikat 
devam ediyor.

flbi-kardes 
tartıştıkları şahsı 

bıçakladı
Bursa'da iki kardeş 
tartıştıkları şahsı 
bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgiye 
göre, Çukurca 
Mahallesi Botanik 
Park'taki oto parkta 
meydana gelen 
olayda, Y. Ş. (31), H. 
K. (34) ve kardeşi 
O. K. (23) ile tartış
maya başladı.
Tartışmanın kısa

sürede kavgaya 
dönüşmesiyle H. K. 
ve O. K., Y. Ş.'yi 
bıçakladı. Yaralanan 
şahıs olay yerine 
gelen 112 ambulan
sı ile hastaneye 
kaldırıldı. Yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken, polis 2 
zanlıyı gözaltına 
aldı.

3 nasmılaM çocuğa carnm kaçtı
Bursa'da evinin 
önünde oynayan 3 
yaşındaki Aslı, 
sürücüsünün kimliği 
belirlenemeyen bir 
otomobilin altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Aile fertleri sinir 
krizi geçirirken, 
polis otomobiliyle 
kaçan sürücünün 
izini sürüyor. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Arabayatağı

Kira Parasını, Bul Karam fil Parayı 
Dolandırıcılarına Kaptırdı

Bursa'da ev kirasını 
yatırmak için 
bankaya giderken 
dolandırıcılara alda
narak 'Bul karayı al 
parayı' Oyunu 
oynayan 43 yaşında
ki E.Ş., 250 TL'sini 
kaptırdı. E.Ş.'nin 
şikayeti üzerine 
polis, bir hafta önce 
aynı suçtan gözaltı
na alınan ve serbest 
bırakılan 4 kişiyi 
yakaladı.
Olay, merkez Osman 
gazi ilçesi Genços

Mahallesi 2.Asker 
Sokak'ta öğle saat
lerinde meydana 
geldi. Sokakta 
oynarken karnının 
acıktığını söyleyerek 
eve gelen Aslı Çakar, 
annesi Songül 
Çakar'dan ekmek 
istedi. Ekmeği alıp 
yeniden sokağa 
çıkan ve boş arsada 
oyun oynayan 
küçük Aslı, plakası 
belirlenemeyen bir 
otomobilin altında 
kalarak olay yerinde 

man Postanesi 
önünde meydana 
geldi. Ev kirasını 
yatırmak üzere 
bankaya giden E.Ş., 
4 kişi tarafından 'Bul 
karayı al parayı 
Oyunu'nu oynamaya 
ikna edildi. Sürekli 
olarak E.Ş.'ye 
'Kazanacaksın haydi 
biraz daha para bas' 
diyerek psikolojik 
baskı yapan 
dolandırıcılar, 
amaçlarına ulaşınca 
olay yerinden kaçtı. 

hayatını kaybetti. 
Olay yerine gelen 
polis, küçük kıza 
çarpıp kaçan 
sürücüyle ilgili 
geniş çaplı araştırma 
başlattı. Ekiplerin 
bir süre önce 
Arabayatağı Odun 
Depoları civarında 
şüpheli bir aracı 
takip ettiği belir
tilirken, görgü tanık
larının ifadelerine 
başvuruldu. Bir 
çocuğu daha olan 
anne Songül Çakar

500 TL kira parasın
dan 250 TL'sini kap
tıran E.Ş. durumu 
polise bildirdi. 
E.Ş.'yi de yanına 
alarak şüphelileri 
aramaya başlayan 
polis, Ankara Yolu 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi önünde 
yine vatandaşları 
dolandırmak için tez
gah açıp Oyun 
oynatan 4 kişiyi 
gözaltına aldı. E.Ş. 
tarafından teşhis 
edilen dolandırıcılık 

sinir krizi geçirirken, 
temizlik firmasında 
çalışan baba 
Abdürrahim 
Çakar metanetini 
korumaya çalıştı. 
Acılı aile fertlerini 
komşuları ve 
yakınları teskin 
etmeye çalıştı. 
Kriminal dedektifler 
olay yerinde delil 
araştırması 
yaparken, Cumhur! 
yet Savcılığı ise 
soruşturma 
başlattı.

suçundan sabıkalı 
İlhan Bakır (46), 
Mehmet Cemil (29), 
Mustafa Kemal 
Şenkal (60) ve Azmi 
İkbal (50) suçlamayı 
kabul etmedi.
Şüphelilerin bir hafta 
önce de başka bir 
dolandırıcılık suçun
dan gözaltına 
alındıkları ve 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldıkları 
bildirildi.

Hırsızlar İş 
makinesini çaldılar
Bursa'da hırsızlar, 
bir dükkanın önün
deki arızalı iş maki
nesini çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre, arızalı olduğu 
için Otosansit'te bir 
iş yerinin önüne 
16.06.094 plakalı iş 

En Büyük 
Parayı Sordu 750 
flvrosunu Çaldı

Bursa'da, yanına büyük parayı'
yaklaşan şüphelinin 
talebi üzerine 
cebindeki en büyük 
TL'yi gösteren 
kişinin 750 avrosu 
çalındı. Alınan bil
giye göre, Duaçınar 
Mahallesi Yeşilova 
Caddesi'nde 
yürüyen Kazım 
Kanbur (50), yanına 
yaklaşan ve ken
disini Arap turist 
olarak tanıtan 
şüphelinin 'en 

makinesini park 
eden M.H, sabah 
geldiğinde şoka 
uğradı. İş maki
nesinin yerinde 
olmadığını gören 
M.H. polisi aradı. 
Polis, iş makinesi 
hırsızlarını arıyor 

sorması üzerine 
cebinden çıkardığı 
50 ve 100 liralık 
banknotları 
gösterdi. Evine 
gittiğinde cebinde 
bulunan 750 avro- 
sunun olmadığını 
fark eden 
Kanbur, durumu 
polise bildirdi. 
Polis, yankesicilik 
suretiyle hırsızlık 
yapan şüpheliyi 
arıyor.

25l(iiciil(lıashawanvılılınınılüsınesitfletelelolılu fflM ABONE OLDUNUZ MU?
■iimiiiii''iiim'h«i ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Büyükorhan ilçesin 
de yıldırım düşmesi 
sonucu 25 küçükbaş 
hayvanın telef 
olduğu bildirildi. 
Alınan bilgiye göre, 

ilçeye bağlı Danaçah 
köyünün Kocakırı 
mevkisinde koyun 
otlatan Ü.A., E.Y. ve 
F.Y, aşırı yağış sıra 
sında yıldırım düşme 

si sonucu 25 küçük
baş hayvanının telef 
olduğunu beyanla 
güvenlik güçlerine 
başvurdu. Jandarma 
ve İlçe Tarım Müdür

lüğü ekiplerince 
yapılan incelemede 
hayvanların yıldırım 
çarpması net
icesinde telef olduk
ları tespit edildi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

SEVGİ KESKİNER
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kahveci, “Dediklerimizçıktı”
AKP ilçe Başkanı Oktay Kahveci, 

Gemlik’ in gündeminde olan ve dünkü 
yerel gazetelerin de haber yaptığı Gemlik 
Belediyesiyle ilgili haberlere değinerek 
bugüne kadar Belediye karşı olumlu 
muhalefet yaptıklarını, buna karşın CHP 
İlçe Başkanı ve Belediye başkanı tarafın
dan haksız eleştirilere maruz bırakıldığını 
söyledi.

Belediye de savcılıkça başlatılan ince 
leme süreci sonrası, Başkanın açılmasıyla 
ortaya çıkan imza sahtekarlıkları olayları, 
Bursa basınına yapılan açıklamadaki söz 
ler, muhalif siyasilere tam malzeme ola
cak konular..

AKP’de bu fırsatı değerlendiriyor.
Kahveci, Gemlik Belediyesinde ortaya 

çıkan olayları ve yaşananları üzüntüyle 
izlediklerini söyledi.

Belediyenin Gemlik halkının en önemli 
malı olduğunun altını çizen Oktay Kah 
veci, uyarılarının dikkate alınmadığını 
belirterek “bu gün gelinen noktanın ise 
Gemlik kamu oyunu sarsıyor” dedi.

Belediyeye verdikleri toleransın bittiği
ni de söyleyen Kahveci, Belediye Bay kanı 
nin bir gazeteciye Belediyedeki görevlile 
re güvenemiyorum demesinin belediyeyi 
kilitleyeceğini belirterek, Belediye de yaşa 
nanlara karşı sivil toplum kuruluşlarının 
seslerini yükseltmediğini belediyeye sivil 
toplum kuruluşlannında sahip çıkması 
gerektiğini hatırlattı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akıt ise savcılığın başlattığı bir inceleme 
nin bulunması nedeniyle herkesin sonucu 
beklediğini belirterek, “Belediye Gemlikin 
ve bizim gözümüz. Orada olup bitenler 
bizi de ilgilendirir, Gemlik’i de ilgilendirir” 
dedi.

Belediye ile ilgili konuşmaların dışında 
konuşulan ana konu Ticaret ve Sanayi 
Odasının yaptırmak istediği hizmet binası 
idi.

Kemal Akıt, eski başkan Mehmet 
Turgut döneminden beri talep ettikleri yer
lere belediyenin sıcak bakmadığını, 
Belediye ve Ticaret Odası’nın ortak malı 
olan, ancak 6’lık bir depremde yıkılma 
riski bulunan mevcut hizmet binasının 
mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini söyle
di.

Masasındaki mavi kaplı dosyayı göste 
ren Akıt, hizmet binasının 200 bin liraya 
güçlendirebileceklerini bunun için pro
jelerin hazırlandığını ama, Gemlik 
Belediyesinin topu Bursa Büyükşehir 
Belediyesine attığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin ise binanın 
imar planında yeşil sahada olması nede 
niyle buna izin vermediğini söyledi.

Kemal Akıt Gemlik’e yakışır bir hizmet 
binasını Gemlikliler için istediklerini 
yardımcı olmalarını istedi.

Oktay Kahveci, Ticaret ve Sanayi 
Odasınca yaptırılmak istenen hizmet 
binası için destek sözü verdi.

Bakalım bu söz siyasetçi sözümü değil 
mi ?

Biz de takipçisi olacağız.

Kıhcdaroğlu, Gemlik ve Bursa’ya 
açılışlar tapmak için gelecek

CHP Bursa İl örgütü ve ilçe başkanları Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Kılıçdaroğlu’nu Denizcilik Yüksek Okulu ve Çarşı-Alışveriş 
Merkezi’nin açılışını yapmak için davet etti. Kılıçdaroğlu, 17-18 Temmuz da Gemlik’e gelecek.

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
kendisini ziyaret 
eden aralarında 
Başkanı Cem Güler 
ile Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Güler'in de bulun; 
duğu CHP Bursa İl 
Örgütüne, 17 -18 
Temmuz tarihleri 
arası Nilüfer ve 
Gemlik 'te bazı 
açılışlar yapmak ve 
bazı ilçeleri ziyaret 
etmek için Bursa 'ya 
geleceğini söyledi. 
Henüz kesinleş 
meyen programa 
göre 17 ya da 18 
Temmuz 'da 
Gemlik’e gelecek 
olan CHP Genel Baş 
kanı Kemal Kılıçdar 
oğlu CHP 'li Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan temeli atılarak

tamamlanan Deniz 
cilik Fakültesi ve 
Çarşı Alışveriş 
Merkezi 'nin açılışını 
yapacak.
CHP Bursa İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan ile 
beraberinde CHP 
Bursa İl Yöneticileri, 
ilçe başkanları ve 
belediye başkan- 
larının bulunduğu 
CHP Bursa İl 
Örgütü, pazartesi 
günü CHP Genel 
Merkezi 'nde CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
ile buluştu.

Bursa İl Örgütü'nü 
makamında ağır
layan Kılıçdaroğlu, 
Bursa'nın Türki 
ye'nin en önemli 
illerinden biri 
olduğuna dikkat 
çekerken, yerel 
seçimlerde başlayan 
yükseliş sürecini 
daha da artırarak 
iktidar koşusuna 
dönüştürmek zorun
da olduklarını söyle
di. CHP Gemlik İlçe 
Örgütü'nün de önem 
li bir başarıya imza 
atarak uzun bir 
aradan sonra 
Belediyeyi kazan

dığını belirten 
Kılıçdaroğlu, tüm 
Türkiye 'yi karış 
karış gezerek halka 
gerçekleri anlata
caklarını ve şimdiye 
dek gördükleri 
ilgiden memnun 
olduklarını ve tek 
başına iktidar 
havasını kokladık
larını söyledi. 
Kendileri için değil, 
çocuklarımız ve 
torunlarımız için 
Türkiye 'nin acilen 
AKP iktidarından 
kurtulması gerek
tiğini söyleyen 
Kılıçdaroğlu, bunu 
başarabilecek tek 
siyasi gücün de 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk olan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi olduğunu 
söyledi.

KUTLAMA
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 

emekli olduğu gün olan 30 Haziran 1927 
Türkiye Emekliler Günü olarak kutlanmaktadır.

Emekli olup, aramızdan ayrılan 
emeklilere Allah’tan rahmet diler, 

tüm emeklilerin ise gününü kutlarım

Fikret ÇOLAKOĞLU
(İşçi Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi- Belediye MeclisÜyesi)

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mıılft İmim âmıM
İLÇEMİZDE MANDA YOĞURDU 

DOLANDIRICILIĞI!

Manda yuva yapmış söğüt dalına 
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? 
Diye sormayacağız tabii. Ama manda 

yoğurdu uğruna dolandırılan insanlara 
değineceğiz...

İnsanoğlunun içerisinde birçok his var; 
kimi iyi, kimi kötü. Bazıları bu potansiyeli 
yansıttır bazıları yansıtmaz. Bunlardan 
nasibini almış kişiler, Gemlik’imizde de 
mevcut. Gerek göçebe olsun gerek, yer
leşik olsun binlerce vatandaş ilçemizde.

Son günlerde yine insanlarımızın temiz 
duygularını sömürme yöntemine girişmiş 
kişilerin olayları söz konusu. Manda 
yoğurdu dolandırıcılığı... Evet! Yanlış oku
madınız. Gerçekten de öyle.

Olayların büyük kısmı Bahkpazarı’nda 
meydana geliyor.

Ben de oranın çocuğu olduğumdan, 
çoğu tanıdığımız kişiler.

Bunların içerisinde mağduriyetleri polise 
intikal etmiş olanı da var, olmayanı da...

Olayın gelişimini şöyle anlatayım size.
Seyyar satıcılar apartman dairelerine 

giderek; Orhaneli, Kestel gibi değişik yer
lerin adını söyleyerek mis gibi manda 
yoğurdu getirdiklerini, çok şifalı olduk
larını belirtiyorlar.

Bunu yaparken biraz yaşı geçkinleri 
seçiyorlar, çünkü yeni nesilin; manda, 
sığır, koyun sütünü eskiler kadar iyi bile
meyeceğinin gayet farkındalar.

Bir de yalnız kişiler onların daha çok 
işine geliyor. Neyse, bizim vatandaşlar 
kapıyı açıyorlar.

Karşılarında eli yüzü düzgün, 35 - 40 
yaşları arasında yağız bir adam... Üstelik 
de çenebaz, tam da olması gibi gereken 
birisi.

Kelimelerin altın dan giriyor üstünden 
çıkıyor.

Paraya gelince 15 ya da 20 TL diyor, ama 
özellikle 50 TL varsa verin üstünü vereyim 
diyor. Alınca parayı, 5 TL verdiniz diye 
elindeki 5 TL'yi gösterip 50’y i saklıyor.

Nasıl mı yapıyor?
Yapıyor işte.
Sözüm ona meslek ya!...
Çok dikkat etmek gerekiyor, insanlığın 

çivisi çıkmış. “Bana olmaz” dememek 
gerekir. Hayatta her şey bizim için.

Basiret bağlanmasını ortadan kaldırmak 
için biraz daha bu kişilere karşı ne yazık ki 
art niyetli ve dikkatli olmalıyız.

Bakalım yeni moda soygun ne zaman 
kapılarımızı çalacak?..

Gemlik Karadeniz 
liter Kültür ve 
Yardımlaşma 
Deneği’nin kendi 
binasında düzen
lediği 2. Sünnet 
şölenine, dernek 
yöneticileri ve 
üyeleri ile birlikte 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Gemlik Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı, 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, eski 
Gemlik belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ÇİMTAŞ 
Boru 2.Müdürü 
Cenk Çam, ÇİMTAŞ, 
İmalat Müdürü 
Murat Çukur, 
Karadeniz spor 
Kulübü Başkanı Ali 
Can Durdu ve çok 
sayıda dernek 
başkanlar), iş 
adamian ve vatan
daşların katılım

analın ilmllt hehtsl ionııiulıju emitmi
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, 1 Temmuz 
2010 tarihinde yürür 
lüğe girmesi öngörü 
len binalara “enerji 
kimlik belgesi" 
düzenleme zorunlu
luğuna ilişkin uygu
lamayı erteledi.
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığından 
yapılan açıklamaya

larıyla Sünnet şöleni 
yapıldı. Yaklaşık 
30 a aşkın çocuk 
sünnet ettirildi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül yaptığı 
konuşmada, sünnet 
şölenini geleneksel 
hale getirerek örf ve 
adetlerin yaşatılma 
sına katkı sağlayan 
Gemlik Karadenizli 
ler Kültür ve 
Yardımlaşma Derne 

göre, uygulamanın 1 
Ocak 2011 tarihinde 
yürürlüğe girmesi 
planlanıyor. 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, 1 Temmuz 
da yürürlüğe girme
si öngörülen binala 
ra enerji kimlik bel
gesi verilmesi uygu
lamasının 1 Ocak 
2011 tarihine erte

ği'ne aynı zamanda 
yöneticilerine ayrı 
ayrı teşekkür etti. 
Derneğin yeşillendir 
me konusunda gös
terdiği gayretleri de 
yakından takip 
ettiğini ve bütün 
derneklere örnek 
olması gerektiğini 
söyleyerek bütün 
Karadenizliler 
Derneği yöneticile 
rine teşekkür etti ve

lenmesinin plan
landığını duyurdu. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, 5 Aralık 
2009 tarihinde 
yayımlanan Binalar 
da Enerji Performan 
sı Yönet meliği kap
samında, yönetmeli 
ğine uygun yapılan 
binaların enerji tüke
tim sınıflarını ve kar

sözlerine Gemlik 
Karadenizliler Derne 
ği’nin bir federasyon 
gibi çalıştığını 
sözlerine ekledi. 
Şölene renk katan 
Minik Karadenizli 
forklor ekibi sahne 
alarak tüm izleyen
lerden alkış topladı 
Şölen Gemlik 
Müftüsünün mevlüt 
okumasıyla son 
buldu.

bondioksit (CO2) 
salım sınıflarını 
belirleyecek olan 
binalara "Enerji 
Kimlik Belgesi" ve 
rilmesi çalışmala 
rının yürütüldüğü ve 
uygulamanın 1 
Temmuz 2010'da 
başlatılmasının 
öngörüldüğü anım
satıldı.

t GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com bize lll(lŞ(lC(lksiHlZ

"g Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
| Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 

■J Bursa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

http://www.guvensomine.com
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Hinim M İm iıa süre 
naldı si rai telatet neti rir1

USTA ARANIYOR

Karayolları 14. 
Bölge Müdürü Tur 
gay Mesel, vatan
daşlardan otoyollar
da aşırı hız yapma
malarını istedi.
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput baş 
kanlığında gerçek
leştirilen il koordi
nasyon kurulu top 
lantısında çalışma 
lan hakkında bil
giler veren Karayol 
lan Turgay Mesci, 
yeni yollarla Bursa 
ile İstanbul arasının 
bir saate düşeceğini 
müjdeledi.
Turgay Mesci, 
TBMM Genel Kuru 
lunda kabul edilerek 
yasalaşan 'Kara yol
ları Genel Müdürlü 
ğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı' ile

bölünmüş (duble) 
yollardaki hız 
Sınırının 90 kilome
treden 110 kilometr
eye çıkarılmasını 
değerlendirirken, 
sürücüleri dikkatli 
araç kullanmaları 
yönünde uyardı. 
Bursa'da yürütülen 
yol ve köprü çalış
maları hakkında bil
giler veren Mesci, 
"insanlar Bursa'dan 
bir saatte İstanbul'a 
gitmenin yollarını 
soruyor. Bu çevre 
yolu ile insanlar 
kesin olarak bir 
saatte İstanbul'a 
gidebilecek. Bursa 
Çevre yolu ile yeni 
kanuna göre bir 
saatte insanlarımız 
İstanbul'a gidebile
cekler. Yeni kanun 
çıktı, 120 kilometre

saatlik hızla giders
eniz 50 dakika, 180 
kilometre hız ile 
giderseniz ise 45 
dakikada İstanbul'a 
ulaşabilirsiniz." 
dedi.
Otoyolların 90 kilo
metrelik hız sınırına 
göre yapıldığı 
uyarısında bulunan 
Turgay Mesci, şun
ları söyledi: "Bizim 
yollarımız 90 kilo
metre saate göre 
projelendirilmiştir. 
Bu nedenle özellikle 
virajlara girerken 90 
kilometrenin üzer
ine sakın çıkmayın. 
Merkez kaç kuvvet
leri 90 kilometreye 
göre yapılmıştır.
Bunu bir daha 
buradan söylemiş 
olayım çünkü çok 
önemli bir konu." I

ACİL OLARAK 
FAST FOOD VE 
DÖNER USTASI 

ARANIYOR

0 532 744 07 43
ELEMAN

talik Körfez’ internette www.gemlikkodezgazetesi.coin

Firmamız Gemlik Serbest 
Bölgesi Fabrikasında 

çalışacak vasıfsız 
bay elemanlar alınacaktır. 

BURKASAN PLASTİK KİMYA 
AMB. ATIK GERİ DÖN. İNŞ. SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ. 
BURSA SERBEST BÖLGESİ 

GEMLİK ŞUBESİ 

0 530 877 90 32

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KAYIP
Gemlik 
Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
İBRAHİM CEZAİR

elm# sekeri
. . . . . . . . . . KREŞLERİ. . . . . . . . . .

KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

€ĞİTİMD€l2.Vll
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 yılı
kayıtlanınız başlamıştır. 
Mayıs Ayı Erken Kayıt 

İndirimlerimizden Yararlanınız
Kredi kartlarına tek çekim 

% 8 indirim
Garanti, Denizbank, Teb, Şekerbank, 

Ing Bonus kartlarına 10 taksit

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
Mac/de ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR
BAY mus.tafa..ö.z;alp. ^mlakjan
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

AAOATOAOe BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

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.gemlikkodezgazetesi.coin
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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SATILIK DAİRE
GÜRAŞ1 SİTESİ C BLOKTA 

M DENİZ MANZARALI 
SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

0532 668 22 99

SATILIK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUNGemlik KBrfez

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

SATILIKDAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Hamidiy e Mahallesi Ihlamur Sokakta 3+1 

(3 balkonlu) (Saruhanlar Market üstü) 
doğalgazlı, kombili, klimalı, pimapenli, 
gömme dolaplı, yerler laminat parke 

deprem yönetmeliğine uygun köşe daire
Tel : 513 96 83

M Haziran 2010 Çarşamba 
ERÇEK ECZANESİ F 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 20 05 GEMLİK

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 S3
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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
BU SKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
*1“" ?!,ro1 =13 10 re
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Boyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK' İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3701 
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 smsı 
SORAYAYI TAŞLAMAK 

12.00-14.15-16.15- 
20.30 

BENİUNUTMA 
ll.45-l4.00-l6.30- 

20.30

Rezervasyon 
(Tel :515532i)
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► 10.000 - 75.000 TL arası birikiminize size özel mevduat faizi oranlan.* ►Yeni kartınız onaylandığında 20 TL değerinde NakitPuan.

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

MH!I

Gemlik'teki 2. senemizde 
süper avantajlar HSBC'de!
► Size özel mevduat faizi oranı

► Kredi kartı alana 20 TL Advantage NakitPuan
► İhtiyaç kredisinde özel fırsatlar

| k TÜRKİYE'DE 
Ş “ lY,RM,NC| Y|L

Arayın - 444 0111 Tıklayın - www.hsbc.com.tr Ziyaret edin-ÜSBC Bank Şubeleri

HSBC ◄Xk
Dünyanın yerel bankası

• SoeMvwfcnlaeorar«HS8CBenkGemlkŞ<iesnde.«isçlan 10.000-75.000TL XT» arakOrıiki 1 sytk TLvoOelmekkMthesaplaniçmoeçert*. HS8CB«r<A.Ş.'nrtaoranb>n<)e0çtirmBhakk>sakklt.
Kampenye 1-30 Hazran 2010 tarnan aresnda ya'nccs HS8C Gen* Şucesı'nden yapılacak beşvuruterda geçeri*.

•• 20 TL deÇemdeki Advantage Na kjtPuan kazanm. sadece HSBC Gemi* ŞLbesfrdenyapfenkreı* cart başvtnianıçn geçeddr. Kampanye 1 - M Haziran 2010 tarWeri arawxia yaincca HS8C Gen* ŞubesTnden yapfccak beşvtıtiarda geçeridr.

Gemlik Belediyesi t

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ ÇOK AMAÇLI 
SALONU

Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri! 
Fotoğraf ve Video Çekimi, 

Barkovizyon k Canlı Müzik

http://www.hsbc.com.tr
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