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Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları başladı 
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

_ hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
™ i özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar,

ULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GENEL TEMİZLİK FİRMASI
“Hah yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapıhr.
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DrJiya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

iarapaşao ila, “HSYK ııaiBilanmalıdır" CHP, bütün gücüyle
KP Bursa Milletvekili 
Jtan Karapaşaoğlu, İlçe 

3aşkanı Oktay Kahveci, 
'önetim kurulu üyeleri, 
neclis üyeleri ile birlikte 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nı ziyaret etti. 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılanan Karapaşa 
oğlu ziyarette yaptığı 
konuşmada, Büyük 
Yumla Köyü’nde yapıla- 
ık barajın tatbiki pro

jelerinin ihale edildiğini, 
istimlakların yapıldığını, 
2011 yılı başında baraj 
inşaatına başlanacağını 
2 veya 3 yılda işletmeye

açılacağını söyledi. 
Karapaşaoğlu, Hakimler, 
Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun (HSYK) 
referandum da

HAYIR kullanılmasını 
içeren bir kitap bastır
malarını hukuka aykırı 
olduğunu belirtti. 
Haberi sayfa 5’de

Hayır' için bastırıyor

CHP Gemlik İlçe Örgütü'nün davetlisi 
olarak Gemlik'e gelen CHP eski milletveki 
li ve Bursa Barosu eski Başkanı avukat 
Yahya Şimşek, Biten Kıraathanesinde 12 
Eylül'de oylanacak olan anayasa değişik
liği hakkında bilgi verdi. Haberi syf 6’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kaliteli Et ve Et Ürünleri imalatı yapan "Beyaz Tabak" Ifljyen 

ve "ISO 22000-2005" gûa güvenliği belgesi sahibiEMİNE ABLA IZGARA SALONU
Büyük Kumla Barajı

AKP Bursa Milletvekili Altan Karapa 
saoğlu, dün Gemlik Ticaret ve Sanayi 
'idasinı ziyaret etti.
Ziyaretin nedeni, 12 Eylül'de yapıla- 
ak halk oylaması idi.
Ama, Oda Başkanı Kemal Akıt, önce 
Gemlik’teki zeytin üreticilerinin sorun- 
arından girdi konuya.
Halk oylamasından çok, Gemlikli zey 

tinci ve Marmarabirlik konuşuldu.
Bu arada ben de, bilmediğim bazı ko 

nularda bilgi sahibi oldum.
Zeytin üreticisinin sulama sorununa 
'ikkat çeken Kemal Akıt, Büyük Kumla 

köyü’nde yapılacak olan baraj konu 
sunda Karapaşaoğlu’ndan bilgi istedi.

Karapaşaoğlu bu konuda geniş bir 
açıklama yaptı. Barajın yıl sonunda 
ihaleye çıkarılacağını müjdeledi. 4’de

Nezih ve ferah yeni ortamıyla, kaliteyi arzulayan siz 
değerli müşterilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz

«w “S?
AİLE YERİMİZ MEVCUTTUR

I Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK I
Belediye Binası Karşısı Asllhan Altı |_____________

I Köfteci Emine Abla Şube 1 : 513 38 70 Sodexho ve ticket, kredİ karti geçerüdİr
I Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2 : 513 08 98 BİR TELEFON
I Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11 KADAR YAKINIZ

ACELE PAKET SERVİS HATTI
513 08 98

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA Balıkçılar Umi acM

Deve kuşları....
“Başımızı suya soktuk bekliyoruz..

Akciğerleri sağlam olan başını sudan çıkara
cak.

Rahmi Koç 2001 krizinde söylemiş yukarı
daki sözleri.

Güzel de...
Koşulların da eşit olması gerek.
Eğer birisi kayırdığı birine daha sonradan 

hesap görmek üzere kıyak yaparsa ne ola
cak.

Nitekim yapıyor da.
Şu son ekonomik krizde bazı özel ve güzel 

grupların dolarlarla euroları parlattığı ve üst 
üste getirdiği söyleniyor.

Ülkedeki ekonomik ve siyasal göstergeler 
kuralları alt üst ediyor.

Aslına bakarsanız aynı gemide değil miyiz?
Rotamız aynı yöne çevrili değil mi?
Ne yazık ki;
Ekonomiden toplumsal yaşama, sağlıktan 

hukuka, eğitimden kültüre dek her alanda 
ciddi zafiyetler var.

Bir kısım siyasetçiler, bir kısım medya, bir 
kısım üreticiler, tüm dış güçler ana değerleri 
çökertmek için her gün yeni bir silahla 
saldırıya geçiyor.

Hani fizikte bir teori var. Kanıtlanmış da.
“Birleşik ve aynı basınç altındaki kapların 

her birindeki su seviyesi kabın şekline bağlı 
olmaksızın aynıdır.”

Topluma uyarlandığında şu demek:
Aynı şartlar altında bulunan insanlara, haya 

tın eşit miktarda tazyik uygulayacağını veya 
eşit miktarda feraha taşıyacağını ifade ediyor.

Öyle mi?
Ne eksik ne fazla aynen öyle.
Biz de azalan kaplar var.
Çoğalan kaplar var.
Toplumun büyük kesiminin kapları sürekli 

azalıyor. Diğerlerininki de doluyor. Hem de ne 
dolma..

Ne var ki deniz bitiyor. Sermayenin azdan 
çoğa transferi devrini tamamlıyor.

Kaynaklar tükeniyor. Kaynakların yerini 
alternatif kaynaklar doldurmuyor.

Boşluk uçuruma dönüşüyor.
Sonra ne olacak..
Tıkanma..
Debelenme..
Geriye gidiş..
Çöküş.
Artan bir hızla.
Ne yapıp edip çöküşün önüne geçmek 

gerek.
Duyarlılık.
Her zamankinden daha çok gerek.
Neme lazımcılık ve kadercilik toplumsal 

zafiyet.
Bir an önce kurtulunmalı.
Kayda değer,ülkeye yarar bireysel girişimler 

şart.
Ancak;
Yurttaş bir kabullenmişlik içinde.
Çalışmıyor, üretmiyor.
Geleceğini planlamıyor.
“Günü kurtarmak” biçiminde kendisini 

gösteren bir yanlış anlayışın tutsağı olmuş.
Oysa;
Duyarlılığını her uygulamada gösteren,hak

sızlıklar karşısında tepki veren
örgütlü girişimlerde yer alan insan ancak 

yurttaş olabiliyor.
Kahvede gününü geçiren,
Boyun eğen,
“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın 

,ülkeyi ben mi kurtaracağım ?” diyen insan 
doğal olarak “yurttaş” olamıyor.

Olsa olsa “teba” sonra da heba oluyor.

1 Mayıs-31 Ağustos 
tarihleri arasında 
süren balık av 
yasakları dün gece 
sona erdi.
Gemlikli balıkçılar, 
dört ay dinlenmeden 
sonra bugün sabaha 
karşı kısmetlerini 
bulmak için denize 
açıldılar.
Yaklaşık 5 bin 
kişinin balıkçılıktan 
geçindiğini söyleyen 
Gemlik Balıkçılar 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Dalarel, 
balıkçıların umutla 
denize açıldığını 
belirterek, şunları 
söyledi: 
“Şu anda denizleri 
m izde hamsi, 
istavrit, palamut 
fazla olarak 
görülüyor. Gemlikli 
balıkçılar, Ramazan 
Bayramı’na kadar 
yakın sularda 
avlanacaklar, daha 
sonra Karadeniz’e 
açılacaklar.
Marmara

B e le d hıe'ye l daya açtı
Halit Dikim adlı 
vatandaş, Gemlik 
Belediyesi’ne 
4 ayrı dava açtı. 
Odun depoları 
mevkinde bulunan 
11 bin 778 
metrekarelik 
arsasında bulunan 
hurda depolarının 
belediye tarafından 
boşaltılmasından 
sonra kira zararına 
uğradığını söyleyen 
Dikim, boşalan 
arsasına 
Belediyenin moloz 
dökerek özel 
mülkiyetine tecavüz 
ettiğini söyledi. 
Osmaniye Mahallesi 
25 pafta 426 ada 7 
nolu parseldeki 
arsasına dökülen 
molozların mahke
mece tesbitini yap
tırdığını söyleyen 
Halit Dikim, 
ayrıca geçen sürede 
kira bedeli için de 
dava açtığını 
belirterek, tesbit

Denizi’ndeki balığı 
Karadeniz’den gelen 
sürüler belirliyor. 
Gemlik ve köyle 
rinde 300 tekne ile 
balıkçılık yapılıyor. 
Tekneler, 10 metre 
ile 30 metre uzun
luğunda değişiyor. 
Kapaklı, Fıstıklı Köy 
lerinde balıkçılar bü 
yük önem taşıyor. 
Bu balıkçı tekneleri 
de Gemlik limanına 

yaptırdığını söyledi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Teknik Başkan 
Özkan Ateşli ve Fen 
İşleri Müdürü Adnan 
Güler aleyhine de 70 
bin liralık tazminat 
davası açan Dikim 
şunları söyledi. 
“Belediye önce 
arsamı boşalttırdı. 
Buradan kira kaybım 

kayıtlı oldukları için 
bizim balıkçılarımız 
olarak sayılıyor.” 
dedi.
Balık Hali’nin Bursa 
ya taşınmasının 
bir yılda bir tekne 
sahibine 25 bin lira 
lık nakliye giderine 
neden olduğunu 
hatırlatan Dalarel, 
deniz kirliliğinin 
balıkçılığı etkile 
diğine de 

söz konusu oldu. 
Arsamın, belediyece 
kamulaştırılacağını 
söylemesine karşın 
kamulaştırılmadı. 
Buraya sosyal tesis 
yapacaklarmış, yap
sınlar ama benim 
hakkımı ödesinler. 
BUSKİ ve 
belediyenin döktüğü 
malzeme bin kam 
yonu geçti. Bunu 

dikkat çekerek, 
“5 bin kişi 
yaşamını balıkçılığa 
adamış durumda. 
Bu insanların 
balıkçılık 
geçim kaynağı. 
Balığın bol olması 
evine et sokamayan 
vatandaşımızı 
sevindirir.
İnşallah sezonumuz 
verimli geçer” 
dedi.

gören vatandaş da 
molozlannı getirip 
arsaya atıyor.
Zararımın tanzimini 
istiyorum.” dedi. 
Öte yandan, 
konuyla ilgili olarak 
sorularımızı yanıt
layan Belediye 
Teknik Başkanı 
Özkan Ateşli ise, 
bu bölgede 
18 uygulaması 
başlattıklarını, 
belediyenin açacağı 
yollar için malzeme 
gerekli olduğu için 
boş arsaya başka 
yerlerden sökülen 
toprağı boşalttık
larını belirterek, 
“Mal sahibinden 
bu arsayı kiralamak 
üzereyiz.
Malzemenin bir 
kısmını BUSKİ 
döküyor. Biz iki 
kere iş olmasın diye 
malzemeleri arsaya 
döktük. Sorunu 
çözeceğiz" şeklinde 
konuştu.
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22 slııll toplum fcunlusu adına 
referandumda evet’ çağrısı

YazıYORUM

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

22 sivil toplum kuru
luşu adına dün yapı 
lan basın açıklama 
sında devlet ve top 
lum olarak ciddi ve 
kritik bir süreci bir
likte yaşadıklarını 
belirtilerek, referan
dum oylamasında 
yeni bir Türkiye için 
’Evet’ oyu kullacak- 
larını açıkladılar. 
Çoğunluğu Eğitim 
Bir Sen’li öğretmen
lerden oluşan bir 
grup, dün saat 15.oo 
de İskele Meyda 
nı’ndaki İskele 
girişinde, hazırladık
larını basın bildirisi
ni basın mensupları
na dağıttılar.
Dağıtılan basın 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verildi: 
“Cumhuriyetin ilanın 
dan beri yaşanılan 
siyasal, ekonomik 
ve toplumsal olay
larda esas sorun, 
baskıcı bir devlet 
yapısının toplumu 
ezmesi, seçkinci bir 
zümrenin doyumsuz 
emellerinin ve gizli 
güçlerin kirli plan
larının varlığıdır. 
Bütün bunlar 
yaşanılırken 
toplum olarak bizler 
hep kaybettik. 
Adnan Menderes 
döneminden başla 
yan, 1970'li yıllar, 
1980 darbesi, 28

Yayınımız ve sokak esnafının şikayeti etkisini gösterdi

Telekom lapaklaıı değiştiriliyor
Türk Telekom Kuru 
mu’nun Gemlik’te 
yeraltı kablo şebeke 
sini yenilemesi 
sırasında mazgallara 
koyduğu döküm 
kapakların üzerin 
den geçen araçlar 
nedeniyle ses yap
ınası şikayetlere 
neden olunca, 
konuyu gündeme 
getiren gazetemiz ve 
Bora Sokak 
esnafının İnsan 
Hakları Komisyo 
nu’na başvurmaları 
etkisini gösterdi. 
Dün, arızalı olan

Şubat post modern 
darbesi, andıçlar, 
fişlemeler, darbe 
planları... Bütün 
bunların yaşandığı 
zamanlarda bu 
ülkenin vatandaşı 
birbirine düşman 
edildi, ortaya çıkan 
ekonomik krizlerde 
aileler dağıldı; ama 
bu acıları en ağır 
bir şekilde hep 
halk olarak bizler 
yaşadık. Geriye 
dö nün ve bakın! 
Bütün bu sorunlar
da, seçkinci-elit 
zümre hiçbir şeyden 
etkilenmedi. Onlar 
servetlerine servet 
kattılar, makamlarını 
hep korudular, kan 
ve gözyaşı üzerine 
dokunulmaz bir 

kapaklar kaldırılarak, lar bırakıldı. Bora konusu olan kapakta
yerlerine yeni kapak- Sokaktaki şikayet yenisi ile değiştirildi.

hayat sürdüler.
Faili meçhul cinayet 
lerle hayatın sevinci 
yüreğimizden sökü 
türken, sağ-sol çatış 
ması planlanıp gen 
cecik evlatlarımız, 
eşimiz bizden kopa 
rılarak hapislerde 
çürürken gizli güçler 
hep mutlu ve hep se 
vinçliydiler!
Biz ise hep bir 
arayış ve çaresizlik 
içerisinde bırakıldık. 
Bunun en büyük se 
bebi, devlet yapısı 
nın güçlülerin ege
menliğine göre plan
lanmış olmasıdır. 
Toplum daima mer 
kezden planlanan 
bir "bilinçsiz yığın" 
ola rak görüldü 
ve buna göre 

muamele yapıldı. 
Buna "DUR" deme 
nin tam zamanı şim 
di geldi." 
Anayasa değişikliği 
paketini Hayır 
dendiğinde 
kimlerin yüzünün 
güleceğini belirtilen 
açıklamada, Evet 
dendiğinde milletin 
yüzünün güleceği 
belirtildi.
Açıklamanın 
sonunda yeni bir 
Türkiye için 
evet denmesini 
isteyen sivil toplum 
kuruluşları değişik
liklerin millet için 
bir milat olacağını, 
darbe anayasasın
dan milletin 
anayasasına geçile
ceği belirtildi.

Ramazan geldi!...
Ramazan geldi, iftar sofraları için cad

deler kapatıldı, binlerce kişilik masalar 
kuruldu.

Belediyeler ve bazı dernekler, işi 
çığırından çıkararak yarışa dönüştü.

Kim daha uzun sofra kurup rekorlar 
kitabına girecek?

Kim daha çok insanı ağırlayacak...
Sayın okurlarım;
AKP, sosyal devlet anlayışı olmadığı 

için sadaka siyasetini sürekli genişleti 
yor.

İftar sofraları, gıda paketleri, yakacak, 
yeşil kart ve nakit para...

Ciddi bir devletin işleyişi iktidarın 
keyfine ve insafına göre olamaz.. 
Partizanlık yapılmaz..

İslam’da yardımın aslında gizli yapıl
ması istenir.

Bugün olduğu gibi hesapsız kitapsız 
yapılmaz.

Harcanan her kuruşun kaydı kuydu 
olur. Bu iş bile iktidar yandaşlarını hızla 
zengin ediyor.

Onları lüks villa ve otomobil sahibi 
yapıyor.

Italyan takımlar, gömlekler, ayakkabılar, 
kravatlar kullanıyorlar.

Hanımlar son derece pahalı kumaşlar
dan dikilen tesettüre uygun elbiseler, 
Avrupa ayakkabılar giyiyor.

Artık onların yedikleri önlerinde, 
yemedikleri arkalarında...

Yoksullara da belediyeler, valiler eliyle 
sadaka dağıtıyorlar.
AKP’nin kurduğu bu talan düzenine, 

dinci yazar Mehmed Şevket Eygi bile 
isyan ediyor, hem de ne isyan: Okuyun 
neler yazmış;
“Müslümansan, hangi meşreb ve 

mezhepten olursan ol, mutlaka doğru ve 
dürüst olmak zorundasın.

Siz yıllar var ki, doğruluk şişesini taşa 
vurup paramparça ettiniz.

Namaz kılıyor, günde onlarca defa 
Allah’tan niyaz ediyorsunuz, ama hayatta 
tam tersini yapıyorsunuz.

İslam’da devlet ve belediye bütçelerini 
hortumlamak var mıdır?

Rüşvet almak, haram yemek var mıdır?
Her türlü emanete hıyanet etmek var 

mıdır?
Yalan söylemek, halkı aldatmak var 

mıdır?
Arsa ve arazileri yapılaşmaya açarak, 

binalara fazla kat çıkma izni sağlayarak 
haram komisyonlar almak ihalelere fesat 
karıştırmak var mıdır?

Haram yollarla süper zengin olmak var 
mıdır?

Sıradan bir kişi iken, Dünyanın sekizin
ci zengini olmak var mıdır ?..

Müslümanların yüzünü kara çıkarttınız...
Başınız beladan kurtulmasın.” J 
Okudunuz değil mi ?...
Ben şu ilaveyi yapayım.. Mehmed Şevki 

Eygi’nin yazısı aslında bu yazılanlardan 
çok daha ağır.. Basın yasası gereği bir 
çok yeri yazamadım....

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gine Bakış Sa timrtı re ttmii'w Kiel BiMfesl
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyük Kumla Barajı
Gemlik ve çevresinin su sorununu çözmek 

için girişimler çok uzun yıllar önce başladı.
Benim gazeteciliğe başladığım yıllarda 

Belediye Başkanı rahmetli İbrahim Akıt idi.
Akıt, Haydariye Köyü'nden su getireceğim 

dediğinde herkes gülmüştü.
Ama, Nacaklı Deresi’nin suyu borularda 

îavşantepenin aşağısında kurulan arıtmaya 
oradan da kilometrelerce borularla Gemlik’e 
akıtıldı.

12 Eylül’den sonra Belediye Başkanı bu 
kez Hakkı Çakır dı.

Hakkı Çakır, İznik Gölü’nün suyundan 
Gemlik’e de su verilmesini istiyordu.

Belediye de zamanın valisi Zekai Gümüş 
diş’in de katıldığı bir toplantıda o günlerini 
Devlet Su İşleri Bursa Bölge Müdürü eski 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem 
Saker bizimde bulunduğumuz bir toplantıda 
brifing verdi.

O brifingte İznik Gölü’nün suyunun çevre 
zirai sulamasında kullanıldığını, önemli bir 
bölümünün Gemlik Gübre Fabrikasına veril 
diğini belirterek, Büyük Kumla Köyü’nde 
kurulacak bir barajın bütün bölgeye yetece k 
suyu toplayacağını daha o günlerde işaret 
etmişti.

Bu sözünü ettiğim günler 1985’li yıllardı.
Aradan geçen zamanı hesaplarsanız 25 yıl 

yapar.
Demek 25 yılda bir arpa boyu gitmişiz.
AKP hükümeti 25 yıldır konuşulan böl

genin en önemli su sorununa el attı.
Yaklaşık 7 yıldır bu konu gündemde.
Dün, Karapaşaoğlu’nun açıklamalarından 

bu işin sonuna gelindiğini anladım.
Büyük Kumla Barajı’nın Bursa’nın en bü 

yük barajı olduğu ifade edildi.
20 yıl içme ve sulama suyunda sorunu 

yaşanmayacağı, bundan sonra da tarımsal 
arazilerin sulanması işinin salma şeklinde 
değil, borularla ve yağmurlama şeklinde 
yapılacağı, su kaybının daha az olacağı belir
tildi.

Büyük Kumla Barajı, sağlıklı su içmemize 
neden olacağı gibi, tarım arazilerinin sulan
masıyla ürün verimi artacak, bölge ekonomi
sine de büyük katkı sağlayacak.

Kemal Akıt, Cihatlı Köyü yönünde yapıla
cak bir göletin veya Karsak Deresi’ne yapıla
cak bir bendin de bu bölgenin sulanabileme- 
si için büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Şimdi çalışmalar bu yöne de kaydırılacak. 
Su sorunumuz 3 yıl sonra uzun bir süre 
sıkıntı yaratmayacak şeklinde çözülmüş ola
cak.

İki köyün sulama 
suyu ihtiyacını 
karşılayacak olan ve 
yıllardır köylünün en 
önemli isteği olan 
tarımsal sulama 
nihayet Şahinyurdu 
ve Cihatlı köylerine 
geliyor.
Ak Parti referandum 
çalışmaları kap
samında köy ziyaret
lerine devam ediyor, 
ilçe Başkanı Oktay 
Kahveci ve İl Genel 
Meclis Başkanı 
Nurettin Avcı’nın 
beraberce gittikleri 
iki köyde uzun 
zamandır beklenen 
yatırımın ihalesinin 
pazartesi günü 
yapılacağı söylendi. 
Karsak Deresinden 
alınacak suyun 
pompa ile Cihatlı 
Köyünün üst kesi
mindeki gölete 
toplanarak buradan 
her iki köyün zeytin

Mı iniBI paketi Mşılıcıl
Bursa Kent Konseyi değişiyor?' 
tarafından konulu konferans
'Anayasada neler 3 Eylül 2010 Cuma

TASFİYE İLANI
Tasfiye halinde A.S.M. Gıda, Tekstil, 

Nakliye, Hayvancılık, İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi, 31 Ağustos 2010 
tarihinden itibaren tasfiyeye başlamıştır.

Şirketin Tasfiye Memurluğu’na 
Alpaslan Aslan getirilmiştir.

Borçlu ve alacaklıların Tasfiye 
Memuru Alpaslan Aslan’a başvurmaları 
gerektiği ilanen duyurulur.

A.S.M. Gıda, Tekstil, Nakliye, 
Hayvancılık, İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi Memuru Alpaslan Aslan

ADRES : Altınşehir Mah. 317. Sok. 
5123 Nilüfer/BURSA 
T.C. Kim. No: 17149700852

liklerini rahatça 
sulayabileceklerini 
söyleyen Ak 
Partililer, bu proje ile 
Şahinyurdu ve 
Cihatlı’nın sulama 
suyu ihtiyacını da 
gidermiş olmanın 
mutluluğunu 
köylülerle paylaştık
larını ifade ettiler. 
Şahinyurdu 
Köyü’nde muhtar ve 
vatandaşlarla bir 
araya gelen kala
balık Ak Parti’li

heyet 12 Eylül’de 
yapılacak olan 
referandum ile ilgili 
“Evet” oyu istedik
lerini ve bundan 
böyle darbelerin 
tamamen tarihe 
karışacağını bu 
anayasa değişik
liğine verilecek her 
“Evet” oyunun 
Adnan Menderes’in 
ruhuna okunacak bir 
fatiha olduğunu 
söylediler. 
Türkiye’nin bütün 

günü yapılacak. 
Bursa Kent 
Konseyi Bursa 
Çalışma Grubu 
tarafından düzenle
nen konferans, 3 
Eylül Cuma günü 
saat 21.00'da 
Merinos Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (AKKM) 
Orhangazi 
Salonu'nda yapıla
cak. Türkiye 
Cumhuriyeti Anaya 
sa Mahkemesi 
Raportörü;
Yazar ve Akademis 
yen Doç. Dr. Osman 
Çan'ın konuşmacı 
olarak katılacağı 
konferansta, 
"Anayasada Neler 
Değişiyor?" konusu 
incelenecek.

çağdaş ülkelerde ne 
varsa aynısını vatan
daşa vermek zorun
da olduğunu söyle 
yen İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci 
bunun bir seçim 
olmadığını anayasa 
değişikliğine vicdan 
sahibi bütün par
tililerin “Evet” diye
ceğinden şüphe 
etmediğini söyledi, 
il Genel Meclis 
Başkanı Nurettin 
Avcı’da yaptığı 
konuşmasında 
hizmet yapanla 
sadece eleştirerek 
hizmet yapılmasını 
engelleyenlerin 
vatandaşlar tarafin
dan rahatlıkla ayırt 
edileceğini gerekli 
cevabın referandum
da “Evet” oylarının 
patlama yaparak 
sandıkta verileceğin
den kuşku duy
madığını söyledi.

Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
konferansa vatan
daşları davet etti. 
Pala, "Konsey 
katılımcılarımız ile 
BursalIlar için 
anayasa gibi önemli 
bir konuda bil
gilendirme konfer
ansı düzenledik. 
Bursa Kent Konseyi, 
demokrasiyi, insan 
haklarını, hukukun 
üstünlüğünü öne 
alan çalışmalarına 
devam edecektir. 
Tüm vatandaşları 
konferansa katılıp, 
geleceği için 
en doğru kararı 
bilinçli bir şekilde 
vermeye davet 
ediyorum" dedi.

GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com blZC ulaŞUCaksiniZ

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Karapaşaoğiu, ‘HSYK yargılanmalı dır”
AKP Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğiu, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na yap
tığı ziyarette, Hakimler, 
Savcılar Yüksek Kuru 
lu’nun (HSYK) referan
dum da HAYIR kullanıl
masını içeren bir kitap 
bastırmalarını hukuka 
aykırı olduğunu 
belirterek, “Bu işler bit
tikten sonra yaptıkları 
işten dolayı HSYK 
üyelerinin yargılan
maları lazımdır” dedi. 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci ve 
yönetim kurulu üyeleri 
ve bazı belediye meclis 
üyeleri ile birlikte Tica 
ret ve Sanayi Odası’m 
ziyaret eden Altan Kara 
paşaoğlu’nu Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Başkan 
Yardımcısı Seyhan 
Aydın, Yönetim Kurulu 
üyeleri Nurullah özay- 
dın, Paşa Ağdemir, 
Genel Sekreter Ağah 
Arda karşıladı. 
GTSO Başkanı Kemal 
Akıt, Türkiye’nin Ağus 
tos sıcağında ülkenin 
bunca sorunu durur 
ken, Anayasa değişik
liği için referanduma 

götürülmesine “Bu 
halka günah değilmi, 
bir yıl sonra genel 
seçime gidilecek. Lider 
ler il il dolaşıyorlar. 
Kimse 1982 anaya sası 
nın değişmesine karşı 
değil. 30 seneyi geçmiş 
bir anayasayı günümü 
ze uydurmak lazım. 
Buna vatandaşın kimi 
evet, kimi hayır diye
cektir. Gemlik ve köy
lerinin sorunları var, 
sulama problemlerimiz 
var. Büyük arazi sahip
leri su sorunlarını 
şöyle veya böyle çözü 
yor. Ama yüzde 99 u 
nun sulama sorunu 
var bu ilçenin” dedi. 
BÜYÜK KUMLA 
BARAJI 
Karapaşaoğiu, Büyük 
Kumla Köyü’nde 
yapılacak barajın tatbi
ki projelerinin ihale 
edildiğini, istimlakların 
yapıldığını, 2011 yılı 
başında baraj inşaatına 
başlanacağını 2 veya 3 
yılda işletmeye açıla- 
canı söyledi.
Bursa civarındaki baraj 
ların en büyüğünün 
Büyük Kumla’da inşaa 
edileceğini de söyle 
yen Karapaşaoğiu, “Bu

baraj Samanlı dağı 
yanından Katırh 
Dağlarına kadar hük 
medecektir. Hem içme 
suyu hem de sulama 
suyunu karşılayacaktır. 
Yaklaşık 10 milyon ki 
şiye içme suyu sağla 
yacağını hesap ediyo 
ruz” şeklinde konuştu. 
Yasalara göre nüfusu 
150 bin kişi olan yer
lere içme suyu barajı 
yapılacağı hükmünü 
taşıyan yasayı değiştir 
diklerini hatırlatan 
Karapaşaoğiu, “Bu 
maddenin yanlış oldu 
ğunu gördük ve içme 
suyu ihtiyacı olan her 
yere devlet baraj kurar 
diye yasayı değiştir 
dik” dedi.
Barajların arıtma 

tesisleriyle takviye edil 
mesi gerektiğini de 
söyleyen Altan Kara 
paşaoğlu, barajlar yapı 
lirken 100-150 yıllık 
hesapların yapıldığı, 
bölgede bu barajla biri
likte 20 yıl içme suyu 
problemi yaşanmaya
cağını, ancak 20 yıl 
sonra içme ve sulama 
suyunun karşılamaya 
yetmeyebileceğini 
belirtti. Bunun için 
şimdiden üreticilerin 
arazi sulama sistem
lerini kapalı sisteme ve 
yağmurlama düzenine 
göre yapmalarını 
önerdi. Küçük Kumla 
Köyü’nün üzerinde 
bir gölet yapıldığını, 
Cihath Köyü ve civarı 
için yapılacak bir gölet 

için sivil toplum kuru
luşları ve siyasi parti
lerinin bastırmalarını 
istedi. Anayasa değişik 
liğine de değinen Altan 
Karapaşaoğiu, Anaya 
sa değişikliği konusun
da tarihi 120 gün 
olarak YSK verdiğini 
bu tarihin de 12 Eylül’e 
geldiğini hatırlattı. 
Değişiklik konusunda 
muhalefetin 2 maddeyi 
çıkarın diğerlerine biz 
de varız dediğini hatır
latarak, “O iki madde 
çok önemli. Diğerle 
riyle bağlantılı. 2 mad 
deyi Anayasa mahke 
meşine götürdüler. 
Anayasa mahkemesi 
aykırı olmadığını söyle
di. Şimdi muhalefet 
partilerinin yapacağı

bir şey yok. Ama 
muhalefet bu işi seçim 
havasına soktu. 
Meydanlarda anayasa 
değişikliği konuşul
muyor. Biz, kapı kapı 
dolaşıp değişiklikleri 
halkımıza anlatacağız.” 
dedi. HSYK yapılan
ması ve değişiklik ile 
ilgili GTSO üyelerine 
bilgi veren Karapaşa 
oğlu, “HSYK ve Danış 
tay, Yargıtay arasında 
200 kişi al gülüm ver 
gülüm iş bitiriyorlar. 
Biz, değişiklik ile bu 
sayıyı 22 kişiye çıkarıp 
daha demokratik bir 
hale sokacağız. 13 bin 
1. sınıf hakim oy bu se 
çimle oy kullanacak. 
HSYK bir siyasi parti 
gibi kitap bastırmışlar. 
Referandumda halkın 
Hayır oyu kullanmala 
rını istiyorlar. HSYK bu 
yaptığı icraat hukuka 
aykırıdır. Türkiye devle 
tinin yapısına aykıdır. 
Devletin birçok kuru
mu var. Onlarda bu 
yola çıkarlarsa ne olur. 
Bu iş bittikten sonra 
HSYK yaptıkları bu 
işten dolayı yargılamak 
lazım. Bu benim 
düşüncem.” dedi.___

LPG ALANA 1
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O9.oo ile I9.oo arası GeMLİKG GİRİŞTE, GEMLİKE YAKIŞIR BİR İSTASYON

7 GÜN 24 SAAT MARKET, İSTASYON VE ÜCRETSİZ YIKAMA İLE 
GEMLİKLİLERE HİZMET VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ
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Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii 
Gemlik / BURSA

Tel: (0.224) 513 30 33- 513 33 33
Fax: (0.224) 513 51 01
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CHP, bütün gücüyle Hayır için bastırıyor
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü'nün davetlisi 
olarak Gemlik'e 
gelen CHP eski mil
letvekili ve Bursa 
Barosu eski Başkanı 
avukat Yahya Şim 
şek, Biten Kıraatha 
nesi'nde 12 Eylül'de 
oylanacak olan AKP 
anayasasının sakın
calarını anlattı.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
"12 Eylül'ün ürünü 
olup darbeci gener
allere şeref m adat 
yası takanlar, muh 
tıracılarla gizli Dol 
mabahçe görüşme 
leri yapanlar, darbe 
lerle hesaplaşma gö 
rüntüsü altında Tür 
kiye'yi tek parti sivil 
diktasına sürükle
mek istiyorlar." dedi. 
Yahya Şimşek de, 
Fransız Devrimi'n 
den önce padişah 
ların, kralların lider
liğindeki monarşik 
rejimlerde, yasama 
yürütme ve yargının 
tek kişide toplandı 
ğını, kralın ya da

padişahın hem yasa 
yapan, kural koyan 
hem yasaları uygula
tan hem de yasalara 
uyulup uyulmadığını 
denetleyip sorumlu
larını cezalandıran ki 
şi konumunda olduk 
larını ancak Fransız 
devrimi ile başlayan 
cumhuriyetçi rejim
lerde yasama, yürüt 
me ve yargının ayrı 
ellerde toplanarak 
yürütmenin diktacı 
emellerinin engel
lendiğini söyleyerek, 
dünyanın en faşizan, 
en baskıcı rejimleri 
nin siviller tarafın
dan getirildiğini 
söyledi ve yakın tari
hin Mussolini ve 
Hitler örneklerini 

vererek seçimle 
işbaşına gelen ve 
tüm yetkiyi kendi
lerinde toplayan li 
derlerin sinsi biçim 
de ülkelerini tek par 
ti faşizmine sürükle 
diğini hatırlattı.
12 Eylül'de AKP ta 
rafından hazırlanan 
anayasa değişiklik
leri içinde Türkiye'de 
kuvvetler ayrımı, 
yargı bağımsızlığı ve 
hukukun üstünlüğü 
nü yok edecek çok 
tehlikeli iki madde 
nin olduğunu söy le 
yerek siyasi dü şün 
cesi ne olursa olsun, 
tüm yurttaşların bu 
anayasa değişiklik
lerine mutlaka HAYIR 
demesi gerektiğini 

söyledi. CHP Bursa 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan ve CHP 
MYK üyesi Bursa 
milletvekili Abdullah 
özer'in de katılımıyla 
dereboyu kahveha 
ne ziyaretleri ve es 
naf gezisi yapan 
CHP'liler, son olarak 
Giresunlular Derneği 
ni ziyaret ettiler ve 
AKP'nin hazırladığı 
anayasa değişiklik
lerinin sakıncalarını 
ve neden hayır denil 
mesi gerektiğini an 
laftılar. Anayasa deği 
şikliklerinin halk ta 
rafından kabul edil 
mesi halinde iktidara 
bağlı yandaş yargı 
oluşacağını, Türkiye 
nin her yerindeki ha 
kim ve savcıların ik 
tidarın güdümünde 
olacağını, hukukun 
değil, siyasetin ve 
güçlü olanın kazana 
cağı bir yargı siste 
minin yaşama geçe
ceğini söyleyen CHP 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan, "Demok 
ratikleşiyoruz ve 

sivilleşiyoruz" 
palavraları ile halkın 
kandırılmak 
istendiğini, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin laik, 
demokratik ze mini 
nin, hızla tarikat ve 
cemaat örgütlenmesi 
işbirliği ile faşizan 
bir devlet yapı
landırılmasına doğru 
kaydırılmak istendi 
ğini söyledi. 
CHP MYK üyesi 
Abdullah Özer ise 
Anayasa Mahkemesi 
'nin, yapısının değiş 
tirilerek yürütmenin 
güdümüne girmesi 
halinde 11 olan üye 
sayısının hemen 17 
'ye çıkacağını bu 6 
üyeyi AKP'nin 12 yıl
lığına atayacağını ve 
aynı zamanda Yüce 
Divan'ı oluşturan 
Anayasa Mahkemesi 
'nde "Ben yargıcı ata 
yayım, yargıç beni 
aklasın" tiyatrosu
nun sahnelenmek 
istendiğini, bunun 
da bizzat başbakan 
tarafından "bir hap 
yaptık, bunu halka 

yutturacağız" 
denilerek itiraf 
edildiğini söyledi. 
AKP'nin hazırladığı 
bu zehirli hapın 
bir takım şekerlerle 
kamufle edilerek 
halka yutturulmak 
istendiğini söyleyen 
Abdullah Özer, 
hal kımızın bu 
zehirli hapı yutmaya
cağını söyledi. 
İktidarın HAYIR 
oyu çıkacağı 
korkusuyla panik 
içinde seçim rüşvet
leri dağıtmaya 
başladığını söyleyen 
özer, "kalpazanlık 
dahil hakkında 13 
suç dosyası bulu
nan, TÜPRAŞ, 
PETKİM,ATV- 
SABAH, TEKEL ve 
Nükleer Santral 
ihaleleri ile gırtlağına 
kadar yolsuzluğa 
batmış Recep 
Bey’i iktidardan 
düştüğünde 
Yüce Divan'da 
yargılanmak korkusu 
sarmıştır.” şeklinde 
konuştu.

elm& -sekeri
KREŞLERİ

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ 

BAŞLADI
KAYITLARIMIZ SINIF 

KONTENJANLARIMIZLA 
SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAGLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

51719 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
MORTGAGC BROKCR'I

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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İLAN
02 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDE 

BAŞLAYAN VE GÜNLERCE 
DEVAM EDEN SELLERİN YOL AÇTIĞI 

TAHRİBAT SEBEBİYLE 
ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK FELAKETİ 

İLE KARŞI KARŞIYA KALAN 
YAKIN DOSTUMUZ PAKİSTAN HALKINA 

GEMLİK TİCARET BORSASI OLARAK 
2.000,00 TL BAĞIŞ 

YAPMIŞ BULUNUYORUZ. 
BU KAMPANYAYA 

HAYIRSEVER ÜYELERİMİZİN VE 
GEMLİKLİ VATANDAŞLARIMIZINDA 

KATILACAĞINI UMAR, SAYGILAR SUNARIM.

GEMLİK TİCARET BORSASI 
ADINA 

İLHAN ACAR 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HESAP NO:
T. HALK BANKASI
ANKARA ÇUKURAMBAR ŞB.
TR 110001200131100016100002 
( NOT: TL HESABIDIR. )

İSİM TASHİHİ
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNİN 
2010/470 ESAS NO, 

2010/604 KARAR NO, 
29.07.2010 KARAR TARİHİ

İLE BAYRAM OLAN ÖN 
İSMİM BAYRAM TAŞKIN 

OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR. 
İLAN OLUNUR.

BAYRAM TAŞKIN 
GÖKBAŞİ

İSİM TASHİHİ
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNİN 
2010/178 ESAS NO, 

2010/532 KARAR NO, 
15.07.2010 KARAR 

TARİHİYLE EREN DENİZİN 
“DENİZ” OLAN SOYADIM 

“ERBER”OLARAK 
DÜZELTİLMİŞTİR.

İLAN OLUNUR

EREN DENİZ (EKBER)

Gemlik Karfez
GEILİK'İN İLK GÖMÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3755 

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

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

Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğun 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
UMUT 

BEĞDEŞ

GemlikKfrfez
ABONE

OLDUNUZ MU?

J/lamma
PİDE MENÜ KEBAP MENÜ (Adana)
Çorba 
Salata 
Ayran 
Baklava 
Su

10.00 TL
Çorba 
Salata 
Ayran 
Kadayıf 
Su

KÖFTE MENÜ

11.00 TL

İSKENDER MENÜ
Çorba 
Salata 
Cola 
Güllaç 
Su

13.00 TL

Çorba - 
Salata 
Cola 
irmik Helvası
Su /

12.00 TL

LAHMACUN MENÜ (3adet> KARIŞIK KEBAP MENÜ
Çorba .
Salata X.
ö£l Baklava? 10 00 TL

Su /

PİDELİ KÖFTE MENÜ

Çorba 
Salata 
Ayran 
Karışık Tatlı
Su

PİZZA MENÜ

14.00 TL

Çorba
Salata X.
Cola > 12.00 TL
İrmik Helvası/
Su /

E. Çorba 
Salata 
Cola 
Cips 
Süt Helvası 
Su

13.00 TL

GÜNLÜK İNDİRİMLİ MENÜLER
KENDİ MENÜNÜZÜ KENDİNİZ YARATIN

GÜNLÜK SICAK YEMEKLER İFTARA ÖZEL

Hamidiye Mh. İstiklal Cd. No:17 AKBANK KARŞISI / GEMLİK 0.224 513 53 67



GemlikKHrfez
_________PEMLİK’İH İLK GONLÛK SİYASİ OAZETESİ
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on MMRIUOMOIM OKIIUI
Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

A A

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GENEL TEMİZLİK FİRMASI
“Halı yıkamak bir sanattır” 

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
2 Eylül 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

DrJlya Kaya Mfı. Alp Sk. . 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

MlBInilililliMM
Dün, saat 16.00 sırala 
rında Bursa yönünden 
İstanbul’a gitmekte olan 
TIR, Dörtyol Kavşağına 
50 metre kala elektrik 
direğine çarptı. Çarp
manın etkisiyle elektrik 
direği karşı yola devri 
lirken, TIR yan yatınca, 
TIR’daki ürünler de yola 
saçıldı. Trafiğin arap 
saçına döndüğü olayda, 
şans eseri ölen olmadı. 
Haberi sayfa 2’de

MİLLETVEKİLİNDEN GEMLİK GÜBRE’YE BÜYÜK SUÇLAMA 

KaranasaoaiiCYiUalObin 
ton arot den ize akıtıl ıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Altan Ka 
rapaşaoğlu, “Gemlik Gübre Fabri 
kası’ndan atık sularla birlikte yılda 
10 bin ton azot Gemlik Körfezi’ne 
akıtılıyor” dedi. Ticaret ve Sanayi 
Odası ziyaretinde konuşan Karapa 
şaoğlu, Gemlik Körfezi’nde balık 
neslinin yok olmasında Körfez’e bir 
yılda salınan 10 bin ton azot ile 
balıkların yeterli oksijeni bulama
ması nedeniyle kıyılarımızı terk 
ettiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Kaliteli Et ue Et Ürünleri imalatı yapan "Beyiz Tabak” hijyen 

ve "ISO 22000-2005" gıda güvenliği belgesi sahibiEMİNE ABLA IZGARA SALONU
Limancıhk ve sanayi gelişirken 

çevre de düşünülmeli..
Zaman zaman Ğemlik’te limancılıkla 

ilgili gelişmeleri gazetemizin sütunla 
rında veya köşemde konu ediyoruz.

Zeytini ve turizmi ile tanınan Gemlik, 
1985’den sonra sanayi ve limancılığıy- 
la da tanınmaya başladı.

Serbest Bölge’nin açılması, hemen 
yanıbaşında kurulan limanın gelişmesi, 
bazı çarpıklıkları da yanında getirdi.

Bir kez bunca fabrika kurulurken, bun 
ca limana izin verilirken, nakliyecinin, 
depoculuğun gelişeceğini hiç düşün
memişler.

Sanayi kuruluşları ve limanlar yapılır 
ken, bölgenin planlarının yapılmaması, 
bazı çarpıklıkları doğurdu.

Devamı sayfa 4’de

Nezih ve ferah yeni ortamıyla, kaliteyi arzulayan siz 
değerli müşterilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz 

«»w* innffl
Jnrlu-MMİu.l»lih günlük pişmemişMBB KÖFTE SATILIR

AİLE YERİMİZ MEVCUTTUR
Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK

Belediye Binası Karşısı Asilhan Altı
ACELE PAKET SERVİS HATTI
513 08 98

Köfteci Emine Abla Şube 1 : 513 38 70 Sodexho ve ticket, kredi karti geçerlîdİr
Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2 : 513 08 98 BİR TELEFON
Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11 KADAR YAKINIZ

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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W Erhan IZGI&

Tlllelelıtrilıiüeğiniiicti.tralüBtUo
İncilerden Örnekler

Son zamanlarda ülkeyi yöneten kişilerin 
konuşmalarındaki tutarsızlıklar ve bilgi yanlış 
lan gerçek aydınları ve duyarlı vatandaşları 
büyük ölçüde üzmekte ve rahatsız etmektedir.

Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik yapımı 
tamamlanan Iznik-Elbeyli yolunun açılış 
töreninde bakınîz neler diyor:

“Siyaset başka bir şey. Politika başka bir şey. 
Siyasetçi verdiği sözü yerine getirir.

Politikacı elli tane yalan uydurur. Biz geldik 
bu meydanda size söz verdik. Gün saat geldi 
ve bugün de yolu açtık. Adam gibi siyaset 
budur." dedi.

Sayın Bakan sayesinde politika ile siyasetin 
farklı kavramlar olduğunu öğrendik; ancak TDK 
‘nin sözlüğünde bu iki kavramın da aynı anlama 
geldiğini gördük.

Politika sözcüğü İtalyanca'dır.
Anlamı: 1) Devlet işlerini düzenleme ve 

yürütme sanatı, siyaset, siyasa. 2) Yöntem 3) 
mec. Bir hedefe varmak için karşımdakilerin 
duygularını okşamak,zayıf noktalarından veya 
aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanmak gibi 
yollarla işini yürütme.

Siyaset sözcüğü Arapça’dır. Anlamı: 1) 
Politika, siyasa 2) Devlet işlerini düzenleme ve 
yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ve anlayış.

Siyasetçi=Politikacı
Sayın bakanın açıkladığı gibi siyaset başka 

bir şey, politika başka bir şey değil. İkisi de 
aynı anlama geldiği için eş anlamlı sayılır. Hani 
sağlık-sıhhat, konuk -misafir, tümce-cümle 
°%ıe AKP’nin bakanlarından Sayın Egemen 

Bağış, Beşiktaş’ta bir iftar çadırında bakınız 
neler söylüyor:

“Bu anayasa değişikliğiyle ilgili paketin içeri 
ğini okuduktan sonra, paketin ülkeye neler 
kazandıracağını gördükten sonra bu pakete 
hayır diyenleri ya aklından zoru ya da vatan 
sevgisiy le ilgili bir sıkıntısı vardır.” derim.

Böyle bir sözü bir bakan telaffuz ederse kara 
kara düşünmez misiniz?

Bu sözde anayasa değişikliğine hayır diyecek 
olanları küçümseme, onlarla alay etme, onları 
aşağılama duygusu yok mu? Benim gibi 
düşünürsen akıllısın, vatanseversin; fakat 
benim gibi düşünmüyorsan akılsızsın, vatanını 
sevmiyorsun anlamı çıkmaz mı? Hani herkesin 
düşüncesine saygı duyulacaktı?

Atalarımız ne demiş: “Boğaz dokuz boğum
dur.” Bu sözün anlamı:

Bir sözü söylemeden önce çok düşünmek 
gerekli.

Bakanlık koltuğuna oturmuş kişilerin, sözleri
ni düşünerek, tartarak söylemeleri gerekmez 
mi?

Bu kişilerin topluma karşı hiç mi sorumluluğu 
yok? Kendi söylediklerine acaba kendileri 
inanıyor mu?

Sayın Erdoğan, aklınca Kılıçdaroğlu’nu suçlu 
göstermek, toplumda küçük düşürmek için; 
“Dersim’i, Tunceli'yi uçaklar bombalarken bu 
ülkenin başında kim vardı? Bu belgede 
İnönü’nün imzası yok muydu? CHP’ye bunu 
sorun.” diyor. Aklınca Kılıçdaroğlu’na sizin 
geçmişiniz bu deme gafletinde bulunu yordu. 
Tarihi gerçekler sayın Erdoğan’ı her zaman 
olduğu gibi yine haksız çıkardı. Çünkü o 
dönemde başbakan İnönü değil Bayar’dı.

Bir başbakan, bilmediği konularda niçin 
topluma yalan yanlış bilgiler ver meye kalkar?

Ülkeyi yönetenlerin her şeyi bilmeleri gerek
mez, bu mümkün de değildir; anöak bildiklerini 
de doğru bilmek zorundadırlar. Bu kişilerin 
toplumu yanıltma hakları yoktur.

Dörtyol kavşağında 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
Bursa yönünden 
İstanbul'a doğru 
gitmekte olan yüklü 
TIR, elektrik direğine 
çarpıp devrilince 
trafik arap saçına 
döndü.
Dün, saat 16.oo 
sıralarında, Bursa 
yönünden gelmekte 
olan TIR, yağmakta 
olan yağmurun 
asfaltı kayganlaştır- 
ması sonucu, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
Dörtyol Kavşağı’na 
50 metre kalayolunu 
aydınlatan TEDAŞ’a 
ait elektrik direkle 
rinden birine çarptı. 
Elektrik direği karşı 
yola devrilirken, 
TIR’da yan yattı. 
TIR’daki ürünler yola 
saçıldı, trafik durdu. 
Devrilen TIR’ın 
kenara çekilmesi 
sırasında, Bursa 
yönünden gelen 
araçlar ise yolun 
açılmasını bekledi.

Gemlik’te kömür depolarının tozlarının çevreyi kirlettiğini söyleyen Karapaşaoğlu, “Termik santral burada kurulmaz” dedi.

Karapaşaoğ ju, “Yılda 10 hin 
ton azot denize akıtılıyor’’
AK Parti Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Gemİik Körfezi’nde 
balık neslinin yok 
olmasında Körfez’e 
bir yılda salınan 
10 bin ton azotun, 
Gemlik Körfezi’ne 
akıtıldığını söyledi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı Kemal Akıt’ın, 
Körfez’de balık türle 
rinin giderek azaldı 
ğını, evsel atıkların 
ve Orhangazi Sanayi 
atıklarının arıtılma 
dan Gemlik Körfezi’ 
ne akıtılması nede 
niyle balık türlerinin 
giderek azaldığına 
dikkat çekti. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt’ın bu 
sözleri üzerine söz 
alan Altan Karapaşa 
oğlu, "Gemlik Gübre 
Fabrikası’ndan atık 
sularla birlikte yılda

Bir süre sonra tek 
şerit olarak trafik 
akışı başladı. 
Ancak, trafiğin 
yoğun olması 
nedeniyle araçlar 
Küçük Sanayi Site 
si’nin önlerine kadar 
kuyruk oldular. 
Kazada, TIR sürücü 
sü hafif yaralanır 
ken, Bursa İstanbul 
yolunu yaklaşık bir 
buçuk saat Gemlik 
girişinde sıkıntılı 
anlar yaşadı. . 
TIR’ın yoldan 
çekilmesiyle' 
trafik rahatladı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

10 bin ton azot Gem 
lik Körfezi’ne akıtıl
maktadır. Biz, bu 
atık sulan bir gölette 
toplayıp, zeytinlik
lerin sulanmasında 
kullanılmasını iste
dik. Bunda muaffak 
olamadık. Ama, 
azot deniz dibindeki 
bitkilerin gelişme
sine neden oldu. 
Bu da denizi 
dibindeki oksijen 
azalttı. Balıklar 
yeterli oksi jeni 
bulamayınca

kıyılarımızı terk edi 
yor. Doğal ortam 
anyor. Algarna, yan 
lış avlanmada bun
lara eklenince Gem 
lik gibi denizi kıyı 
sında bir ilçede 
çiftlik balıkları 
satılmaya başlandı.’’ 
dedi.
Gemlik’te limancılı 
ğın gelişmesiyle kö 
mür ithalatçılarının 
kömürü arazilere 
yığmasıyla kömür 
tozlarının çevreyi 
kirletmeye 

başladığına da 
dikkat çeken 
Karapaşaoğlu, 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Bir de burada 
kömüre dayalı 
santral kurmak 
istediler.
Günümüzde termik 
santrallar zararlı 
değil. Berimdeki 
santral kapalı sis
temle kömürü 
doğrudan santrale 
getirip yakıyor, 
yüzde 5 par kür 
atık olarak çıkıyor. 
Bunlan da kul lanı 
yortar. Bu bölgede 
termik santral 
kurmak uygun 
değil. Kömür 
havzalanna 
termik santral 
kurulmalı. Dışardan 
gemilerle kömürü 
getirip Gemlik’te 
elektrik üretmek 
doğru olmazdı." 
şeklinde konuştu.
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Taksiciyi cesareti kurtardı
Bursa'da taksi 
parasını ödemek 
istemeyen 2 kişinin 
boğazına bıçak 
dayadığı taksi 
şoförü, riski göze 
alıp telsizle 
arkadaşlarından 
yardım isteyince 
kurtuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'nde taksi
cilik yapan Çağlar 
K.'nin yanına gelen 
2 kişi, Çınarönü 
Mahallesi'ne gitmek 
istediklerini söyledi. 
Taksi şoförü, 16 T 
0698 plakalı otomo
biliyle kimliği belir
siz şahısları istedik-

.leri yere götürdü. 
Ancak taksimetrenin 
19 TL yazdığını 
gören müşterilerden 
biri şoföre, 
"Taksimetre tutarını 
sen mi bize ödeye
ceksin, biz mi 
sana?" diyerek

üzerinde bulundur
duğu bıçağı tak
sicinin boğazına 
dayadı. O esnada 
Çağlar K.'yi telsiz
den anons eden 
taksi durağı yetki 
lileri, cevap ala
mayınca durumdan

şüphelendi. Taksi 
şoförü de bıçak 
tehdidine rağmen 
telsizin mandalına 
bastı ve 
arkadaşlarından, 
"Başım dertte, 
yardım edin" 
diyerek yardım 
istedi.
Ortalığın karışa
cağını anlayan 2 
kişi, taksi şoförünü 
döverek kayıplara 
kanştı. Taksici, 
Yavuzselim Polis 
Merkezi'ne gelerek 
durumu bildirdi. 
Takside parmak izi 
arayan polis, zan
lıların yakalanması 
için geniş çaplı 
araştırma başlattı.

Diş Hekimi
Özçan VURAL 

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

YazıYORUM

Referandum masalı !

lilt mm ımsiınıcıı ştttsl mM
Şanlıurfa'dan 
getirdikleri 59 kilo 
esrarı Bursa'da 
piyasaya sürmek 
isteyen karı-koca 
ve kayınbirader, 
3 çuval esrarla 
caddelerde dolaşın
ca polise yakalandı. 
Edinilen bilgiye

göre, Şanlıurfa'dan 
59 kilo esrar getiren 
Ayhan O. (28), 
Kara mazak 
Mahallesi'ndeki 
evine zulaladı. 
Bir süre sonra 
esrarı 3 ayrı çuvala 
koyan Ayhan O. 
ve kayınbiraderi

Emrah S. (26) sırtına 
yükledikleri çuvallar 
ile caddeye çıktı. 
Bu esnada operas 
yona start veren 
Narkotik polisi, 
iki zanlıyı 59 kilo 
esrar ile gözaltına 
aldı. Zanlının 
evinde yapılan

aramada ise eşi 
Özge O. (25) 
gözaltına alındı. 
Adliyeye sevk 
edilen 3 zanlı, 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan 
tutuklanarak 
cezaevine 
konuldu.

[«Belli irerine paMııtc dam edildi
Bursa'da bir şahıs, 
engellilere ait olan 
yere aracını park 
edince kimliği 
belirlenemeyen 
bir kişi tarafından 
darp edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi

Cumhuriyet 
Caddesi Yeni 
Sokak'ta 16 CFE 56 
plakalı otomobilini 
engellilere ait olan 
bölüme park eden 
Nejat G. (44) tanı
madığı bir kişi ile 
tartıştı. Engellilere 
ait olan park yerini

kullanmakta ısrar 
eden Nejat G., 
tartıştığı kimliği 
belirsiz şahıs 
tarafından darp 
edildi.
Olay yerinden geçen 
vatandaşlar kav
ganın büyümesine 
engel olurken, Nejat

G.'yi darp eden 
şahıs kayıplara 
karıştı. Yaralanan 
Nejat G. olay yerine 
gelen ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bir hafta kaçamidl
Bursa'da bir 
hafta önce alacak 
verecek meselesi 
yüzünden bir kişiyi 
silahla yaralayan 
Suat D. tutuklandı.
Alınan bilgiye 
göre, önce merkez 
Yıldırım ilçesinde 
Kazım Karabekir 
Mahallesi Vişne 
Caddesi'nde 
Salih D. (31) ile 
Suat D. arasında iş 
yeri kiralama mese-

leşi yüzünden kavga 
çıktı. Kavganın 
büyümesi üzerine 
Suat D. tabancasıyla 
ateş ederek Salih 
D.'yi ayağından 
yaraladı. Olaydan 
sonra kaçan 
Suat D. polis ekip
leri tarafından 
gözaltına alındı. 
Dün mahkemeye 
sevk edilen 
Suat D. tutuklanarak 
cezaevine gönderil

çalışmalarının 
devam ettiği 
öğrenildi.

di. Olaya karıştığı 
öne sürülen 
C.Y.'ıiin ise arama

Bence gereksiz bir referandum ile, ülke 
nin işsiz açsız insanları gerilime itiliyor.

Politikacılar bu sıcakta meydan meydan 
dolaşıp, milyonlarca lirayı havaya atarak 
benim gariban halkımın başına “evet 
“yazan şapkayı oturtup onu uyutarak 
elindeki oyu, ne olduğunu bilmediği san 
dığa attırmaya çalışıyor.

Yazık, bu ülkeye yazık oluyor..
Menderes dramının üzerinden 50 yıl 

geçti, ama Tayyip Erdoğan kendisini 
Adnan Menderes gibi halka adadığını 
söylüyor.

Beyler, meydan aslanları, o günlerden 
bu günlere köprülerin altından çok su 
geçti.

Yaşadığımız Türkiye 1950’lerin Türkiye’ 
si değil...

Bence. Erdoğan o kadar çaresiz ki Men 
deres’e sığınarak, halkın acıma hissini 
gıdıklayıp oy peşinde..

Erdoğan, meydanlarda Kemal Kıhçdar 
oğlu/na saldırıyor ona “memur diyor, bo 
yunu, soyunu karıştırıyor..

Hem küçümsüyor, hem de yerden yere 
vuruyor..

Sîzlere soruyorum bu hırs, bu korku 
niye?.. *'■•$ m?

Acaba Kılıçdaroğlu’nun topladığı topla
ma olmayan kalabalıktan mı rahatsız, 
bunlar mı korkutuyor?

O kalabalıkların toplama olmadığı halk-. 
ta biliyor.

CHP Genel merkezi mitingler için. il ve 
ilçelere parasal yardım yapmayacağı 
açıkladı.

Örgütler mitingleri kendi olanakları ile 
düzenliyorlar.

Halbuki. AKP mitingleri devlet parası ile 
yapılıyor

Yani beyler-şenin benim paramı sokağa 
atıyor,

Bir kısmı da cebine atıyor, Başbakan ve 
yanında kiler devletin uçağı ile geziyor, 
Belediyeler,^Valiler koltuklarını kurtarmak 
için seferber oluyor, paralar su gibi akı 
yor, sonra da^“Biz iktidarın valisiyiz “ 
diyorlar. m ?

Benim halkfm; Bütün bu olanlar, bu 
gerilim niye^

Büyük Millet Meclisi’nde muhalefetle an 
taşarak bu değişimi yapsalar, öksüzün, 
fakirin hakkibolan paralar böyle sokak
lara dökülmese olmaz mıydı?..

Olurdu, hem de çok güzel olurdu ama 
beyler geleceklerinden korktukları için 
yüce mahkemeleri de diğ^r kuruluşlar da 
olduğu gibi ele geçirmeye çalışıyorlar.

Benim ne olduğunu anlamayan halkım, 
işin özü, esası bu..

Yahuuu...
Biraz olsun uyan anla artık. 
Koltuklarını kurtarmaya çalışıyorlar.

HM ABONE OLDUNUZ MU!
«iııüı silisi «ııtml ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.mllliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış fluent ıen röle 95 hasarıKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Limancılık ve sanayi gelişirken, 
çevre de düşünülmeli..

Gemport Limanının bölgedeki öncülüğü, 
deniz yoluyla iti hal atı arttırdı.

Başta Rusya dan getirilen keresteler, 
Bolu’ya veya Sındırgı’ya götürüleceğine, 
Gemlik Bursa karayolunun sağlı, Sollu değer 
li zeytinlikleri satın alınarak depolandı.

Valinin, Kaymakamın, Bayındırlık İl Müdü 
rün’nün, Büyükşehir Belediye Başkanının, 
Gemlik Belediye Başkanının gözünün içine 
baka baka, bu araziler planlanmadan depo 
yapıldı.

İş keresteyle kalmadı.
Çevreyi kirleten kömür de ithal edilerek, 

limana en yakın zeytinliklerde, ağaçlar sökü 
lerek, depolandı.

Şimdi bu açıkta depolanan kömürler 
sorun yaratıyor.

Bir kez dökme geldiği için gemilerden 
kamyonlara boşaltılırken çıkan kömür tozları 
bulutlar halinde çevreyi kirletiyor.

Kömürlerin depolandığı bölgedeki zeytin
liklerde verim düşüklüğü yaşandı.

' Taşıma: sırasında, yollara kömür tozu ve 
kömürler döküldü.

Çevrede oturan Islamköylüler, bu tozu en 
çok yutan kişiler oldular.
. Dün, Bursa dan gelirken, Serbest Bölge 

ye doğru baktığımda, kömür depolarının ne 
kadar büyük yer işgal ettiğini gördüm.
• Hiç birisinin üzeri kapalı değil.

Bu kömürler torbalanırken veya parçala 
nırken çıkardığı toz çevre sağlık kuruluşla 
rınca ölçümleme yapılıyor mu?

Sanmıyorum.
!• Kömürü sulasalar bile^ yine de çevreye 
büyük zarar verdiği bir gerçek.

Buna ilgililerin bir çözüm bulması gerekir.
Laf olsun diye gidip yapılan kontroller 

çevre: kirliliğine engel teşkil etmez.
. Bunun gibi açıkta depolanan diğer ma 
den terde de insan sağlığına, çevre sağlığına 
öncelikledikkatedilmeli.

Birileri para kazanacak diye, çevreyi kir
letmeye: kimsenin hakkı olmamalı.

Serbest Bölge civannın imar planları 
Gemlik Belediyesi’nce yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi bunları bu ay 
içinde görüşüp onaylarsa, 1Ş uygulamasın
dan sonra, kaçak olan kereste, nakliye ve 
kömür depolan, planlarını çizerek tapularını 
alacaklar ve yasal hale gelecekler.

Depolama işi Dünya standartlarına AB 
normlanna uygun hale getirilmeli:

Getirmeyenin gözünün yaşına bakmamah.

Haziran ayında 
yapılan SBS sınav 
larında özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, yine 
başarıyı yakaladı, 
özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, okulları 
nın başarı seviyesini 
her yıl arttırdığını 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
"Sekizinci sınıflar
dan mezun olan 23 
öğrencimizin 22’si 
sınavla öğrenci alan 
çeşitli okulları 
kazandı. Başarımız 
yüzde 95’e ulaştı. 
Öğrencimiz Sinem 
Aris, Bursa Ali 
Osman Fen 
Lisesi’ne, Evrim 
Ahmet Gönen ve 
Büşra Nur Yılmaz 
adlı öğrencilerimiz 
Yalova Fen Lise 
si’ne, Halis Furkan 
Avcı Özel Nilüfer 
Fen Lisesi’ne tam

SMiler nyareılerini sürdürüyor
Yeni göreve 
başlayan resmi 
erkanı ziyaretlerini 
sürdüren Saadet 
Gemlik ilçe Başkanı 
özmen ve SKM 
Başkanı Aygün'ün 
bu seferki durağı 
ilçe Müftüsü Yusuf 
Doğan oldu. 
Sıcak bir ortamda 
gerçekleşen 
ziyarette ağırlıklı 
olarak Gemlik'in 
acilen ihtiyaç 
duyduğu Merkez 
Camisinin Gemlik'e 
nasıl kazandırabile
ceği oldu. 
Özmen, şu an 
hizmet vermekte

burslu olarak yer
leştiler. Seda Nur 
Özdemir ve Zeynep 
Serra Çetin Bursa 
Anadolu Lisesi’ne, 
K. Utku Yılmam Milli 
Piyango Anadolu 
Lisesi’ni kazandılar. 
Ayrıca, öğrencimiz 
K. Furkan Ibili Bursa 
Anadolu Erkek Lise 
si’ne. Göksel Çelik, 
Elif Özen, Furkan 
Uçar, H. Yılmaz 
Akın, Tuğçenur Yeşil 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne, 

olan Merkez 
Camisinin çok 
yetersiz olduğunda 
herkesin hem 
fikir olmasına 
rağmen şimdiye 
kadar bu konunun 
çözülememiş

Mehmet Girgin ise 
Orhangazi Anadolu 
Lisesi’ne girmeye 
hak kazandılar.
Cannur Şimşek 
Bursa Zeki Müren 
Güzel Sanatlar 
Anadolu Lisesi 
Müzik Bölümü’nü 
kazanırken, 7 
öğrencimiz de 
Anadolu Meslek 
Liselerinin 
değişik bölümlerini 
kazandılar.
6 ve 7. sınıflardan 
sınava giren öğren

olmasının 
Gemlik adına 
üzücü olduğunu. 
Bu konunun 
Büyükşehir 
ve Gemlik 
Belediyesi’nin 
birlikte hareket 

cilerimizden 
3 tanesi bir yanlış, 
4 tanesi iki yanlış 
yaparken, 38 
öğrencimiz 400 ve 
üzeri puan alarak 
SBS de büyük 
başarı elde ettiler. 
Amacımız gelecek 
yıllarda da okulu
muzun deneyimli 
öğretmenleriyle bu 
başarımızı en üst 
seviyeye taşımaktır. 
Okulumuz Gemlikli 
çocuklarımız için 
önemli bir kurum
dur. Bu yaştaki 
öğrencilerimizin 
uzak yerlerdeki özel 
okullara giderek 
zaman kaybetmeleri 
ve yorgunlukları 
daha başarılı 
olmalarını engelle
mektedir. Çocuk
larımızın okul 
seçiminde Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nu da ziyaret 
edip velile rin karar 
vermelerini 
bekliyoruz.’’ 

etmesi ve 
Meydanın bir bütün 
olarak ele alıp 
çözülmesi gerektiği
ni belirten özmen; 
yetkilileri göreve 
davet etti. 
Müftülük 
ziyaretinden 
sonra ilçemizde 
yeni göreve 
başlayan 
Cumhuriyet Savcısı 
Ferhat Dölek’i 
ziyaret eden özmen 
ve Aygün; Savcı 
beye hayırlı olsun 
dileklerini ilettikten 
sonra başarılar 
dileyerek ziyaretleri
ni tamamladılar.

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 üzeridznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No 150 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

1

http://www.guvensomine.com
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Sena Kaleli Pazarda Hayırlı isler’diledi
CHP MYK üyesi ve Bursa Milletvekili Abdullah Özer ile CHP Parti Meclisi üyesi ve Bilecik 

Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İlçe örgütünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar
CHP Bursa Büyük 
şehir Belediye Baş 
kan adayı Sena Kale 
li, CHP Gemlik Kadın 
Kolu üyeleriyle birlik
te Salı Pazarı’nda 
dolaşarak, ‘Hayırlı’ 
işler diledi ve 12 
Eylül referandumun
da yurttaşlardan 
‘HAYIR’ oyu istedi. 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu üyesi yaklaşık 
20 kadınla birlikte 
Salı Pazarı’nda 
dolaşan Sena Kaleli, 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü'nce hazır
lanan ‘Heden Hayır’ 
broşürlerini dağı
tarak, esnaf ve vatan
daşlara ayaküstü 
AKP Anayasasının 
sakıncalarını yurt
taşlara anlatarak, 
12 Eylül'de neden 
HAYIR demeleri 
gerektiğini anlattı. 
Öte yandan, CHP 
MYK üyesi ve Bursa 
Milletvekili Abdullah 
özer ile CHP Parti 
Meclisi üyesi ve 
Bilecik Milletvekili 
Yaşar Tüzün, CHP

İtini Hotei 
skMtsra m hahet

Gemlik İlçe Yöneti 
mi'ni ziyaret ederek, 
referandum çalışma 
lan hakkında bilgi 
aldılar.
Yaklaşan 12 Eylül'ün 
çok önemli olduğunu 
ve Türkiye Cum 
huriyeti'nin anayasal 
temellerini sarsarak, 
yargıyı yürütmenin 
emrine ve güdümüne 
sokmayı amaçla 
dığını belirten CHP 
Genel Merkez yöneti 
çileri. CHP Gemlik 
İlçe Örgütü'nün 
çalışmalarını takdir 
ettiklerini, 
Gemlik'te ve tüm 
yurtta HAYIR 
oylarının fazla çıka-

Sena Kaleli, CHP Gemlik Kadın Kolu 
üyeleriyle Gemlik Pazarında

cağından ve yurttaşların çöpe
AKP'nin hazırladığı atacaklarından
sivil dikta emin olduklarını
anayasasını söylediler.

Memur, kamuda 
görev yapan 
sözleşmeli 
personel, işçi ve 
diğer personelin 
eylül ayı maaş ve 
ücretleri, bayram
dan önce, 7 Eylül 
Salı günü avans 
olarak ödenecek. 
Başbakan 
“birikmiş vergi ve 
sigorta primi 
borçlarının yapı
landırılması 
suretiyle; ödeme 
kolaylığı sağlan
ması konusunun 
incelenerek bir 
çözüm bulunması 
için” ilgili bakan ve 
bürokratlara 
talimat verdi. 
Geçtiğimiz hafta, 
Başbakan'ında 
katıldığı TESK'in

i düzenlediği 
iftar yemeğinde, 
Bendevi 
Palandöken 
yine esnafın 
vergi ve prim 
borcu sorununu 
gündeme getirip, ‘ 
yehi bir yapılandır- 
manın şart 
olduğunu belirtti, r 
Palandöken'in 
ardından konuşan I 
Başbakan da;

^birikmiş vergi ve 
s sigorta primi 
borçlarının yapı
landırılması 
suretiyle, ödeme 
.kolaylığı sağlan- j 
ması konusunun i 

h incelenerek bir 
çözüm bulunması 
için’Mlgili bakan ve 
bürokratlara 
talimat verdi.

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

LPG ALANA

UCRGTSIZ . t S3 â M
İl İt

$

GAZ AYARI
O9.oo ile I9.oo arası

O

... . . .
GGMLIlCe GİRİŞTE, GGMLIKG YAKIŞIR BİR İSTASYON

7 GÜN 24 SAAT MARKET, İSTASYON VE ÜCRETSİZ YIKAMA İLE 
GEMLİKLİLERE HİZMET VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

akpetgaz
KOÇPET A.Ş

Hisar Mah JDörtyolağzı Mevkii 
Gemlik / BURSA

Tel: (0.224) 5.13 30 33- 513 33 33
Fax: (0.224) 513 51 01
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MI lelflftesoir catoahn Mı Sürücüler dikkat
Alt yapı eğitimini 
ağırlıklı olarak 
seçen Gemlik 
Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Futbolda 
1998-1999 yaş 
grubundan oluşan 
U-13 takımı çalış
malara başladı. 
Geçen sezon ilk 
kez müsabakalara 
katılmasına rağ
men başarılı 
görüntü veren 
U-13 takımı bu 
sezon çalışmaları
na erken başladı. 
Çalışmalarını 
deneyimli hoca 
Haydar Yiğit 
nezaretinde 
Gemlik 
Belediyespor 
tesislerinde 
sürdüren U-13 
takımı Nisan ayın
da başlayacak 
olan müsabakalar 
için kondisyon 
depoluyor. 
15 Eylül 2010 
tarihinde U-15 
kategorisiyle start

alacak olan 
müsabakalarda 
U-14 grubu 13 
Kasım 2010’da 
U-13 takımı da 
9 Nisan 2010 
tarihlerinde 
maçlarını bölgesel 
oynayacaklar. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü alt yapısını 
oluşturmak üzere 
açılan yaz spor 
okullarından da 
takviyeler 
yapılırken oluştu
rulmaya başlanan

U-14 ve U-15 
takımı için 1996- 
1997 doğumlular 
arasından 
Sah ve Perşembe

günleri Belediye 
spor Halı Saha 
tesislerinde 
seçmeler 
yapılıyor.

Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikle, 
otomobillerin hız 
sınırları, şehirler
arası çift yönlü 
karayollarında saat
te 90 kilometre, 
bölünmüş yollarda 
saatte 110 kilomet 
reye çıkartıldı. 
Minibüs ve otobüs
lerin hız sınırları ise 
şehirlerarası çift 
yönlü karayolların-

da saatte 80 
kilometre, bölün
müş yollarda saatte 
90 kilometre, 
otoyollarda saatte 
100 kilometre 
olarak belirlendi. 
Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ GHETESİ & GlIlEB AIAIIS

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

elmfr .sekeri
KRE ŞLERI

€ĞİTİMD€

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
12. VII

‘‘Kaliteli bir okul öncesj eğitim 
çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA 

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ BİNİM İZLİ ATATÜRK İLKLERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUM LULU K BİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLE! YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veyawww.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
M a c i d e 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
MORTGÜG6 BROKCR’İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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 Yıldınm 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 İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

K-Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire -
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIRmJ

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
veyawww.elmasekerikres.com
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GENELTEMİZLİK FİRMASI
“Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Eylül 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com mfo@gemlikkorfezgazetesi.cöm 50 Kr.

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Ak 
Parti İlçe Başkanı Oktay Kahvecinin açık
lamaları üzerine yaptığı açıklamada Cum 
huriyet Savcılığinın gizlilik kararı aldığı 
inceleme ile ilgili kamuoyunun yanlış bil
gilendirildiğini söyledi. Güler, Belediye 
personeli arasında korku imparatorluğu 
yaratıldığına dikkat çekerek, belediyedeki 
rutin işlerin yapıldığını, gerektiğinde 
riskler alarak var güçleriyle çalıştıklarını 
söyledi. Haberi sayfa ö’de

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
düzenlenen 
‘Referandum ve 
Türkiye’nin Geleceği’ 
konulu panel bugün 
yapılacak.
Bugün saat 15.oo’de 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapıla
cak olan panele, 
Avukat Ceyhan

Mumcu, Eski Devlet 
Bakanı Yaşar 
Okuyan, ADD Merkez 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Emre 
Altınışık konuşmacı 
olarak katılacaklar. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Doğan Alkaya, tüm 
Gemlik halkına 
panele davet etti.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Kaliteli Et ve Et Ürünferi wUı yapan "Beyaz Tabak" hijyen 

. ve "ISO 22000-2005" gıda güvenliği belgesi sahibiEMİNE ABLA IZGARA SALONU
Meydanlar...

Meydanlar daha çok siyasilerin en 
çok kullandığı alanlardır.
Zaman zamanda sivil toplum kuruluş 

lan alanları doldururlar.
Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde bir za 

manlar politika muhabirliği yaptığım 
için, meydanları 1yi tanırım.

Her seçim dönemi meydanlar dolar.
Siyasi parti liderleri için meydanlar 

önemlidir.
Örgütleri meydanları doldurmak zo 

randadırlar.
Dolan meydanlar, liderleri sevindirir, 

örgütler de liderinden aferin alırlar.
Bugünlerde anayasa değişikliği ne 

deniyle meydanlar yine doluyor, doldu
ruluyor. Devamı sayfa 4’de

I Nezih ve ferah yeni ortamıyla, kaliteyi arzulayan siz 
değerli müşterilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz 

M™** MHffl

_____________ i MÎMMt
“« JSSS® AİLE YEKİMİZ MEVCUTTUK
Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK I
Belediye Binası Karşısı Asilhan Altı |
Köfteci Emine Abla Şube 1 : 513 38 70 Sodexho ve tİcket, kredİ karti geçerüdİr
Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2 : 513 08 98 BİR TELEFON
Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11 KADAR YAKINIZ

ACELE PAKET SERVİS HATTI
513 08 98

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Ekmeğimizi paylaşalım”
“Ekmeğimizi paylaşalım” Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
kampanyanın sloganı... Ekmeği paylaşmak 
çok güzel...

Olanın olmayana borcu var çünkü.
Hiç itirazım yok.
Ancak diyeceğim var.
Demek kı...
AKP’nin uyguladığı ekonomik politikalar 

insanları ekmeğe muhtaç hale getirmiştir.
AKP’li Belediye de gereğini yapıyor.
Sevgili okurlar;
Ekonomik alandaki “daralma”, toplumsal 

yapıyı iyice bozdu.
Ahlaki değerler giderek yok oluyor.
Saygıdan sevgiden geçtik.
Darp, şiddet, taciz, tecavüz, gasp olayları 

giderek artıyor.
Büyük kentlerde gece sokağa çıkılamaz 

oldu artık.
Gündüz ise ıssız yerlerde dolaşmak 

sorun yaratıyor.
Bu durum;
Dışa dayalı ekonomik ve sosyal poli

tikaların sonucunda gerçekleşti.
Sağ siyasal otoritenin dışarıdan medet 

uman yaklaşımları ve uygulamaları 
bugünkü Türkiye fotoğrafının ön hazırlık
ları oldu.

İsa’ya da Musa’ya da yaranamayan politik 
yapı...

Radikal İslam’ın ılımlısını Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yönetim merkezine oturttu

Radikal İslamcılar;
Dün inanarak snvlediklerini hıımin vaha

ma geçirmek için avını üfleyerek yiyen fare 
gibi fincancı katırlarını ürkütmeyecek tavır
lar sergiliyor.

Eski solcularla liberal sağcıları terkisine 
alan sırası geldiğinde toplumun önüne 
çıkaran yapı;

Bugün...
Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyor.
Başbakanlık koltuğundan kalkmıyor.
Şimdi de...
Ânayasa’yı değiştirmek için...
Referandumda istediğine erişmek için...
Liberallerle eski solcu bilim insanlarından 

yararlanıyor...
Zafer Üskül...
Ergun Özbudun...
Adını anımsamakta güçlük çektiğim bir 

de bakan var aralarında...
Dünün ateşli solcuları...
Bugünün AKP silahşorları...
Evetçiler saf tuttular.
TV TV dolaşıyorlar.
Demek ki...
“İnsan” bukalemun gibi..
Duruma ve koşullara göre değişkenlik 

gösteriyor.
Gerçi..
Bukalemuna haksızlık ediyoruz...
Onun yaptığı genetik oluşumundan kay

naklanıyor.
İnsanın ki ise...
Karakter zafiyetinden...
“İnsan” değişir mi?
Değişir...
Gelişir mi?
Gelişir...
Asıl olan...
Gelişim...
Hiç ters akan dere gördünüz mü?
Göremezsiniz çünkü dereler hep ileri 

akar...
Peki hiç geri giden insan gördünüz mü ? 
Ben gördüm.
Ama... Hangi birisini sayayım... 
O kadar çok ki...

Mil WliQIQ
Gemlik Belediyesinde çalışan kadrolu 143 işçiye toplu 

sözleşmeden doğan kuru gıda yardımı dün yapıldı.
Gemlik Belediye 
si’nde çalışan 
143 kadrolu işçiye, 
Ramazan ayı 
kuru erzak yardımı 
yapıldı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in yaptığı 
Ramazan ayı erzak 
dağıtımı Belediye 
Düğün Salonu’nda 
gerçekleşti. 
Çalışan işçilerin 
toplu sözleşmeden 
doğan Ramazan ayı 
gıda malzemesi 
yardımında 10 kg. 
Pirinç, 10 kg. Şeker, 
10 kg. Un. 10 kg. 
Sıvı Yağ ile 2 kg. çay 
bulunuyor.
Çalışan işçilerin aile

Gemlik Yardım 
sevenler Derneği, 
ramazan dönemin 
de son iftar yeme 
ğinde buluştu. 
Bursa'da 64 ki 
ildiği, iftar 
yemeğinde- 
yardımlaşma ve 
bir arada olmanın 
güzel görüntü
lerinin sergilendi. 
İlçemizin en aktif 
derneklerinden 
olan Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği 
yönetim kurulu- 
tarafından her 
yıl düzenlenen ve

geleneksel hale 
gelen İftar yemek
lerinden elde 
edilen gelir ile 
daha çok 
öğrenciye 
burs verme 
olanağının 
doğacağını 
söyleyen Dernek 
Başkanı Nimet 
Ataoğuz, “İftar 
yemeklerinde 
biraraya gelerek 
dostluklarımızı 
pekiştirip, 
yardımlaşma 
çubuğunu yük
seltmeye çalışı 
yoruz” dedi.

MW! ABONE OLDUNUZ ■!
■MWB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

bütçelerine katkı 
amacıyla dağıtılan 
Ramazan erzaklarını

dağıtan Başkan 
Güler, çalışanların 
evlerinde aileleriyle

birlikte afiyetle 
yemelerini istedi.

Verem Savaş Derneği 
kongresi yapıldı

Gemlik Verem 
Savaş Derneği 
olağanüstü 
kongresi yapıldı. 
Geçtiğimiz gün
lerde dernek 
lokalinde yapılan 
kongredeki 
seçimlerde Nida 
Otabatmâz 
Dernek 
Başkanlığına 
seçildi.
Dernek Başkanı 
Nida Otobatmaz, 
gazetemize yap
tığı açıklamada, 
yeni yönetimin ilk 
icraatında 30 
hasta vatandaya 
1 er paket erzak

yardımı ile 1 er 
adet tavuk 
dağıtımı yaptık
larını söyledi. 
Yeni oluşan 
Gemlik Verem 
Savaş Derneği’nin 
yönetim kurulu 
ise şöyle : 
Başkan
Nida OTABATMAZ
Başkan Yrd 
Gülşen UTKUGİL 
Sekreter
Müzeyyen EROĞLU 
Muhasip İnci BARIŞ 
Üye Hasan TÜRE 
Yedek Üyeler 
Hasan ÖZDEMİR 
Zeynep BEKLER :ı

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Orhangazi’de iki 
küçük kardeşin 
traktörle oyunu 
faciayla bitiyordu. 
16 yaşındaki gencin 
kullandığı traktör 
devrilince 13 yaşın
daki kız kardeşi 
aracın altında kaldı. 
Kız son anda kurtu
lurken, kopan serçe 
parmağı 2 saat 
sonra olay yerinde 
bulunarak hastaneye 
yetiştirildi.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Ortaköy'de 
meydana geldi. 
Çiftçilik yapan bir 
ailenin 16 yaşındaki 
oğulları Göksel A., 
13 yaşındaki kız 
kardeşi Gülçin A. ile 
birlikte kendilerine

MMttftıftmftııılı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde evlenmek 
istediği gencin 
ihanetine uğrayan 
genç bir kız, 4 katlı 
binanın çatısına 
çıktı.
İkna çabalarının 
sonuçsuz kalması 
nın ardından kendini 
boşluğa bırakan 
genç kız, inşaatın 
bahçesine serilen 
brandanın üzerine 
düşerek ölümden 
döndü.
Edinilen bilgiye 
göre, askerden bir 
süre önce gelen

İskeleden düsen İşçi öldü
Bursa'da bir inşaat 
işçisi, bir binanın 
duvarına sıva 
yaparken iskelenin 
çökmesi sonucu

Gençlerin esrar keyii polise takıldı
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde, esrar 
içen 6 genç 

gözaltına alındı. 
Edinilen 
bilgiye göre,

ait 34 GZA 42 plakalı 
traktöre bindi. 
Göksel A. traktörü 
çalıştırıp hareket 
ettirdiği anda geri 
giden araç yolun 
kenarındaki boşluğa 
devrildi. Gülçin A. 
devrilen traktörün 
altında kaldı. Çevre
den yetişen vatan
daşların yardımı ile 
traktörün altından 
çıkarılan Gülçin A. 
ile kazayı yara 
almadan atlatan

Cemil C. ile evlilik 
planları yapan ve 
son anda sevgilisi 
nin başka bir kızla 
nişanlandığını 
duyan Pınar G. (20), 
bunalıma girerek 
Kemalpaşa Mahal 
leşi Serap Sokak'ta 
bir sitede inşaat 
halindeki 4 katlı 
binanın çatısına 
çıktı. Çatıdan, "Sev 
gilimi getirin" dediği 
ileri sürülen kızın 
sesini duyan sokak 
sakinlerinin haber 
vermesi üzerine, 
emniyet güçleri ve 

düşerek hayatını 
kaybetti.
Edinilen göre, 
Üçevler Mahallesi 
Dilara Sokak'ta bir

Esentepe Mahallesi 
Atatürk Parkı'nda 
devriye gezen 
polis ekipleri, 
durumlarından 
şüphelendikleri 
gençlerin yanına 

ağabeyi Göksel A., 
özel bir araçla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
getirildi. Yapılan 
muayenede, Gülçin 
A.'nın sol el serçe 
parmağının koptuğu 
tespit edildi. Bunun 
üzerine jandarma 
ekipleri ile vatan
daşlar, kaza yerinde 
kopan parmağı 
aramaya başladı. 
Başından ve vücu 
dunun çeşitli yer- 

ambulanslar olay 
yerine geldi.
Çatıya çıkan emni 
yet ekipleri, kızı 
kararından döndür 
meye çalıştı.
Emniyet Amiri 
Tuncay Gönültaş ve 
iki polis memuru, 
kendini kaybeden 
kızı ikna etmek için 
sevgilisini getirecek
lerini söyledi.
Polisler, itfaiye ekip
lerinin olay yerine 
gelmesi için zaman 
kazandı. Merdiven 
ve arama kurtarma 
itfaiye aracının 

iş yerinin duvarına 
sıva yapan Mesut 
Doğramacı (40), 
üzerine çıktığı iske
lenin çökmesi sonu- 

gitti. Yaşları 
17-19 arasında 
olan 6 genci esrar 
içerken yakalayan 
polis, şahısları 
karakola götürdü. 
Gençlerin 

lerinden yaralanan 
Gülçin A. hastanede 
tedavi altına alınır 
ken, küçük kızın 
kopan serçe par
mağı kepçe yardımı 
ile kaldırılan trak
törün altında bulun
du. Bir poşete konu
lan parmak, jandar
maya ait bir araçla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne götü 
rüldü. Gülçin A., 
kopan parmağının 
dikilmesi ve diğer 
tedavilerinin yapıl
ması için ambu
lansla Uludağ Üni 
versitesi Tıp Fakül 
tesi Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Jandarma 
ekipleri kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Emniyet Müdürü konuşuyor.. (1)

binanın önüne 
gelmesinin ardın
dan, ekipler binanın 
önünde hava 
yastığını şişirdi. 
Yaklaşık bir saat 
boyunca polisler 
genç kızı ikna 
etmek için yoğun 
çaba sarf etti. Şoka 
girerek bir anda 
kendini kaybeden 
genç kız, atlamak 
için harekete geçti. 
Kendini boşluğa 
bırakan genç kız, ilk 
önce çatıdaki yağ
murluğa tutunarak 
kurtuldu 

cu düştü. İşçi olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, polis 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

üzerlerinde 
yapılan 
aramada toplam 
7 gram esrar 
bulundu. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

Bu dehşet tablosunu tasvir eden kamuoyu
nun yakından tanıdığı bir isim, Eskişehir 
Emniyet Müdürü Hanefi Avcı.

Tanınmışlığını, yıllar önce Susurluk olay
larında korkmadan Emniyet, MİT ve 
Jandarma içindeki çeteleri açıklamasına, 
çalıştığı her yerde mafya, yolsuzluklara karşı 
yaptığı operasyonlara, telefon dinlemesi 
deyince akla gelen ilk isim olmasına borçlu.

Hanefi Avcı, yine konuşuyor.
Avcı, “Haliç’te yaşayan Simonlar; Dün

Devlet Bugün Cemaat" adlı kitabında, Erge 
nekon ve Balyoz davalarını, polis teşkilatının 
içindeki Gülen cemaatinin nasıl örgütlendiği
ni, CHP eski lideri Deniz Baykal’ın istifasına 
yol açan kasedi, generalleri istifaya zorlayan 
telefon konuşması kayıtlarını ve Türkiye’yi 
derinden sarsan daha pek çok olayı sorgu- 
luyor.Anlatıyor..

I ‘GÖRDÜĞÜM manzara korkunç; kadrolu 
devlet adamları devleti yönetmiyor,

O zaman bu teşkilatı kim yönetiyor?
Bu kamu gücünü kimler gasp etmiş kul

lanıyor, gücün sahibi olması gerekenler 
ellerindeki gücün gaspına neden ses çıkar
mıyor, güçlerini geri almak için çabalamıyor
lar?’
“Dinleniyoruz, hepimizi dinliyorlar” 

korkusunu hiçbir zaman ciddiye almadığını 
ama kendisinin de kanunsuz şekilde din
lendiğini keşfettiğinde şok geçirdiğini, bin
lerce insanın aynı şekilde dinlendiğini, 
hâkimlere, savcılara bu kayıtlarla şantaj 
yapıldığını, kitabında anlatıyor.

Danıştay saldırısından Ergenekon’a, 
Balyoz operasyonlarına, Nuh Mete Yüksel’in, 
Deniz Baykal’ın seks kasetlerine, generalleri 
istifaya zorlayan telefon konuşması kayıtları
na, savcı ve hâkimlere şantaj yapan, emniyet 
içinde yuvalanmış “garip polisler”e, devletin 
tüm kurumlarını adım adım ele geçiren 
Gülen cemaatinin nasıl örgütlenip çalıştığını 
örneklerle gösteriyor:

Ergenekon örgütünün varlığı konusunda 
yazılı belge, doküman, örgütsel faaliyet 
sayılabilecek bazı ilişkiler varsa da eylemleri 
konusunda hiçbir ciddi emare yoktur.

Uydurma tanık vs. aranmaya başlandığı net 
olarak görülüyor.

Her olayda delil ararız ama polisin bir 
olayda daha ciddi, daha inandırıcı deliller 
bulmadan adalet önüne getirilmezdi.

Oysa şimdi işler değişti. Bir grup polis kri
tik noktaları ele geçirmiş, diğerlerine suç 
isnadını da aşan resmen iftiraatmaktan geri 
durmuyor.

İşlenmiş bir suçu aydınlatmak gibi bir 
amaçları yok, tahkikat sırasında dinleme ve 
izleme yaparken temiz ve dürüst olduklarını 
bildikleri, birlikte çalıştıkları kişilere iftira 
ediyorlar.

Şunu artık bilmeliyiz ki karşımızda arka 
daşlarımız, meslektaşlarımız yok, bir ideolo
jiye, bir gruba bağlanmış, o grubun disiplin
ine tâbi olmuş örgüt mensupları var.

Artık bunu bilmeli ve kabullenmeliyiz.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

M Mı Manii cıkaıma wiı
Meydanlar...

Liderler bir o meydanda, bir bu meydan
da...

Bursa mitingleri eskiden Fomora 
Meydanı’nda yapılırdı.

Gazeteciler karşı binalarda saatler önce 
mevzilenir, liderin gelişine kadar toplanacak 
kalabalığı izlerdi..

Bizim gibi politika muhabirleri ise, lideri 
adım adım izlerdik.

Bugünde değişen bir şey yoktur.
Bu çok tempolu ve yoğun bir mesai işidir.
Politika muhabiri lider yakın olmak, en 

güzel fotoğrafı çekmek, konuştuğunu teybine 
kaydetmek ve bir yandan da not tutmak 
zorundadır.

Lider, meydanı kalabalık gördüğünde co 
şar..

1988 yılında bol seçimli dönemler yaşadık.
0 günlerde Bursa’da yapılan tüm mitingleri 

liderlere yakın safta izledim.
Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent 

Ecevit’in görkemli mitinglerinde görev yaptım.
Liderlerin saatinde mitinglere geldiğini hiç 

görmedim.
Bir de siyasetçin her gittiği yerde aynı şey 

leri konuştuğuna tanık oldum.
Farkları, yerel konuları yaptıkları konuş

malara eklemeleridir.
Anayasa değişikliğini içeren bir halk oyla

masına giderken, Türkiye meydanlara liderleri 
dinliyor.

Bizler, televizyonlarımızdan izliyoruz.
Bir kez, liderlerin birbirlerine karşı söylem 

terinde bir kalite yok, seviye yok.
Halka anayasa değişikliği anlatılmıyor. İkti

dar Türkiye’ye neler yaptığını anlatıyor, 
muhalefeti kötülüyor.

20 yıl önce halkın yüzde 93’ün ‘evet’ dedi 
ği anayasayı cunta anayasası diyor, yargıla 
yamayacakları cunta liderleri için atıp tutuyor.

Kadın, çocuk korunacakmış, fişleme tarihe 
karışacakmış!a.

Fişlenmeyi bırakın, telefonlarımızın kimler 
tarafından dinlendiğine bir bakın.

Muhalefet ise anayasa değişikliğinden çok 
iktidarın yolsuzluğa battığını, başbakanın yü 
ce divanda yargılanacağını söylüyor.

Kimi, darbecilerin yaptığı anayasayı maize 
me yapıp, bundan medet umuyor, kimi hükü 
metin PKK ile pazarlık yaptığından medet 
umuyor.

Halkın kafası karma karışık.
Meydanlardaki yığınlar, bakalım sandığa 

nasıl yansıyacak.

Referanduma sayılı 
günler kala Evet 
çalışmalarına hız 
veren Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci ve ekibi 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’tan sonra bu 
kez de Devlet Baka 
nı Faruk Çelik ile 
Gemliklilere neden 
Evet demeleri gerek
tiğini anlattılar. 
Teravih namazını 
çarşı camiinde 
kıldıktan sonra, 
arkasında 100 kişilik

bir partili grupla 
sahildeki gazinolar
da oturan ve kordon 
boyunda yürüyüşe 
çıkan vatandaşlarla 
tek tek tokalaşan

Çelik; özellikle genç 
lerle ayrı ilgilendi. 
Gençlerin masasına 
konuk olan Devlet 
Bakanı yer yer kendi 
gençliğinden

kesitler anlatarak, 
“İyi bir iş değil, en 
iyi işi ben yaparım” 
diyerek yola çıkar
larsa başarıyı 
yakalayacaklarını 
söyledi. Daha sonra 
Balık pazarı’ndaki 
kahvelerde Gemlikli 
vatandaşlarla 
buluşan Faruk Çelik 
ve İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci 
dağıtılan Evet 
broşürlerini iyi 
inceleyerek bilinçli 
oy kullanılması 
gerektiğini anlattılar.

Acar, “Siyasi parti ve sivil toplum 
kuruluşlarından para almıyoruz”
Belediye İdari 
Başkanı Cemil 
Acar, Yüksek

Seçim Kurulu 
referandum 
takvimine göre

1-8 Eylül 2010 
tarihleri arasında 
siyasi partilerin

İLAN

T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN 
2007/65 ESAS. 2009/574 SAYILI KARARIN İLANEN TEBLİĞİ

28/09/2009
DAVACI : ENGİN KARAGÜLLÜ - T.C. 16937428404
VEKİLİ : AV. MURAT TARHAN - Mahmutbey Cad. No : 14/6-7

İmren Işhanı Şirinevler / İstanbul
DAVALILAR : 1- NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

2- ZILOLA KARAGÜLLÜ - T.C. 33613152644 
İHBAR OLUNUN : BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

Taraflar arasında mahkememizde görülen evlenmenin iptali 
davasının yapılan yargılaması sonucunda:

17/09/2009 tarih ve 2007/65 esas 2009/574 sayılı karar ile davanın 
KABÜLÜ ile, Kastamonu ili, Taşköprü ilçesi, Kızılcaören Köyü/mah. 
Cilt No. 109, Hane no : 41, BSN : 33 de nüfusa kayıtlı, Kemal ve 
Şaziye’den olma, 18/09/1976 Bakırköy doğumlu 16937428404 kimlik 
numaralı ENGİN KARAGÜLLÜ ile aynı hanede BSN: 47 de nüfusa 
kayıtlı, kızlık soyadı: Shamsutdınova olan, Şarafitdin ve 
Rumiya’dan olma, 04/11/1977 Samarkand Eyaleti doğumlu, 
33613152644 kimlik numaralı ZILOLA KARAGÜLLÜ’nün 
EVLİLİKLERİNİN İPTALİNE, davalı Zilola Karagüllü’ye duruşma 
günü ile dava dilekçesinin gazete ilanı tebliğ edildiği anlaşıldığın
dan, davacı tarafından davalının tebliğe elverişli yeni adresi 
bildirilmediği taktirde, iş bu gerekçeli karar evrakının da gazete ilanı 
ile davalıya tebliğine karar verilmiş,

Davacı vekili Av. Murat Tarhan tarafından davalının yeni adresi de 
temin edilemediğinden ilanen tebligat yapılması gerekmiş olup;

işbu ilanının yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ 
yapılmış sayılacağı ve (15) gün içinde temyiz edilmediği takdirde 
hükmün aynen kesinleşeceği, tebliğ yerine kaim olmak üzere İLAN 
OLUNUR.

Yazı İşi. Müd. 51004 Hakim 28111

bez afiş, pankart 
asmalarının izin 
verildiğini hatır
latarak, “İlçemizde
ki siyasi partilerce 
İlçe Seçim Kuru 
lu’nun belirlediği 
alanlara asılan bez 
afişlerden hiçbir 
ücret aıınmamaK- 
tadır.” dedi.
Acar, bazı basın 
organlarında çıkan 
haberlerin kasıtlı 
yapıldığına dikkat 
çekerken, “Biz 
reklam mahiyeti 
taşımayan sivil 
toplum kuruluşu 
ve siyasi partiler
den reklam resmi 
ve asım parası 
almıyoruz.
Bu işler, Belediye 
mizce ücretsiz 
yapılmaktadır. 
Bazı zamanlarda, 
Büyükşehir 
Blediyesi de asım 
işlerini yürütmekte
dir. İskele Meyda 
m’na asılan AK 
Parti’ye ait bez 
afişler Büyükşehir 
Belediye itfaiyeleri 
tarafından 
asılmıştır” dedi.

1 GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
||| www.guvensomine.com Uİ(lŞaC(lksiltlZ
"g- Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe

m j Şömine, Barbekü, Finn, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon 
■ J Bursa Yolu üzeri İznik Işıkları Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Güler, “Herseye rağmen çalışıyoruz"
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Ak Parti İlçe Başkanı Oktay Kahveci’nin açıklamaları üzerine yaptığı açıklamada 

Cumhuriyet Savcılığının gizlilik kararı aldığı inceleme ile ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
Güler, Belediye personeli arasında korku imparatorluğu yaratıldığına dikkat çekerek, belediyedeki rutin işlerin yapıldığını, 

gerektiğinde riskler alarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci’nin Gemlik 
Belediyesi ile ilgili 
yaptığı açıklamalar 
yanıt verdi. Güler, 
“Herşeye rağmen 
çalışıyoruz.” dedi. 
Başkan Güler’in 
açıklamasında: 
“Kamuoyunun 
bildiği gibi Gemlik 
Cumhuriyet Savcılığı 
gizlilik kararı 
alarak belediyemiz 
hakkında bir 
inceleme başlatmıştır. 
Ancak, her ne hikmet 
se, gizlilik kararı 
olan bu inceleme ile 
ilgili biz bilgi ala
mazken basın yolu ile 
sanki savcılıktan bilgi 
alını yormuş gibi 
kamuoyu yanlış bil
gilendiril meye, bilgi 
kirliliği yaratılmaya 
devam ediliyor.” 
dedi.

KORKU 
İMPARATORLUĞU 
YARATILIYOR
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
belediye personeli 
arasında adeta korku 
imparatorluğu yaratıl
maya başlandığını da 
belirterek, “Bu arada 
Gemlik Belediyesi’n 
de halkımıza hizmet 
vermek doğrultusun
da yapılan rutin işler 
için bile çalışma arka 
daşlarım defalarca 
açıklama yapmak 
zorunda bırakıldı.
Korku İmparatorluğu 
bizim sınırlarımız 
içinde adeta saltanat 
kurmaya çalıştı 
ve şu anda da 
edirginlik yaratmaya 
devam ediyor.
Gemlik Belediyesi 
tarihinde görmediği 
bu olağanüstü süreç 
içinde de halkına

hizmet edebilmek için 
gerekirse risklerde 
alarak var gücü ile 
çalışmaya devam 
ediyor.
Yılbaşında koyduğu
muz hedefler içinde 
yer alan Cumhuriyet 
Mahallesi’ndeki ikinci 
İlköğretim Okulu’nun 
temeli Eylül ayında 
atılacak, yine statik 
açıdan sakıncalı olan

Namık Kemal İlköğre
tim Okulu’nun yıkıla 
rak yeniden yapılma 
sı girişimlerimiz 
sonucu başlatıldı ve 
binanın yıkımı Eylül 
ayında, temel atma 
töreni ise Ekim 
ayında gerçekleşe
cektir” dedi.
TÜRKİYE’DE İLK KEZ 
BELEDİYE MOBESE 
KURUYOR

Türkiye’de ilk defa bir 
belediyenin maddi 
sponsorluğunu 
üstlenerek yaptığı 
MOBESE sisteminin 
Gemlik’te kısmen dev 
reye girmeye başla 
dığını kaydeden 
Başkan Güler, köpek 
rehabilitasyon merke 
zi için yapılacak arsa 
mn da temin edilerek 
yapım işinin Ekim ayı 
içinde başlayacağını 
müjdeledi.
Başkan Güler, sokak 
ıslah çalışmalarının 
da devam ettiğini 
belirterek, “Yılsonuna 
kadar 100 bin m2 
sokak yeniden 
düzenlenmiş olacak. 
Balıkçı Barınağımız 
hiç şüpheniz olmasın 
bu yıl içinde mutlaka 
ihaleye çıkarılacaktır. 
Diğer rutin işlerimiz 
de iyileşerek devam 
etmektedir.

Bu olağanüstü 
süreçte meclis 
üyelerimiz ve çalışma 
arkadaşlarımla 
birlikte bir bütün 
olarak karşılıklı sevgi, 
saygı ve güvene 
dayalı bir şekilde var 
gücümüzle çalışı 
yoruz. Bu sebeple 
bizi destekleyen 
halkımıza, meclis 
üyelerimize ve 
çalışma arkadaşları
ma teşekkür 
ediyorum.
Bir de bizi yıpratmaya 
çalışmak yerine 
destek verildiği düşü 
nülürse, hiç olmazsa 
engellemeye çalışıl
mazsa belediyemizin 
performansının nasıl 
olabileceğini kamu 
oyunun takdirine 
bırakıyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyo
rum” şeklinde 
konuştu.

PİDE MENÜ KEBAP MENÜ (Adana)
Çorba 
Salata 
Ayran 
Baklava 
Su

10.00 TL

Çorba 
Salata 
Ayran 
Kadayıf 
Su

KÖFTE MENÜ

11.00 TL

İSKENDER MENÜ
Çorba 
Salata 
Cola 
Güllaç 
Sû

13.00 TL

Çorba s
Salata
Cola
İrmik Helvası
Su '

12.00 TL

LAHMACUN MENÜ (sabed KARIŞIK KEBAP MENÜ
Çorba
Salata
Ayran \ m«
özel Baklava/ IU*ÜÜ IU
Su /

PİDELİ KÖFTE MENÜ

Çorba 
Salata 
Ayran 
Karışık Tatlı 
Su

14.00 TL

Çorba s.
Salata X.
Cola y |2.00 TL
İrmik Helvası/ 
Su /

PİZZA MENÜ
E. Çorba 
Salata 
Cola 
Cips 
Süt Helvası 
Su

13.00 TL

GÜNLÜK İNDİRİMLİ MENÜLER 
KENDİ MENÜNÜZÜ KENDİNİZ YARATIN 

GÜNLÜK SICAK YEMEKLER İFTARA ÖZEL

Hamidiye Mh. istiklal Cd. No:17 AKBANK KARŞISI / GEMLİK 0.224 513 53 67
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Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü, sportif 
etkinliklerini 
genişleterek alt 
yapıyı oluşturmak 
için eski milli 
voleybolcularımız
dan Filiz Bayram 
Kızıltoprak 
ile anlaştı. 
Spor Direktörü 
Mehmet Tan ile 
görüşen Filiz 
Bayram 
Kızıltoprak, 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nde küçük, 
yıldız ve gençler 
kategorilerinde 
alt yapı ve 
sporcu seçmeleri 
yapacak. 
Gemlik’te henüz 
tam olarak benim- 
senemeyen 
voleybol sporunu 
gençlere öğreterek 
sevdirecek olan 
Filiz Bayram 
Kızıltoprak,

sırasıyla Arçelik, 
Güneş Sigorta, 
Beşiktaş ve İzmir 
Göztepe takım
larında kaptanlık, 
Yeşilyurt spor 
kulübünde yöneti
cilik yaparak 
sürdürdüğü 
voleybol 
yaşamında çeşitli 
kademelerde 80 
kez milli formayı 
giyerek ülkemizi 
temsil etti.
Belediye Başkanı

Fatih Mehmet 
Güler’in ilçedeki 
gençleri spora 
teşvik ederek 
onların yetişti 
rilmesine destek 
amacıyla kurul
masını sağladığı 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü bünyesine 
Voleybolu da 
ekleyerek spor 
branşlarını 
genişletiyor. 
Gençlerimizin 

kötü alışkanlık
larından ve 
bulundukları 
boşluktan kurtul
malarını sağlamak 
amacıyla başla 
tılan çalışmalar 
çerçevesinde 
kurulmaya 
başlanan voleybol 
şubesinde 
önümüzdeki 
günlerde sporcu 
seçmeleri 
başlatılacak. 
Küçük Kumla’ya 
yerleşerek 
bıraktığı spor 
yaşamını antrenör 
olarak devam 
ettirmek arzusun
da olduğunu 
söyleyen tecrübeli 
Voleybol hocası 
Filiz Bayram 
Kızıltoprak, 
diğer branşlarda 
olduğu gibi 
voleybol sporunu 
Gemlik’te sevilir 
hale getirecekleri
ni söyledi.

Basketbol masa 
görevlileri kursu 

24Eylülfle
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 
Hakem Talimatının 
6.3.4 maddesi 
gereği Bursa’da 
2010-2011 sezonu 
masa görevlileri 
kursu yapılacak. 
24-28 Eylül 2010 
tarihleri arasında 
Atatürk Spor 
Salonu toplantı 
odasında yapılacak 
olan kursa 
geçtiğimiz sezon 
Bursa’da görev 
yapan masa 
görevlilerinin katıl
maları zorunlu 
kılındı.
24 Eylül 2010 
Cuma günü saat 
18.30’da başlaya
cak kurs programı 
aynı gün kursiyer
lere duyurulacağı

açıklandı.
Kursa katılacak 
olan kişierin en 
geç 23 Eylül 2010 
Perşembe günü 
mesai saati 
bitimine kadar 
Gençlik ve Spor il 
Müdürlüğü’nün 
spor servisine 
kursa katılmak iste
dikleri belirten 
yazılı dilekçelerinin 
verilmesi gerektiği 
hatırlatıldı. 
Basketbol masa 
görevlisi olma 
koşullarından 
bazıları ise şöyle: 
T.C. vatandaşı 
olmak, lise ve 
dengi okul mezunu 
veya okuyor olmak, 
17 yaşından küçük, 
40 yaşından büyük 
olmamak.

elmfc sekeri
--------- KREŞLERİ --------

GEMLİĞ'İN İLK ÖZEL 
OKULÖNCESİ EĞİTİM

TURUMU
€ĞİTİMD€ 12. VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF
KONTENJANLARIMIZLA

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

D0Ğ1Y1 VE İNSİNİ SİVGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
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
MORTGAGE BROKCR’İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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GEMLIK'İH İLK OÛHL0K SITASI OKltTCSl

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ i GİİIEI Alni t .

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SATILIK
NÖBETÇİECZANE

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

4 Eylül 2010 Cumartesi 
AHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No : 113 

Tel: 513 01 33 GEMLİK

Gemlik Askeri Veteriner Okulu 
mm Eğitim Merkezi Komutanlığından 

aldığım askeri kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
YUNUS MEŞEGemlik Karfez

OCBLİK'le İLR GÜNLÜK SİTASİ GAZETESİ

■

| ı j

■ •

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Siçl. 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
A-kC«n £îtrOy 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111 
Su Arıza Yalnız 185

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3758 
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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ALACA KARANLIK 
EFSANESİ UMA 
Il.00-I2>l4> 
15> I7.0049M

20.30
Rezervasyon 

(Tel :513552i)
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cırı ft ft# 'V fto»ı ımn uoftKM ora
“fyi ten yetecek ite tetçtevı”

Özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları başladı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarım asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

4-5 Yaş 4.900 TL
Ana Sınıfı 5.100 TL
1. Sınıf 6.200 TL
2. Sınıf 7.400 TL
3. Sınıf 7.400 TL
4. Sınıf 7.400 TL
5. Sınıf 7.400 TL
6. Sınıf 7.400 TL
7. Sınıf 7.400 TL
8. Sınıf 7.400 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

6 Eylül 2010 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

“Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ

DrZiya Kaya Mh. Alp Sk.
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

MIIIİIMİIİM
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi tarafından 
düzenlenen “Referandum ve 
Türkiye’nin Geleceği” konulu 
panelde konuşan eski Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Yaşar Okuyan, Başbakan Re 
cep Tayyip Erdoğan’ın meydan 
larda yalan söylediğini iddia 
etti. Okuyan, “13 Eylül sabahı 
eğer sandıklardan evet çıkar 
sa, hukuksal bir dikta ile uya 
nacağız” dedi. Haberi syf3’de

Gemlik Kızılay Derneği tarafından dün İstiklal 
Caddesi ile Orhangazi Caddesi’nin kesiştiği 
noktada Gemlikli vatandaşlara turşu dağıtıldı. 
Vatandaşlar turşuya hücum etti. Syf 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Altınışık, Mumcu ve Okuyan...
H.Emre Altınışık, Ceyhan Mumcu ve 

Yaşar Okuyan, Cumartesi günü Atatürk 
çü Düşünce Derneği’nin düzenlediği 
panele katılarak “Referandum ve Tür 
kiye’nin geleceği”ni konuştular..

Uç konuşmacının da Anayasa değişik
liğinin halk oylamasına götürülmesinin 
sivil bir anayasa yapmak değil, aldat
maca olduğu yönündeydi.

Üç konuşmacı da, Anayasa değişikli 
ğin temel amacını ABD’nin Orta Doğu’ 
da uygulama istediği “Genişletilmiş 
Büyük Ortadoğu Projesi”nin bir ayağı 
oduğunu söylediler.
Amacın, yargının iktidar tarafından ku 

şatılması, Cumhuriyetin temel değerle 
rinin ve Kemalizmin tasfiyesi Dev. 4’te

Kaliteli Et ve Et Ürünleri imalatı yapan "üeyaz Tabak" hijyen 

ve "ISO 22000-2005" 0’öa güvenliği belgesi sayibiEMİNE ABLA IZGARA SALONU
Nezih ve ferah yeni ortamıyla, kaliteyi arzulayan siz 

değerli müşterilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz

mjlMW

nmu'SSE'

AİLE YEKİMİZ MEVCCTTUK 
Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK I 

Belediye Binası Karşısı Asilhan Altı |________________
ACELE PAKET SERVİS HATTI
513 08 98

Köfteci Emine Abla Şube 1 : 513 38 70 Sodexho ve tİcket, kredi karti geçerlİdîr
Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2 : 513 08 98 BİR TELEFON
Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11 KADAR YAKINIZ

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik’te neler oluyor?
Yaklaşık 6 aydır Gemlik çalkalanıyor.
Gemlik Belediyesi yerli yersiz bir yığın saldırı 

lara maruz kalıyor.
Başkan ve Belediye Meclisi direniyor. , « 
Görev yapmak, Gemlik’e hizmet vermek için 

çırpınıyorlar.
Ne var ki; siyaset mekanizması rahat bırakmı 

yor.
Adına muhalefet denilen yaygaracı bir güruh, 

başkanı ve ekibini, sözde eleştiriyor.
iş yapmamaları için her türlü engeli önlerine 

koyuyorlar.
Ama..
Başkan yılmıyor.
Hizmetle, azimle yoluna devam ediyor.
Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 

etin başına üşüşen kedilere rağmen yorulma 
dan üşenmeden çabalarını esirgemediğini net 
olarak açıklamış.

Hem kedileri kovalıyor. Hem de Gemlik halkına 
et yediriyor.

Başkanın açıklamasını aynen sütunlarıma taşı 
yorum.

Çünkü Gemlik herkesin.
Hiçbir siyasal parti, cemaat, zümre ya da der 

neğin değil.
Onun için başkana destek olmak gerekiyor.
Şimdi söz başkan Güler de;
"Kamuoyunun bildiği gibi savcılık gizlilik ka 

ran alarak belediyemiz hakkında bir inceleme 
başlatmıştır. Ancak her ne hikmetse gizlilik ka 
ran olan bu inceleme ile ilgili biz bilgi alamaz 
ken basın yolu ile sanki savcılıktan bilgi alını 
yormuş gibi kamuoyu yanlış bilgilendirilmeye, 
bilgi kirliliği yaratılmaya devam edilmiştir.

Bu arada Gemlik Belediyesinde halkımıza hiz 
met vermek doğrultusunda yapılan rutin işler 
için bile çalışma arkadaşlarım defalarca açıkla
ma yapmak zorunda bırakıldı. Korku İmparator
luğu bizim sınırlarımız içinde adeta saltanat 
kurmaya çalıştı ve şu anda da tedirginlik yarat
maya devam ediyor.

Gemlik Belediyesi tarihinde görmediği bu 
olağanüstü süreç içinde de halkına hizmet ede
bilmek için gerekirse risklerde alarak var gücü 
ile çalışmaya devam ediyor. Yılbaşında koydu 
ğumuz hedefler içinde yer alan Cumhuriyet Ma 
hailesindeki ikinci İlköğretim Okulu’nun temeli 
Eylül ayında atılacak, yine statik açıdan sakın
calı olan Namık Kemal İlköğretim Okulu’nun yı 
kılarak yeniden yapılması girişimlerimiz sonucu 
başlatıldı ve binanın yıkımı Eylül ayında, temel 
atma töreni ise Ekim ayında gerçekleşecektir.

Türkiye'de ilk defa bir belediyenin maddi spon 
sorluğunu üstlenerek yaptığı MOBESE sistemi 
Gemlik’te kısmen devreye girmeye başlıyor. Kö 
pek rehabilitasyon merkezi için yapılacak arsa 
da temin edildi. Yapım işinin Ekim ayı içinde 
başlayacak. Yılsonuna kadar 100.000. m2 sokak 
yeniden düzenlenmiş olacak. Balıkçı barınağı 
mız hiç şüpheniz olmasın bu yıl içinde mutlaka 
ihaleye çıkarılacaktır. Diğer rutin işlerimizde iyi 
leşerek devam etmektedir

Bu olağanüstü süreçte meclis üyelerimiz ve 
çalışma arkadaşlarımla birlikte bir bütün olarak 
karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı bir şekil 
de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sebeple bizi 
destekleyen halkımıza, meclis üyelerimize ve 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Birde bizi yıpratmaya çalışmak yerine destek 
verildiği düşünülürse, hiç olmazsa engellemeye 
çalışılmazsa belediyemizin performansının nasıl 
olabileceğini kamuoyunun takdirine bırakıyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Başkanın açıklamalarından da anlaşılıyor ki, 
O her şeye karşın yoluna devam edecek. 
Ne yapılsa ne edilse kimse elini kolunu bağla 

yamayacak.
Kolay gelsin Başkan.

PTT Kamı hizmetlerine haşladı
Gemlik PTT 
Müdürlüğü’ne kargo 
kabul ve dağıtım 
hizmetleri için 
Ford Transit araç 
tahsis edildi.
Bugüne kadar dar 
imkanlarla gerçek
leştirilen PTT kargo 
hizmetleri, 1 Eylül 
gününden başlaya 
rak ilçemiz merkez 
ve eski beldelerde 
ikamet eden vatan
daşlara günü günü 
ne ücretsiz olarak 
ulaştırılacağını 
söyleyen ilgililer, 
vatandaşların gön
dermek istedikleri 
kargo sayısı 5 ve 5 
ten fazla olduğunda 
adreslerinden ücret

siz olarak almaca 
ğım söylediler. 
PTT kargoyu tercih 
edenlerle özel an 
laşma yaparak indi

rimde bulunacak
larını belirten ilgiler, 
sayısı 5 den az olan 
kargoları yerinden 
1-10 kg. için 2 lira,

1-20 kg. için 4 lira, 
20-30 kg. için 6 lira, 
30-50 kilo için 8 lira 
bedel alınacağını 
söylediler.

Bakanlık miilettisleri gitti
Gemlik Belediye 
si’nde Cumhuriyat 
Savcılığınca 
başlatılan Gemlik 
Belediyesi ve 
Savcılık tarafından 
İçişleri Bakanhğı’n 
dan istenen 
müfettişler gitti. 
İçişleri Bakanlığı

Teftiş Daire Başkan 
lığı tarafından 
görevlendirilen 
Başmüfettişler 
Sami Pınar Ateş ve 
Süleyman Yıldırım 
yaklaşık 19 gündür 
Belediyede 
iddia edilen 
yolsuzluklar ile

ilgili incelemelerini 
tamamladıkları 
öğrenildi.
Cuma günü 
Belediyeden ayrılan 
iki baş müfettişin 
inceleme sonuçlarını 
içeren raporu 
Belediye 
Başkanlığı’na

vermediği 
öğrenildi.
Raporun müfettişler 
tarafından 
Ankara’da 
yazıldıktan sonra 
Gemlik Belediye 
Başkanlığına 
gönderileceği 
öğrenildi.

Kızıla» turşusuna hücum
Gemlik Kızılay 
Derneği tarafından 
dün Gemlikli 
vatandaşlara 
turşu dağıtıldı. 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, Ramazan ayı 
boyunca öğle ve 
akşam saatlerinde 
muhtaç vatan
daşlara sıcak 
yemek dağıttıklarını 
hatırlatarak, 
şunları söyledi: 
“Yardım sever 
Gemlikliler den 
sağladığımız kuru 
gıda ve nakit 
yardımlarla bu yıl da 
Ramazan ayında 
ihtiyacı olan muhtaç 
vatandaşlarımıza iki 
öğün sucak yemek 
dağıttık. Ramazan

ayının son günlerine 
yaklaştığımız bu 
günlerde yardım
larımızı sürdürüyo 
ruz. Dün de Kadir 
Gecesi olması 
nedeniyle İstiklal

Caddesi ile Orhan 
gazi Caddesi’nin 
kesiştiği noktada 
isteyen vatan
daşlarımıza türlü 
turşu dağıttık” 
Kızılay tarafından

ücretsiz olarak 
dağıtılan turşuya 
büyük ilgi oldu ve 
vatandaşlar adeta 
turşu alabilmek için 
dağıtım yerine 
hücum ettiler.
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II II

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
tarafından düzenlenen 
“Referandum ve Türki 
ye’nin Geleceği” konu
lu panelde konuşan 
eski Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Yaşar 
Okuyan, Başbakan Re 
cep Tayyip Erdoğan’ın 
meydanlarda yalan 
söylediğini iddia etti. 
Cumartesi günü saat 
15.oo’de Belediye 
Düğün Salonu’nda 
düzenlenen panel 
büyük ilgi gördü.
Panelde konuşan eski 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Yaşar 
Okuyan, 12 Eylül günü 
yapılacak olan Anaya 
sa değişiklikleri ile 
ilgili referandumda 
26 maddenin oylana 
cağını, bunlardan 4 
ünün uygulama mad
deleri olduğunu, 2 
maddenin Hakimler 
Savcılar Yüksek 
Kurulu ve Anayasa 
Mahkemesi’nin yapısın 
ilgilendiren maddeler 
olduğunu, geriye 
20 madde kaldığını 
söyledi. Okuyan, 
şöyle konuştu: 
“Parlamentoda eski 
CHP Genel Başkanı 
Sayın Baykal, bu 
iki maddeyi diğer
lerinden ayıralım, 
ayrı oylayalım dedi. 
24 maddeye meclisin 
ittifak ile değiştirile 
bilirdi. Geriye kalan 2 
madde ise referandu
ma sunulabilirdi.
Başbakan ise ben 
paketimi deldirmem 
dedi. Başbakan, kişisel 
hesap verme endişesi
ni taşıyor. Ayrıca, hu 
kuksal değişimin yeni 
sürecin başlamasını 
teşvik ediyor. Kendini 
kurtarmaya çalışıyor" 
Anayasa Mahkeme 
si’nin yapısı ve HSYK 
dışındaki maddelerin 
büyük çoğunluğunun 
mevcut yasalarda 
bulunduğuna dikkat 
çeken Okuyan, 
bunları tek tek anlattı. 
Memurların toplu 
sözleşme hakkının 
anayasaya konmasının 
bir şey ifade etmeye
ceğini grev hakkı 
olmadan toplu sözleş
menin hiçbir geçerli 
liğinin olmayacağını 
söyleyen Okuyan, 
“Bugünlerde toplu 
sözleşme görüşmeleri 
yapılmıyor mu? Bu 
yasayı bizim hüküme
timiz zamanında çıkar
mıştık. Bunlar kimi 
kandırıyorlar. Grev 
dediğin zaman lokavtı 
da koyman lazım. Bu 
yasa dünyanın hiçbir

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vural
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yerinde tek yanlı 
değildir" dedi. 
Başbakanın Diyarba 
kır’da toplu sözleşme 
getirdiklerini söylediği
ni belirten Okuyan, 
“Yalana bak, yalana. 
Hükümetin memurlar 
ile yaptığı toplu görüş 
medir. Bu zaten mev
cutta var" dedi.
Başbakanın özelleştir 

i meler ile ilgili 32 adet 
soruşturması olduğu 
nu da söyleyen 
Okuyan, eski Başba 
kan Mesut Yılmaz’ın 
yapılmayan bir özel 
leştirme konusunda 12 
yıl sonra Yüce divanda 
yargılandığını hatırlattı. 
Başbakanın korku ve 
endişe ile anayasayı 
değiştirme konusunu 
hayat meyat meselesi 
yaptığını söyleyen 
Okuyan, “13 Eylül 
sabahı eğer sandıklar
dan evet çıkarsa, 
hukuksal bir dikta ile 
uyanacağız" dedi.
Sağlık Bakanının Hayır 
diyenlere darbeci 
dediğini hatırlatan 
Okuyan, “Hayır der
sem darbeciye?
Senl?, getirdiğin çakma 
Anayasaya da hayır 
diyorum, 12 Eylül’e de 
hayır diyorum, tutuk
lanmalara da hayır 
diyorum. Elinizden 
gelirse bütün ülkeyi 
Silivri yapın" dedi.
AKP hükümetinin 2006 
yılında Abdullah Öca 
lan’ı serbest bırakacak 
bir yasa metni hazır
ladığım söyleyen 
Okuyan, “Bu yasanın 
6. maddesi ‘terör örgü 
tü kurucusu, yönetici 
veya üyeleri konu
mundaki kişilerin etkin 
pişmanlık hüküm
lerinden ancak bir defa 
yararlanır.’ O günlerde 
Sayın Baykal ve CHP 

buyuk mücadele ve 
rerek bunu engelledi 
madde geçmedi. Bu 
teklif maddesinin altın
daki Başbakanın imza
sı duruyor." dedi.
Genişletilmiş BOP pro
jesi ile anayasa refe 
randumunun ilişkili 
olduğunu söyleyen 
Okuyan, “BOP terbiye 
projesidir. ABD 
Genelkurmay Başkanı 
resmi sitesinde Irak’ın 
kuzeyine kurulacak 
özgür Kürdistan’ın 
haritası yayınlanmıştır. 
Bu haritaya göre, 22 
vilayetimiz bizden 
alınmıştır. Bu projenin 
eş başkanı Başbakan 
dan ne bekleyeceksi 
niz?" şeklinde konuştu 
Panelde konuşan ADD 
Yönetim Kurulu üyesi 
Emre Altmışık ise 
Sivas kongresinin 
bugün 51. yıldönümü 
nün kutlandığını 
belirterek, “Cumhuri 
yetin özelliğinin emper 
yalizmin yenilmesinin 
sonucudur" dedi 
19-2Ö. v.^y||da 
emperyalistlerin her 
istediğini aldığı, Orta 
Doğu’da sınırları iste
diği gibi çizdiğini, 
Amerika’nın Avrupa 
kıtasında da ciddi güç 
olduğunu belirterek, 
“Türk halkı, Kurtuluş 
Savaşı’nda emperyaliz 
mi yenilgiye uğrat
mıştır. Ondan sonra 
dünyanın bir çok 
yerinde emperyalizme 
karşı başkaldırılar 
yaşanmıştır. Emper 
yalistler bu yenilgiyi 
bir türlü içlerine 
sindiremediler" dedi. 
Altmışık, önce ABD’de 
öğrenim görmüş siya 
setçiler ile yönetildiği 
mizi, şimdi de icazetçi 
siyasilerin Cumhuriyeti 
rotasından saptırarak, 

tanmmayacak^hale 
getirdiklerini ştedi. 
Emperyalizmi} 
Cumhuriyettaüç 
almak için ay 
kadroları katlklerini 
söyleyerek, 1 
“Aydınımızahip çık
madıkça dalbir çok , 
Sllivriler yaşz "dedi. I 
Rejimde cidkayma I 
lar ile karşı irşıya I 
olduğumuzçöyleyen I 
Altmışık, Aıyasa 
değişikliklere 
ABD’nin ABin ve 
Fethullah H-a’nın I 
evet dediğir dikkat I 
çekti. j 
Siyasetçileri Kemalist I 
devrime salp çıkma 
larını isteyh Altmışık, I 
“Bu referandum Cum I 
huriyetmi îylanıyor? 
İktidar demokrasiyi 
yok etme aracı olarak 
kullanıyor" dedi. 
Avukat Ceyhan Mumcu 
ise, 1919 yılında 
Cumhuriyeti kuranların 
reddettikleri mandacı 
lığın kabul mü red mi 
edileceğinin belli ola
cağını söyledi.
BOP’un Türkiye 
Cumhuriyetini yıkma 
projesi olduğunu 
söyleyen Mumcu, ılımlı 
islamı samimi İslam
cılıkla bağdaşmadığını 
belirtti. Anayasa 
değişiklik maddelerini 
siyasi partiler, üniver
site ve hiçbir sivil top 
lum kuruluşuna dam 
şılmadan hazırlandı 
ğını belirterek, değiş 
tirilmek istenen mad
deleri tek tek anlattı. 
Mumcu, iktidarın 
amacının yargıyı ele 
geçirmek olduğunu, 
HHSYK ile Anayasa 
Mahkemesi’nin 
yapısının değiştirilme
si ile hukukun 
iktidarın eline geçe
ceğini söyledi.

Emniyet müdürü konuşuyor.. ( 2 )
Olay bir örgütün, cemaatin devlet içerisindeki 

elemanları vasıtasıyla yürüttüğü örgütsel bir 
faaliyettir, karşımızdaki kişiler polis, hâkim ve 
savcı değil, örgütün / cemaatin elemanlarıdır. 
Devletin hukukunu değil, cemaatin talimatlarını 
yerine getirmektedirler.

İstanbul, Ankara, Erzurum ve İzmir’deki bazı 
özel yetkili savcılar ile bu iller dışındaki bazı 
polis birimleri arasında illegal bir ilişkinin varlığı, 
açıkça gözükmektedir.

*■ ^zel yetkili savcılar tarafından bu iller dışında 
’tına alınan ya da aranan kişiler hakkında 

gozaı. karmadan önce kimlik, iş ve ev adresleri 
'e ihtiyaS vardır.

9’ 1 1 91.?1 . ’t bilgiler o illerin savcıları veya çok 
Norma^±„''’Emniyet Müdürlükleri

uygun o m ' 'zışma yoluyla temin edilmesi 
gerekirken, bugüne K 'adar h,«blr *“'5™ W*

O halde bu bilgiler nas &,emin edilmiştir?

İhbar ediyorum % ’ .. m
Kozmik odalarda birkaç gü. n suren aramalar

yap'ldı- . . .....
Burada hangi şüphe ve delil vı?rc“» hangi iddi

alar üzerine buralar arandı?
Şimdi ben açıkça adres veriyorum> hukuksuz 

dinleme ve İzlemeler var, bunları dilet ^çernde 
belirttim. İstihbarat Dairesi’nde cemaadn özel 
cihazları, elde ettikleri her türlü kanunsun din
leme materyalleri mevcuttur...

Kozmik odanın aranmasında kimliği belli 
olmayan bir ihbarcı vardı burada da ben açık ça 
ihbar ediyorum. Bulunacak yerleri de söylüyo-’ 
rum.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi 
neden denetlenemez?

İstihbarat Daire Başkanhğı’nda arama yapılsa, I 
demirbaşa kayıtlı olmayan cemaatin kendine ait I 
özel dinleme ve izleme aletleri bulunacağından 
hiç tereddüdüm yoktur.

BAYKAL’ın gizli kamerayla çekilen görüntüleri- I 
hi' i£âW kaset olayını kim yaptı, niçin yaptı?? I

Acaba kaç bâkari, kaç genel müdür, kaç komu- I 
tan veya onların eşleri Ve çocukları hakkında da I 
bu veya benzeri görüntüler mevcuttur?

Bu olayın ilk benzeri Ankara DGM Savcısı Nuh I 
Mete Yûksel’e yönelik hazırlanmıştı, bugün bu 
olayı cemaatin yaptığından en ufak şüphem yok.

Aslında herkes biliyor ama kimse dillendirmi 
yor.

Son zamanlarda gündemi meşgul eden tüm 
iddiaları yayan cemaattir, onlardan bilgi alan da, 
onlar adına konuşan da cemaatin adamlarıdır.

Tarafsız basın mensubu, devletin polisi, 
savcısı numarasını artık kimse yutmasın, bu 
işler Emniyet ya da hukuk adına yapılmıyor, 

, cemaatin planı ve programı doğrultusunda 
cemaatin talimatı ile gerçekleştiriliyor.

Bu gidişle herkes silaha sarılacak
TÜRKİYE’ de adalet çürüyor, gerçi zaten 

çürümüştü ama bu defa yok ediliyor.
Böyle giderse iş adaletten çıkacak ve insanlar

I silaha sarılacak.
I İnsanların hayatları, şerefleri ile bu kadar
I oynanırsa, onlara en yakışıksız isnatlarda
I bulunulursa, hayatta onurlarından başka kaybe- 
I decekleri olmayanlar, kendilerine atılan lekeyi 
I temizlemek için her şeyi yaparlar.
I Bu duruma çok uzak değiliz artık.
I Bu da biline...

mailto:933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Altınışık, Mumcu ve Okuyan...

Konuşmacılardan H. Emre Altınışık Atatürk 
çü Düşünce Derneği Genel Merkez yönetim ku 
rulu üyesi.

Konuşmasında 19 ve 20. yüzyılda emperya 
lizmin her istediğini elde ettiğini ancak, Anado 
luda Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan 
Kurtuluş Savaşı karşısında yenilgiye uğradığı 
nı, emperyalizmin bunu içine sindiremediği 
için öç almak istediğini söyledi.

ABD’nin hazırladığı Genişletilmiş Büyük 
Orta Doğu projesi ile Türkiye ye biçilen rolün 
ılımlı İslam olduğunu söyleyen Altınışık, AKP’ 
nin bu iş için görevlendirildiğini belirtti.

Türkiye’nin iki ciddi sorunu olduğunu söyle 
yen Altınışık, “Birincisi rejim sorunu, İkincisi 
ise Üniter Devlet yapısının bozulmasıdır.’’ 
dedi.

Anayasa değişikliğinin bu iki temel sorunu 
ortadan kaldıracağını belirterek, “Bu ülke ay 
dınlarına sahip çıkmadıkça çok Silivriler yaşa 
rız” dedi. Anayasa değişikliğine Hayır oyu kul
lanılmasını istedi.

Ünlü gazeteci Uğur Mumcu’nun ağabeyi 
Ceyhan Mumcu ise konuşmasında, Anayasa 
değişikliğini içeren 24 maddenin içi boş konu 
lar olduğunu, birçoğunun yasalarla düzenlene 
bileceğini söyledi.

İktidarın Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nun 
yapısını değiştirerek yargıyı denetim altına al 
mak istediğini söyledi.

Eikı Anavatan Partisi Bakanlarından Yaşar 
Okuyan ise, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ 
ın meydanlarda halka yalan söylediğini belirt
ti.

AKP'nin 2006 yılında Öcalan’ı kurtarmak 
için yasa hazırladığını, bunu CHP eski genel 
Başkanı Deniz Baykal ve CHP’nin engellediği
ni söyleyerek, yasa tasarısının Başbakan im 
zail örneğini izleyenlere gösterdi.

AB D’nin BOP projesi kapsamında AKP’ye 
ılımlı İslam modelini biçtiğini, bunun adım 
adım yerine getirilmeye çalışıldığını söyledi.

26 maddelik anayasa değişikliğinde 4 mad
denin uygulama maddeleri olduğunu, 20 mad- 
denin büyük çoğunluğunun yasalları olduğu 
nu söyleyenOkuyan, “Asıl önemlisi HSYK ve 
Anayâsâ Mahkemesinin yapısının değiştirilme
sidir. Bunlar değiştirildiğinde yargı kuşatıla 
cak. Başbakan için açılan 32 tane yalnız özel 
leştirme ile ilgili dava var. Bundan kurtulmak 
istiyor’’ dedi.

AKP’nin bu değişiklikleri demokrasi adına 
yapmasına, "Bayılıyorum bunların demokrasi
sine” diyen Okuyan, "AKP’in çakma Anayasa 
sına Hayır diyeceğim." dedi.

II

Mııiililirhıi'cılıalMiiiıBıı
12 Eylül günü 
yapılacak olan 
referandum için 
son çalışmalarını 
yaparak, Gemlik’te 
□ezilmedik yer, 
kalınmadık kapı 
Bırakmadıklarını 
söyleyen Ak 
Partililer, 
Beşiktaşlılar Derneği 
il| Orhangazi 
C^ddesi’ndeki 
kahveleri gezerek, 

 

‘EVet’ broşürleri 

 

daöıttılar.

Beşiktaşlılar 

 

De|neği’nde vatan

 

daşların yaklaşan 

 

Raıijazan bayramını 
da tlayan Ak Parti 
İlçe başkanı Oktay 

 

KahVpci, dağıtılan 

 

broşürlerde neden 

 

‘evefVdenilmesi 

 

gerektiğini ile ilgili

tüm ayrıntıları bula
bileceklerini söyle 
yerek, çıkacak evet 
ile Türkiye’nin roket 
hızı ile gelişmiş 
ülkeleri yakalaya
bileceğini ifade etti. 
Kahveci, bu 
referandumun bir 
seçim olmadığını 
belirterek, sadece 
anayasa değişikliği
ni içeren maddeler

halinde vatandaşa 
bilgi vermesi. 
gereken diğer parti
lerin bunu yapma
yarak, genel politika 
üzerinden Başbakan 
ve Ak Partiyi karala
ma çalışmalarını 
eleştirerek, seçim
lerin 2011’de yapıla
cağını söyledi. 
Kahveci, “O zaman 
vatandaşımız gider

hangi partiye istiyor
sa oyunu verir ama, 
şimdi darbelerin 
kalkması için, 
memura toplu 
sözleşme hakkı 
verilmesi için, 
işçinin birden fazla 
sendikaya üye ola
bilmesi için kadın
lara, çocuklara ve 
özürlülere daha 
fazla hak ve ayrı
calık tanınması için, 
yaş kararları ile 
ordudan atılanların 
mahkemeye 
başvurabilmesi için, 
anayasa mahkeme
sine bireysel başvu
ru hakkı için, daha 
sivil daha demokrati 
ve daha özgür bir 
Türkiye için evet 
denilmesi gerektiği
ni söyledi.

Bllilrtl Mill Wii'liwilt
Dağ-Der Orhaneli- 
Keles-Büyük- 
orhan-Hanmancık 
Yardımlaşma ve 
Kültür Demeği 
Başkanı Ahmet 
Dalaklı, Yönetim 
Kurulu üyesi Osman 
Albay, Kaymakam 
Bilal Çelikti maka 
mında ziyaret ede 
rek, yeni görevinde 
başarılar diledi. 
Sohbet havasında 
geçen ziyarette 
Dağ-Der Orhaneli- 
Keles-Büyûkor- 
han-Harmancık 
Yardımlaşma’ve 
Kültür Derneği

yöneticileri 
tarafından Kayma 
kam Bilal Çelik’in

boynuna kefiye 
takıldı.
Kaymakam Çelik,

Dağder yönetici 
lerine teşekkür 
etti.

K AŞ€D€ 3€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

1 GUVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin 
www.guvensomine.com bİZd dldŞdCdksilUZ 

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
I Şömine, Barbekü, Fırın, 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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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CHP İlçe Başkanı Cem Güler, Ak Parti İlçe Başkanı Oktay Kahveci’nin açıklamalarına cevap verdi

nwukat tutmak sue
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Cem Güler, Ak Parti 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci’nin gaze 
temizde çıkan haberi 
üzerine yaptığı açık 
lamada, savunma 
hakkının kutsallığına 
inanmayanların, tu 
tuklu yargılanan biri 
ne avukat tutmayı 
suçmuş gibi göster
meye kalkanların 
yaptığı anayasa 
değişikliğinin sivil 
dikta anayasası ola
cağını söyledi. 
Cem Güler, Oktay 
Kahveci ve tetikçileri 
ne cevap başlıklı 
açıklamasında şun
ları söyledi: 
“Gemlik Belediyesi 
hakkında yürütülen 
soruşturma ile ilgili 
tutuklu yargılanma 
sına karar verilen 
kişinin, partimize 
kısa süre önce üye 
olan sade bir üye 

miz olduğunu daha 
önce açıklamış olma 
miza rağmen, AKP İl 
çe Başkam'nın söz 
konusu kişiyi "yöne
timde olduğu iddia 
edilen kişi" olarak 
anması, AKP İlçe 
Başkam'nın bilgiyle 
değil, dedikoduyla 
hareket ettiğini ve 
gerçekleri çarpıta 
rak kamuoyunu ya 
nıltmak niyetinde ol 
duğunu açıkça gös 
termektedir.
Ayrıca bu kişinin en 
doğal hukuki hakkı 
olan avukat tutma 
hakkını kullanmasın 
dan dolayı AKP İlçe 
Başkam'nın "üzüntü 
duyduğunu" söyleye 
rek, savunma hakkı 
nm kutsallığına inan- 
mdığını itiraf etmesi 
ve tutuklu yargıla 
nan birinin avukat 
tutmasını adeta suç 
işlemek gibi göster
meye kalkması, 

aslında demokrat 
maskelerinin arkası
na gizlemeye çalış 
tıkları gerçek bas kı 
cı yüzlerini ortaya 
çıkarmış, bu zihni 
yetin; evrensel hu 
kukun temel ilke 
lerinden ne ka dar 
habersiz olduğu tüm 
çıplaklığıyla ortaya 
çıkmıştır.
Bireylerin avukat tut
masına dahi taham
mül edemeyenlerin 
yaptığı anayasa 
değişikliğinin, işte 
tam da bu yüzden 
ancak olsa olsa sivil 
dikta anayasası ola
bileceği, yani CHP 
'nin bu anayasa de 
ğişikliğinin sivil faşı 
zan bir yönetimi do 
ğuracağı tezini biz
zat AKP İlçe Başkanı 
haklı çıkarmıştır.
HSYK 'nm bu ha liy 
le bile gizlilik içinde 
yürütülmesi gereken 
soruşturmaya türlü

dedikodular ve ifti
ralarla müdahale ede 
rek suç işleyenlerin, 
söz konusu anayasa 
değişiklikleri kabul 
edildiğind,e tama
men kendilerinin ata 
dığı hakim ve savcı 
lardan oluşacak 
HSYK aracılığıyla vic 
danları sız lamadan 
ne gibi hu kuksuzluk 
lan gerçekleştirebi 
lecekleri ortadadır." 

dedi.
Güler, öte yandan 
ilçemizdeki yayınla 
nan bir gazeteyi de 
eleştirerek, şunları 
söyledi: “Adeta bir 
kin, nefret ve dedi 
kodu üretim merke 
zinin, partimize ait 
seçim afişlerinin 
Gemlik Belediyesi 
'ne ait sepetli araç 
ile asılmasını sanki 
bize bir ayrıcalık 
sağlanıyormuş gibi 
kamuoyuna aktar
ması o iftira ve kara 
lama odağının 
CHP'ye ve Gemlik 
Belediyesi'ne karşı 
kin ve nefret içinde 
ne denli çirkefleşe- 
bileceğini bir kez 
daha göstermiştir. 
Oysa halkımız bil 
mektedir ki; Gemlik 
Belediyesi'nin 
sepetli aracı; afiş, 
ilan vb. asmak iste 
yen her kuruma ve 
partiye eşit düzeyde 

ve parasız hizmet 
vermektedir.
Şimdi malum şer 
odaklarına soruyo
rum, CHP 'nin 
"HAYIR" afişlerinin 
asıldığı gün 
AKP'nin afişleri 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
itfaiye aracıyla 
İskele Meydam’na 
asıldı mı, asılmadı 
mı? O afişler 
Büyükşehir Beledi 
y esi'ne ait itfaiye 
tarafından asılırken 
bir yangın çıksaydı 
ve ona AKP'nin afiş
lerini astığı için bu 
itfaiye aracı ulaşa- 
masaydı sorumlusu 
kim olurdu?
Ve AKP'nin afişleri 
Büyükşehirin itfaiye 
aracı tarafından 
asılırken, malum 
basın kuruluşunun 
temsilcilerinin 
gözleri acaba nereye 
bakıyordu?"

PİDE MENÜ KEBAP MENÜ (Adana)
Çorba 
Salata 
Ayran 
Baklava 
Su

10.00 TL

İSKENDER MENÜ

Çorba K 
Salata 
Ayran >
Kadayıf / 
Su /

KÖFTE MENÜ

11.00 TL

Çorba 
Salata 
Cola 
Güllaç 
Sü

13.00 TL

Çorba x
Salata 
Cola 
İrmik Helvası
Su /

12.00 TL

LAHMACUN MENÜ oaded KARIŞIK KEBAP MENÜ
Çorba 
Salata
Ö^Bakiava/ 1000 "■

Su /

PİDELİ KÖFTE MENÜ

Çorba .
Salata >
Ayran
Karışık Tatlı
Su y

PİZZA MENÜ

14.00 TL

Çorba 
Salata X.
Cola > 12.00 TL
İrmik Helvası/^
Su /

E. Çorba 
Salata 
Cola 
Cips 
Süt Helvası 
Su

13.00 TL

GÜNLÜK İNDİRİMLİ MENÜLER
KENDİ MENÜNÜZÜ KENDİNİZ YARATIN

GÜNLÜK SICAK YEMEKLER İFTARA ÖZEL

Hamidiye Mh. İstiklal Cd. No:17 AKBANK KARŞISI / GEMLİK 0.224 513 53 67

21.00 TL

17.50 TL

17.00-TL

Kolalar
Bizdery

Kolalar
Bizden

JOrtaPiaa *1 litre Cola»Salata
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MAVITEC çalışanları iftarda hulustu
İlçemizde kanatlı 
hayvanlar kesme 
makineleri üreten 
MAVİTEC firmasında 
çalışanlar iftar 
yemeğinde 
biraraya geldiler. 
Cuma günü akşamı 
Gemlik Gübre 
Sanayi Sea Life’de 
firma tarafından 
verilen iftar 
yemeğine fabrikada 
çalışan yöneticiler, 
büro personeli ve

Mehmet Emin, IHL’ne verlestîriliyor
Kaymakam 
Bilal Çelik’in 
geçtiğimiz günlerde 
6 çocuğuna 
bakmak zorunda 
olan Şahize 
Aksoy’un evine 
iftar saati giderek 
yemeği birlikte 
yedikleri sırada 14 
yaşındaki oğlu 
Mehmet Emin 
Aksoy’un İmam

işçiler ile aileleri 
katıldılar, 
Sea Life Türk Sanat 
Müziği ekibinin 
yemek öncesi ve

yemek sırasında 
seslendirdiği ilahiler 
ve Türk Sanat müzi 
ği fasıllarıyla süsle
nen gecede

MAVİTEC çalışanları 
birarada olmanın ve 
Ramazan iftarını 
paylaşmanın mutlu
luğunu yaşadılar.

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46

Hatip Lisesi’nde 
okutmak istediğini, 
kendisine yardımcı 
olunmasını istemesi 
üzerine, öğrencinin 
okuya kaydının 
yapılması için 
çalışmalara baş
landığı öğrenildi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret eden İlçe 
Milli Eğitim Şube

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN OKUTUN

Müdürü Hüseyin 
Zan ve İmam 
Hatip Lisesi Derneği 
olarak faaliyet 
gösteren İlim 
Yayma Cemiyeti 
Başkanı Avukat 
Necdet Yılmaz, 
öğrencinin tüm 
yaşamı boyunca 
eğitim masraflarını 
karşılayacağını 
söyledi.

Kaymakam 
Bilal Çelik ise iyi 
niyetle çıkılan 
yolda her zaman 
başarılı ve güzel 
işlerin olacağını 
belirterek, 
öğrenciye 
sahip çıkan 
dernek ve ilçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 
teşekkür etti.

YEREEL SÜRELİ YAYIN 
YIL :: 37 SAYI: 3759 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal C ad. 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. B'ora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günle ri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

elm# «sekeri
——- KREŞLERİ --------

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
EĞİTİMDE 12.VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”
2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ 

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA 

SINIRLIDIR

KREŞ YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
iri BİNLMIZU ATATÜ RK İLKELER İNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI M UTLU BİBEYLEB YETİŞTİB İYOBUZ
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 ÖZAL P EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satıfrı Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGt BROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞL.ERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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 İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

•______ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■_________ _____

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21

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

««I

TEL: 0.224 512 00 50



2002

o»ı ımran luoeuiiM omcırı Cl cırı y cı Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları başladı 
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

G E M L İ KİN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Evlili 2010 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Türkiye İş Kurumu ile Gemlik Belediyesi 
arasında yapılan protokol gereği, Eşref 
Dinçer Mahallesi Odun Depoları Mevkiin 
deki sokaklarda yapılan kilitli parke taşı 
döşeme işi çalışmaları sona erdi. 3 ay 
süren proje kapsamında 20 kişinin çalış 
tığı Eşref Dinçer Mahallesi odun depoları 
mevkiinde İ27-368 ve 369 sokaklar ile 
Güldür Sokaklarda toplam 5 bin met 
rekare alana altyapı malzemesi dökülüp 
yollar koduna getirildikten sonra kilit par 
ke taşı ve bordür taşı döşendi. Sayfa 2’de

4.900 TL

6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL

7.400 TL
Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 

servis ve KDV dahildir

■aaaMMiijriO
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Hah yıkamak bir sanattır”

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

DrJiya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tels 514 57 37

Başbakan üugiin
Bursa’da konuşacak
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
bugün saat 16.30 da 
Bursa’ya geliyor. 
Ak Parti İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, 
Fomara Meydam’nda 
yapılacak miting için 
otobüslerin Gemlik 
ten saat 15.oo’de 
hareket edeceğini 
söyledi. Syf4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Meydanlarda son gün
Türkiye’nin gündemine ani oturtulan 

Anayasa değişikliğine 5 gün kaldı.
Bugün liderler meydanlarda son 

konuşmalarını yapacaklar, son kozla 
rını oynayacaklar.

RTE dün Urfa da, yerli Gandi Kılıçdar 
oğlu ise İzmir’de konuştular.
Liderlerin birbirlerine çattığı, boyun, 

postun, soyun sopun dilendirildiği mey 
dan konuşmaları sırasında, iktidar, 12 
Eylül cunta dönemini malzeme yaptı.

Demokrasinin ve özgürlüklerin geniş 
leyeceğinden dem vurdu.

Bunun böyle olmayacağını kendileri 
de bilmelerine karşın, 12 Eylül’de is 
teklerinin gerçekleşmesiydi önemli
olan. Devamı syf. 4’de

Kaliteli Et ve Et Ürünleri imalatı yapan "Beyaz Tabak" pijyen 

ve "ISO 22000-2005" gıöa güvenliği belgesi sahibi

knıijiıı ııınıııiınınİM

EMİNE ABLA IZGARA SALONU
Nezih ve ferah yeni ortamıyla, kaliteyi arzulayan siz 

değerli müşterilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz 

i jmiMou 
i û»» °ss5I AİLE YERİMİZ MEVCUTTUR

I Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK
I Belediye Binası Karşısı Asilhan Altı
■ Köfteci Emine Abla Şube 1 : 513 38 70
H Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2 :513 08 98

ACELE PAKET SERVİS HATTI
513 08 98

SODEXHO VE TICKET, KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

BİR TELEFON
■ Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11 KADAR YAKINIZ

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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5 Mu Mire B us Mi
Açılışlar bahane..

Referandum şahane..
Başbakan bugün Bursa’da.
Tüm olanaklar seferber.
Açılışlar, saçılışlar.
İftarlar.
Allah kabul etsin.
Allah başbakanımızın ve efradının yolu 

nu açık etsin.
Neyse.
Allah bir elem keder vermezse miting 

de var.
Gerçi yağmur da görünüyor ufukta ama. 
Başbakanı bağlamaz.
O çıkar aslanlar gibi kükrer.
Siyasal muhaliflerine ve kendisini 

muhalefette konumlandıran herkese had
dini bildirir.

Benim başbakanım bir tanedir bir tane. 
Eşi menendi yoktur.
Alâmetifarika.
Zaten adını da tescil ettirmedi mi?
Yalnız bu ara dikkatimi çeken bir durum 

var.
Başbakanımız çok sinirli.
Allah muhafaza başına bir hal gelecek 

diye korkuyorum.
Umarım ve dilerim Bursa havası iyi gelir 

kendilerine.
Hatta bir ara vakit bulurlarsa Bursa 

kaplıcalarına gidip iki de kese attırsa çok 
iyi olacak.

Geçmişin izlerinden kurtulup tertemiz 
olacak.

Çünkü geçmiş onun yakasını o 
geçmişin yakasını bırakmıyor.

Öyle laflar ediyor ki..
insanın aklına çok kötü şeyler getiriyor.
Halkın önüne konulacak anayasa 

taslağının “intikam” koktuğunu dahi.
Sabah radyoda dinleyince başbakanı 

valla ne yalan söyleyeyim tedirgin oldum.
Kendisini mağdur ettiğini öne sürdüğü 

hakimlere savcılara veryansın ediyordu.
Güya;
O savcılar iddianameyi hazırlayıp 

hâkimlere sunmuşlar onlarda başbakanın 
özgürlüklerini kısıtlayarak hapse 
atmışlar.

Ya adamlar ne yapsın.
Adaleti sağlamak, kuralları uygulamak, 

uymayanları cezalandırmak gibi bir 
görevleri var.

Varsa var.
Kimin umurunda.
Sultana karşı durulur mu?
Onun özgürlükleri sınırlandırılır mı?
Sınırlandıran gününü görür.
Görüyor da..
Böyle mi olmalı.
Yüreği Allah sevgisiyle dolu bir 

başbakana yakışan;
Yüreğini tüm yurttaşlarına ayrım 

gözetmeksizin açmaktır.
Bağırarak, çağırarak bir şey elde 

edilmiyor.
Sevgi, hoşgörü, iyi niyet en zorlu engel

leri aşıyor.
Sevgili Başbakanımız, mademki 

Mevlanayı, Karacaoğlanı, Yunus Emreyi, 
Pir Sultan Abdalı, Hacı Bektaşi Veli’yi 
okudun okuyorsun o zaman onların 
dediklerini de dikkate alınız.

Ve içtenlikle topluma yansıtınız.

Gemlik Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu arasında yapılan pro
tokol ile Odun depoları civarındaki sokaklara 5 bin metrekare ki 
litli parke taşı döşendi. Çalışmaların süreceği açıklandı.
Türkiye İş Kurumu 
ile Gemlik 
Belediyesi arasında 
yapılan protokol 
gereği, 1 Temmuz 
2010-30 Ağustos 
2010 tarihleri arasın
da Eşref Dinçer 
Mahallesi Odun 
Depoları 
Mevkiindeki sokak
larda yapılan kilitli 
parke taşı döşeme 
işi 30 Ağustos 2010 
tarihinde sona erdiği 
açıklandı.
3 ay süreli proje 
kapsamında 20 kişi 
nin çalıştığı Eşref

Dinçer Mahallesi 
odun depoları 
mevkiinde 127-368 
ve 369 sokaklar ile 
Güldür Sokaklarda

toplam 5 bin metre 
kare alana altyapı 
malzemesi dökülüp 
yollar koduna 
getirildikten sonra

kilit parke taşı ve 
bordür taşı 
döşendiğini açık
layan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, bu 
sokaklarda yaşayan 
hemşerilerimizi 
yazın tozdan kışın j 
çamurundan 
kurtardıklarını, 
İŞKUR ile yapılan 
proje sona ermiş 
olsa da bölgedeki 
diğer sokaklarında 
aralıklı olarak parke 
taşı döşemesine 
devam edileceğini 
belirtti.

1 Nolu Sağlık Ocağının Bahçesinde bulunan kamelya ve oturma grubu tahrip edildi

Kamelyayı parçaladılar
1 Nolu Aile 
Hekimliği 
bahçesinde bulunan 
oturma bankı, 
önceki gece bazı 
kendini bilmezler 
tarafından 
parçalandı.
Eski adı 1 Nolu 
Sağlık Ocağı olan 
İstiklal Caddesi 
üzerindeki Aile 
Hekimliği binasının 
bahçesine 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
konulan ve 
hastalar ile perso 
nelin kullandığı 
kamelya biçiminde
ki oturma bankı, 
gece tahrip 
edilerek oturulamaz 
hale getirildi.
Göz önünde 
olmasına karşın 
kimler tarafından 
tahrip edildiği 
bilinemeyen 
oturma bankına, 
gece saatlerinde 
başıboş gezen 
gençlerin zarar 
verildiği tahmin 
ediliyor.

a»
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MMlİBlMtlMlBİİllflIlMİ
CHP Kadın Kolu üyeleri, sahilde dolaşanlardan 12 Eylül günü yapılacak Anayasa Değişikliği 
halk oylamasında Hayır oyu kullanmasını istedi. Anayasa değişikliğine “Hayır” standı açan 
CHP li kadınlar AK Partililer şehit ailelerin duygularını siyasi emellerine alet ettiğini ileri sü 
rerek, Apo’ya sayın, şehitlere kelle diyenleri zihniyete “Hayır” denmesini istedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

AKP Anayasasına 
HAYIR standı açan 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu üyeleri, sahilde 
dolaşan yurttaşlara, 
“APQ'ya sayın, 
şehitlere kelle diyen 
bir zihniyet, şehit 
ailelerinin duygu
larını kendi sinsi 
emellerine alet 
ediyor" diyerek 
HAYIR oyu istediler. 
CHP Kadın Kolu 
'nun açtığı AKP 
Anayasasına 
“HAYIR” masasını 
ziyaret eden CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Cem Güler, sahilde 
dolaşan yurttaşlara, 
sözkonusu anayasa 
değişikliklerinde 
şehit ve gazilerle 
ilgili ne zaman ve ne 
şekilde yapılacağı 
belirlenmemiş, 
yuvarlak laflarla 
geçiştirilmiş değişik-

Gemlik Halk Cephe 
si adlı kuluşun üyesi 
gençler, dün eski 
Minibüs Garajı giri 
şinde pankart 
açarak, referandu
mun aldatmaca 
olduğunu, sandığı 
protesto edilmesini 
istediler.
“Deniz, Mahir, Ulaş, 
kurtuluşa kadar 
savaş” sloganı atan 
6 Gemlik Halk 
Cephesi üyesi, 
açtıkları pankartın 
altında basın 
bildirisi okudular. 
Halkın meraklı 
bakışları arasında 
basın bildirisini 
okuyan gençlerden 
biri, egemen 
sınıfların halkı daha 
çok baskı altında 
tutmak, kendi ikti
darlarını sağlamak 
için katliam ve 
baskılara başvur
duğunu bunun bir 
oyun olduğunu, bu 
oyunun yerine göre 
demokrasi adına, 
yerine göre özgürlük 
ve adalet adına 
sergilenediğini 
söyledi.
Açıklamada, 
“Egemen güçler 
kendi savundukları 
ve bugün devam

lik maddesi koyarak, 
AKP iktidarı ve 
Tayyip Erdoğan'ın 
bu anayasa değişik
liğinin gerçek 
amacını örtbas 
etmek istediğini 
söyledi.
“Bu anayasa 
değişikliği paketi, 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin laik, 
demokratik anayasal 
temellerine ve üniter 
devlet yapısına 

ettirdikleri düzenin 
12 Eylül faşist cuh- 
tasının darağaçların- 
da idam ettikleri 
insanların öykülerini 
gözyaşlarıyla anlat
tıkları bir tiyatro gibi 
bizi bu aldatmacaya 
inandırılmaya çalışı 
yorlar.” dedi.
12 Eylül den hesap 
sorulmasının bir 
büyük yalan olduğu 
açıklamada, referan
dum maddeleri 
arasında bunu 
sağlayacak bir mad
denin bulunmadığı
na dikkat çekildi.
12 Eylül 
Anayasasının 193 
maddesi olduğunu 
söyleyen konuş
macı, AKP’nin 
referandum 

saldın niteliğindedir 
ve bu değişiklikle 
AKP İktidarı kendisi
ni padişah lık yetki
leriyle dona tarak, 
Türkiye'yi sivil dikta 
rejimine sürüklemek 
niyetindedir" dedi.

TEKEL, TÜPRAŞ, 
PETKİM, TÜRK 
TELEKOM, Dubai 
anlaşması, ATV - 
SABAH satışı gibi 
32 adet yolsuzluk 

V

paketinde 19 madde 
olduğunu, 12 Eylül 
anayasasına ise 
dokululmadığını 
söyledi.
2000-2010 döne
minde hapishane 
lerde 360 civarında 
insanın katledildi 
ğinin bildirildiği 
açıklamada, ülkede 
524 hapishanenin 
bulunduğunu, 
AKP’nin 52 tane 
daha yeni hapishane 
yaptırdığına dikkat 
çekildi.
Son üç yılda 
96’sının gözaltında 
ve hapishanelerde 
olmak üzere 255 
kişinin polis, jandar
ma ve gardiyanlar 
tarafından katledil 
diğinin belirtildiği 

içeren ihaleye 
imza atan, sırtında 
da kalpazanlık 
dahil13 adet yolsuz 
luk dosyası bulunan 
Tayyip Erdoğan, 
halkı yalanlarla 
kandırmaya dayalı 
bir anayasa paketi 
hazırladığını ve 
bunu halka hap gibi 
yutturacağını bizzat 
kendisinin söylediği
ni belirten Güler, 
“Türk halkı artık 
gerçekleri görüyor 
ve bu zehirli hapı 
yutmayacak.” dedi. 
Sahilde yürüyüş 
yapanların yaklaşık 
dörtte üçünün 
referandumda 
“HAYIR” diyecek 
olmasından moral 
bulan CHP'li kadın
lar ilerleyen saatlere 
kadar propaganda 
çalışmalarına 
devam ettiler.

açıklamada, Ankara 
da Tekel işçilerine 
yapılan teröre deği 
nildi. Referandumda 
“evet” demenin 
“hayır” demekle 12 
Eylül Anayasasını 
meşrulaştırmasına 
hizmet edileceği 
belirtilerek Akp’nin 
12 Eylül’ün 
sürdürücüsü olduğu 
iddia edildi ve Halk 
Cephesinin başın
dan sonuna kadar 
halkın çıkarlarını 
savunan bir 
Anayasası olduğu 
belirtilerek, halkı bu 
anayasa için 
mücadeleye davet 
edildi. Sloganlar 
atan gençler, halkın 
sandığa gitmemesini 
istediler.

Vicdan feryatları !...
Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay’ın fer- 

yadlanna toplum olarak duyarlı olmalıyız..
İÇİNİZDE “vicdan” denen şey kalmışsa.
Hukuk denen şeyden nasibinizi 

almışsanız.
İçinizde, ta şuranızda, makul bir insan 

oturuyorsa.
Bu yapılanlar doğru değil, işkencedir 

demeliyiz..
Zaten, vicdan sahibi insanlar sesini yük

seltmeye başladı.
Vicdan sahipleri er veya geç, yapılanı 

görecektir..
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın bile 

isyan etti.
Söylediği çok açık, çok seçik:
“Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay’ın fer

yatlarına kulak verilmeli.”
Sayın okurlarım; Bülent Arınç böyle yap

makla, Ergenekon davasına zarar mı 
veriyor?

Bence, Hayır, asla...
Tam aksine, yargıyı vicdanlı davranmaya 

davet ederek, Ergenekon davasının 
siyasallaşan itibarına, başlangıçtaki 
itibarını tekrar kazandırmaya yardımcı 
oluyor.

Hepimizin istediği şey hukuka itibardır..
Çünkü vicdan sahibi insanlar, ülkesini 

seven insanlar aynı zamanda şunu da çok 
iyi biliyor..

Davanın itibarını kaybetmeden sürdü 
rülmesi hukuka saygıyı gösterir, buda 
hepimizin menfaatine.

Bülent Arınç’ın sözlerini bu açıdan 
değerlendirmek gerekir

Peki bütün bu olup bitenler karşısında 
önce sevinç çığlıkları atan, şimdi de bu 
olup bitenler karşısında hâlâ sessizliğini 
koruyanlar..
“Davada gedik açılmasın” diye bütün bu 

hukuksuzlukların bahanelerini uydurmaya 
çalışanlar;
“Kurunun yanında yaş da yanacak” diye 

rek vicdansızca iğrenç sivil fetvalar veren
ler, yalakalar, orduya hınçları bitmeyenler 
vicdanınız hiç mi sızlamıyor ?..

Eskiden vicdanları yoktu, şimdi ise hiç 
kalmadı.

Bundan 30 yıl önce, yani Soğuk Savaş 
döneminde; “Barış Derneği” davasında 
aylarca (38 ay) yargılanan yazar Ali 
Sirmen, köşesinde; Bu süre için şu çok 
ilginç karşılaştırmayı yapıyordu.
“Bizim 12 Eylül’deki tutukluluk koşulla 

rımız, onlarınkinden (Mustafa Balbay ve 
Tuncay Özkan) çok daha iyi ve çok daha 
dayanılırdı.”

Şimdi sizlefe soruyorum , ey vicdansı
zlar yarın başka yönden sîzinde başınıza 
gelebilir. Bunu unutmayın..

Demokrat bir insan, bu mukayeseyi içine 
sindirebilir mi?

Bülent Arınç’ın çıkışı, vicdan sahibi 
insanların artık bunu içine sindiremediği
ni gösteriyor...

Sayın Bülent Arınç’ı kişi olarak sevmem, 
sevemedim.

Ama bu çıkışına benden aferin.. «

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

Meydanlarda son gün

Yarından sonra üç gün ramazan bayramı 
var.

Bu yıl bayramın üçüncü günü Gemlik’in 
Kurtuluşunun 88. yılını kutlayacağız.

Dini ve ulusal bayramı birlikte kutlamak ne 
güzel...

Tabii ulusal duygularımızdan kırıntılar kal 
mışsa..

Bunu Bayramın üçüncü günü göreceğiz.
Gemlik halkının kaçta kaçı kurtuluş tören

lerine katılacak..
Asıl önemlisi bir gün sonra yapılacak olan 

Anayasa değişikliği halk oylaması...
Halkın önüne 26 maddelik bir değişiklik 

sunuluyor.
Aslında bunun 24‘ünü bir kenara atın.
Bunların birçoğu bugün uygulama veya 

yasalarla yapılabilecek değişiklik.
Bunlara kimsenin itirazı yok.
Peki iki madde için mi anayasa değişikliği 

isteniyor.
Evet, iki madde için..
12 Eylül ürünü olan YÖK’ü biat ettirdiler.
Şimdi sırada yargı organları var.
Hukukun kuşatılması, Cumhuriyetin 

savunucularının dize getirilmesi var.
Kemalist düşüncenin tasfiyesi var.
Eğer, 12 Eylül akşamı sandıklardan Evet 

çıkarsa, Türkiye yeni bir döneme girecektir.
Bu dönem, Cumhuriyeti kuranların temel 

felsefelerinin yıkıldığı, yerine giderek monar 
şiye kayan bir dönemin kapıları açılacaktır.

Siz, demokrasiden, özgürlüklerden söz 
edenlerin sözlerine inanıyor musunuz?

Bundan sonra laiklik kendilerine göre yo 
rumlanacak..

İç burçlarını feth ettikleri devletin her köşe
sine cemaatleri ve tarikat mensuplarını yer 
leştirecekler..

Bana göre, Türkiye’de kutuplaşma ve ayrı 
şım daha da artacak.

ABD’nin projelendirildiği Ilımlı İslam AKP 
iktidarı daha da güçlenecek..

Bu giderek, Güneydoğuda ve doğuda Kürt 
lerin demokratik haklarından öteye gidilerek, 
özerklik, giderek bağımsızlık istemlerini gün
deme getirecek.

Uzağa gitmemize gerek yok, bunu seslen 
dirmeye başladılar bile..

Beş gün sonra Türk halkı, 88 yıl önce düş
manı denize dökerek kurduğu yeni laik cumhu 
riyetin yaşamasını veya yapı değiştirmesine 
karar verecek.

Bizi, özgürlük, demokrasi diye kandırmak 
isteyenlerin gerçek yüzünü iyi görmeliyiz.

II

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün referandum mitinglerinin 
sonuncusunu Bursa Fomara Meydam’nda yaparak tamamlayacak.
Refarandum çalış
maları boyunca 
Türkiye’nin çoğu 
illerini dolaşarak 
vatandaşlarla 
buluşan Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, bugün 
saat 16.30 da 
Bursa’ya geliyor. 
Fomara 
Meydam’nda halka 
hitap edecek olan 
Başbakan, BursalI 
larla buluşarak 
Anayasa değişikliği 
hakkında

bakımından Fomara
Meydanı’nı dolduran

EVET oyu isteyecek. 
Son miting olması

vatandaşlara önemli 
mesajlar vermesi 
beklenen 
Başbakanın 
mitingine 
Gemlik İskele 
Meydanı’ndan saat 
15.00 de otobüslerin 
hareket edeceği 
bildirildi.
Konu ile ilgili 
açıklama yapan Ak 
Parti Gemlik ilçe 
Başkanı Oktay Kah 
veci, tüm Gemlik 
lileri Bursa’daki 
mitinge davet etti.

flKP’tlen SP'ye nezatet ziyareti
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
İlçe Yönetimi, 
Saadet Partisi’ne 
nezaket ziyaretinde 
bulundular.
AKP İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, 
beraberindeki 
heyetle ziyaret 
ettiği Saadet 
Partisi’nde İlçe 
Baş kanı Sedat 
Özmen ve ilçe 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılandı. 
Gemlik ve ülke 
gündemiyle ilgili

konuların 
görüşüldüğü 
toplantıda ağırlıklı 
olarak referandum 
ve Gemlik 
Belediyesi’ndeki 
sıkıntılar hakkında

görüş alışverişinde 
bulunuldu.
Kahveci, Saadet 
Partisi’nin referan
dumda ‘evet’ 
oyu kullanacağını 
açıklamasını takdirle

karşıladıklarım 
belirterek 
teşekkürlerini iletti. 
Saadet İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen’de 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti 
bildirerek 
siyasi partilerin 
birbirlerinin düş
manı değil rakibi 
olduğunu, körü 
körüne muhalefet 
anlayışı yerine 
yapıcı bir 
muhalefet 
sergilediklerini 
ifade etti.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

KÖRFEZ OFSET & GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

[MH ®

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

GUVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin.
■■IKK “ 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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Seyr-i Sela Hamamla neşe aetimi Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli 
EX049354 sayı ve 17.08.2010 tarihli 

Gümrük Çıkış Beyannamemiz 
kapsamında D-Ö869932Numaralı

EURO 1 Dolaşım sertifikamız kaybol
muştur. Hükümsüzdür. 

AKGÜN SERAMİK SAN.TİC.AŞ.

V AVID Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Anili Hükümsüzdür. ELİF UĞUR

Gemlik Belediyesi 
Tiyatro Topluluğu 
Seyr-i Sefa Gurubu 
nun sahnelediği Ha 
livat Karagöz oyunu 
İzleyenlere eğlenceli 
bir Ramazan akşamı 
yaşattı.
İskele Meydanı Festi 
val sahnesinde oyna 
nan oyunun yönet* 
menliğini Kent Kon 
şeyi Gençlik Konseyi 
Başkanı Onur Kutay 
ile Emel öztin yaptı. 
Gemlik Belediyesi 
Fatih Mehmet 
Güler’in girişimleriyle 
Gemlikli gençlerden 
kurulan Seyr-i Sefa 
Tiyatro Topluluğu 

sahnelenen Hacivat 
Karagöz ağırlıklı Kan 
lı Nigar oyunu özellik
le çocuklar tarafından 
çok beğenildi. Erdal 
Aydın’ın Karagöz’ü, 
Yalçın Geyik’in 
Hacivat’ı oynadığı 
Kanlı Nigar oyununda 
diğer roller Murat 
Öztin, Emel öztin, 
Esin Dalgaç Ayyıldız, 
Zafer Ergin, Hakan 
Parlak, Erdi Balaban, 
Tamer Ali Sarı, Altun 
Uygun, Fusun Dalgaç 
Tuna, Ersin Dalgaç ve 
Esra Ayan paylaştılar. 
Oyun öncesi Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 

tarafından başarı 
dilekleriyle motive 
edilen tiyatro toplu
luğu üyeleri ilk sahne 
aldıkları iskele 
meydanında 
sergiledikleri perfor
manslarıyla izleyen
lerden tam not aldılar. 
SAHNEDE EVLİLİK 
TEKLİFİ 
Oyunun finalinde ise 
büyük bir sürpriz 
yaşandı. Hacivat rolü 
nü oynayan Yalçın 
Geyik yine kendisi 
gibi oyunda rol alan 
Esra Ayan’a izleyen
lerin önünde evlilik 
teklifi yaptı.
Alkışlar arasında sah

neye gelen Esra 
Ayan, teklifi önce 
seyircilere sordu, 
izleyenlerden evet 
seslerinin yükselme
siyle mikrofona eği 
len Ayan, sesinin var 
gücüyle “EVET” diye 
rek teklifi kabul etti. 
Daha sonra cebinden 
tek taş yüzük çıkaran 
Yalçın Geyik, müstak
bel nişanlısının par
mağına yüzüğü taktı. 
Gençlerin birliktelik
lerini izleyenlerle 
paylaştığı sürpriz 
sonucu gençler 10 
Eylül 2010 günü 
nişanlanma kararı 
aldılar.

Gemlik Saymanlık 
Mutemetliğinin 0623966 

sıra nolu 28.07.2010 tarihli 
Mutemedi Alındısı zayi 

olmuştur. Hükümsüzdür. 
ER TOROS GIDA MADDELERİ A.Ş.

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ GAZETESİ & GÜLER AIANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

PİDE MENÜ KEBAP MENÜ (Adana)
Çorba 
Salata 
Ayran 
Baklava 
Su

10.00 TL
Çorba 
Salata 
Ayran 
Kadayıf 
Su

KÖFTE MENÜ

11.00 TL

İSKENDER MENÜ
Çorba 
Salata 
Cola 
Güllaç 
Sü

13.00 TL

Çorba \
Salata 
Cola 7 12.00 TL
İrmik Helvası/
Su '

LAHMACUN MENÜ oabed KARIŞIK KEBAP MENÜ
Çorba .. 
Salata

/ 10.00 TLÖzel Baklava/ •
Su /

PİDELİ KÖFTE MENÜ

Çorba 
Salata 
Ayran
Karışık Tatlı 
Su

PİZZA MENÜ

14.00 TL

Çorba s.
Salata
Cola > ]2.00 TL
İrmik Helvası/
Su /

E. Çorba 
Salata 
Cola 
Cips 
Süt Helvası 
Su

13.00 TL

GÜNLÜK İNDİRİMLİ MENÜLER 
KENDİ MENÜNÜZÜ KENDİNİZ YARATIN 

GÜNLÜK SICAK YEMEKLER İFTARA ÖZEL

Hamidiye Mh. İstiklal Cd. No: 17 AKBANK KARŞISI / GEMLİK 0.224 513 53 67

PAKET MENÜLER

17.50 TL

17.00-TL

Kolalar

I 2 Orta Pizza * 1 litre Cola + Salata '

arsa

öızder

10lahmacun* Salata* Acı ezme
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

AMATÖR FUTBOLA 
GÖNÜL VERENLER (!)

SATILIK

Gemlik'te amatör futbola gönül 
verenler arasında sadece hocaları 
mız yok tabi ki.

Bir de idareci olarak hizmet verme 
ye çalışan değerli arkadaşlarımız 
var. Onları da onurlandırmadan 
geçemeyiz.

Saymaya kalkarsak abartmış olu
ruz belki ama sayıları az değil. 
Ancak amatör takımları yönetmek 
kolay değil.

Hem zaman gerekli, hem de 
cebinizin güçlü olması lazım.

Kulüplere baktığımızda sadece 
futbol branşlarının bulunduğunu 
görüyoruz, çünkü idarecilerin gücü 
ancak futbol takımlarına yetiyor.

Yine de kulüpleri ayakta 
tutabilmek için her türlü imkanları 
zorlanarak kullanan arkadaşlarımızı 
kutluyorum. Bunların isimlerini yaz
mak sayfayı doldurur, onları amatör 
futbola yaptıkları özverili katkıları 
unutulamaz.

Bugün ayakta durabilen 
Umurspor, Körfezspor, Kumlaspor, 
Karadenizspor ve Kurşunluspor 
kulüpleri birkaç kişinin üstüne 
kalmıştır, içlerinde öyle yöneticiler 
var ki, bıraksalar kulüp boşta kala
cak. İsim verirsem yanlış anlamalar 
olur ama Umurspor’da bir Halil 
Çelebi’nin, Karadenizspor’da Alican

Durdu’nun, Kumlaspor'da Ekrem 
Taraklı’nın kulüplerine hizmetleri 
küçümsenemez.

İLHAN ÇAKIR UNUTULUR MU?
İşte futbola amatör ruhla hizmet 

vermeye çalışan bir efsane, Ilhan 
Çakır.

İlerlemiş yaşına rağmen seçtiği 
gençlere yıllardır dağ bayır deme
den idman yaptıran bir hoca.

Yaşamının büyük bölümünü kur
duğu gayri federe bir kulüpte 
gençlere futbol öğretirken, sporcu 
ahlakını da yerleştiren gerçek bir 
amatör.

Kendisini çok uzun yıllar önce 
tanıdım, tarih vermek istemiyorum, 
futbola başlamak isteyen gençleri 
alır, onları sporcu gibi yetiştirmek 
için bütün zamanını harcar. Bugün 
futbol oynamış yada oynamakta 
olan birçok öğrencisi vardır.

Kendisine Allah uzun ömür 
versin.

GEMLİK'TE ÖKSÜZ
SPOR DALI VOLEYBOL!
Futbolun popüler olduğu günü 

müzde maalesef değer verilmeyen 
spor dallarımız var.

Bunlardan bir tanesi de Voleybol.
Geçmiş yıllara baktığımızda ilçem

izde basketbol, voleybol ve atletizm 
başta olmak üzere bu spor dal

larımıza pek önem verilmediği 
görülüyor.

Sadece Zeytinspor Kulübü 
Başkanı Ihsan Ünlü, kendi çabala 
rıyla özellikle voleybol ve bayan fut
bol takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Gemlik Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü voleybolda alt yapı 
oluşturmak için kolları sıvadı.

Gemlik Belediyespor Kulübü bir 
yıl önce kurulmasına rağmen 
bünyesinde oluşturduğu spor 
branşlarıyla gençlerimize spor 
yapma olanağı sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta Sportif Direktör 
Mehmet Tan’ın girişimleriyle eski 
milli voleybolcularımızdan Filiz 
Bayram Kızı Ito pra k ile alt yapıyı 
oluşturmak ve çocuklarımıza voley
bol sporunu öğreterek sevdirmek 
amacıyla anlaşmaya vardılar.

Filiz hocamız çeşitli takımlarda 
başarıyla sürdürdüğü spor 
yaşamını noktaladıktan sonra şimdi 
Küçük Kumla’ya yerleşti ve 
Gemlik’te voleybol sporunu 
gençlere en iyi şekilde öğretmek 
istiyor. Nüfusu 100 bini aşan 
Gemlik’te onlarca sanayi kuruluşu 
bulunmasına rağmen, bırakın futbol 
takımı kurmak, salon sporları 
konusunda bile hiçbir girişimlerinin 
olmaması üzücü.

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez
«<■*.!■><■ İta eOaıOa ıltul aatavaal

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3760 
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)

elm# .sekeri
KREŞLERİ --------

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKULÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU
EĞİTİMDE 12. VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ 

BAŞLADI
KAYITLARIMIZ SINIF 

KONTENJANLARIMIZLA 
SINIRLIDIR

KBEŞ YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SIN İFLAHIM İZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATAIÜBK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

517 T9 67 telefonya 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

n; Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -_ _ _ _ _ _ _ _
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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OKI MttNÎ UOGACTIM OMUJ
Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

©eneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

>•

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları başladı

,, 'ffiJKEöSHinteHlEEIBEai

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır,
m T 3®! paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

I WHET JÖ vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eöer, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

EB özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar,
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

8 Eyliil 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.
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GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

57fg»

Bayram alışverişi lalsız geçiyor
Yarın başlayacak olan Ra 
mazan Bayramı nedeniyle, 
işyerlerini saat 24.oo’e ka 
dar açık tutan esnaf, umdu 
ğunu bulamadı. Köylerden 
gelecekleri bekleyen Salı 
Pazarı esnafı da dün bek
lediği alışverişi yapamadı. 
Bayram alışverişini son gü 
ne bırakanların bugün ma 
gazaları doldurması bek
lenirken, esnaf bu bayramın 
da bekledikleri gibi olma 
dığını belirtti. Haberi 2’de

Yarın kutlanacak olan Ramazan Bayramı 
nedeniyle Kaymakam Bilal Çelik, yayınladığı 
kutlama mesajında Gemliklilerin Ramazan 
Bayramını en iyi dilekleriyle kutladı. Çelik, kut
lamasında şunları söyledi: “Göreve başladı 
ğım şu günlerde Toplumsal yaşantımızda 
dostluğun, sevginin, barışın, huzurun ve 
yardımlaşmanın gelişmesine ciddi katkılar 
sağlayan bir bayrama daha ulaşmanın sevinci
ni ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle halkımızın ve mesai ar 
kadaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten 
dileklerimle kutlar, huzur, barış, milli birlik ve 
beraberlik duygularıyla kutlamalarını, herşeyin 
gönüllerince olmasını, bayramı aileleriyle bir
likte sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmeleri
ni temenni eder sevgi ve saygılarımı sunarım ”

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bayram ve referandum
Yarın Şeker Bayramı..
Kimi buna itiraz ediyor, Şeker Bayramı değil, 

Ratnazan Bayramı..
Peki onların dediği olsun..
Adı önemli değil, bir ay süren dini bir ibade 

tin ardından üç gün süren bayram yaşanacak.
Bu bayram ilginç rastlantılara denk geliyor.
Gemlik’in Kurtuluş günü ve ertesi gün ikti

darın halkımızın önüne dayattığı bir Anayasa 
Değişikliği oylanacak.

Bayram öncesi yoğun bir çalışma içindeydik, 
bir yere gidip dinlenme düşüncemiz vardı.

Referandumda Gemlik’te olmamız gerektiğin
den nasıl dinleneceğimizi, nereye gidebile
ceğimizi düşünüyor bir sonuca varamıyoruz.

 Devamı sayfa 4’de

Kaliteli Et ve Et Ürünleri imalatı yapan "Beyaz loba^" hijyen 

ve "ISO 22000-2005" ^’öa güraıliği belgesi sahibiEMİNE ABLA IZGARA SALONU
Nezih ve ferah yeni ortamıyla, kaliteyi arzulayan siz 

değerli müşterilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz 

«w* mum 
mMMt tasss*

“ AİLE YEKİMİZ MEVCUTTUK
Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK
Belediye Binası Karşısı Asilhan Altı
Köfteci Emine Abla Şube 1 : 513 38 70
Köfteci Emine Abla İzgara Salonu Şube 2 : 513 08 98

ACELE PAKET SERVİS HAİTİ
513 08 98

SODEXHO VE TICKET, KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

BİR TELEFON
Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11 KADAR YAKINIZ

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Bayram....

Yarın bayram.
Kimilerine göre Ramazan kimilerine göre 

de Şeker Bayramı.
Ne fark eder.
insanlar nelerle uğraşıyor.
Eskiden hiç de böyle ayrımlar yapılmazdı.
Şimdi;
Özellikle son 8 yıldır ayırmak ve ayrıştır

mak için her fırsat değerlendiriliyor.
Kürt Türk.
Laik anti laik.
Demek ki;
Bu ayrıştırma girişimi birilerinin işine 

yarıyor.
Ki;
Kendilerine noterlik yapacak birini maro

ken koltuğa oturttular.
Onun zafiyetlerinden sonuna kadar yarar- 
anıyorlar.

****
12 Eylül’de referandum var. 
Türkiye yine bölünmüş durumda.. 
Hayır diyenler.
Evet diyecekler.
Bir de boykotçular.
Aslında ...
Referandumla yurttaşın önüne konulacak 

uygulamalar hiç de bölünüp parçalan
madan TBMM çatısı altına çözülebilirdi.
Ama isteyen kim?
Amaç sorun çözmek değil sorun üretmek. 
Başbakan dün Bursa’da miting alanında 

kendilerine göre on binlerce muhalefete 
göre de cılız bir topluluğa hitap etti.

Yine esti gürledi.
Tehditler savurdu.
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli’ye veryansın etti. 
Öyle mi olmalı ?
Türkiye Cumhuriyeti’nin delikanlı 

Kasımpaşalı tescilli Başbakanına yakışıyor 
mu?

Bir araya gelmenin yollarını arasa daha iyi 
olmaz mı?

Oylanacak olan sadece AKP’nin ya da 
RTE’nin anayasası değil ki..

Dayatmayla, 
Sindirmeyle, 
Korku yaratarak “evet” alsan ne yazar? 
Toplumu tatmin etmedikten onların 

sosyal, ekonomik, siyasal yaşamına katkı 
yapmadıktan sonra..

Bana göre Başbakan bir “intikam” 
peşinde.

Geçmişte yaşadıklarının hesabını sormak 
istiyor.

Kendisi de dillendiriyor zaten.
Yargıyla, 
Orduyla, 
Medyayla hesap görüyor. 
Yasamayı ve yürütmeyi elinde tutan RTE 

yargıyı da kendisine bağlayarak saltanatını 
ilan etmek istiyor.

Otomobil lastiği üreten bir firmanın 
reklam sloganı var..

Çok anlamlı. Anımsayalım;
“Kontrolsüz güç güç değildir.” 
Birileri de başbakana anımsatsın.*****
Bayram da izniniz olursa 3 gün kapalıyız. 
Pazartesi günü buluşmak üzere 
Şeker tadında, kahve kıvamında iyi 

bayramlar.

Bayram alışverişi laisu geçiııoı
Bayram öncesinde esnaf beklediği alışverişi bulamayınca, işyerlerini 
gece saat 24.oo e kadar açık tutmak zorunda kaldı. Dün, Salı 
Pazarı’nda da beklenen alışveriş olmayınca esnaf umduğunu bulmadı
3 gün sürecek olan 
Şeker Bayramı 
Öncesi dün sah 
Pazarı’nda 
beklenen ilgi yoktu. 
Bayrama iki gün 
kalan daha çok 
köylerden gelenlerin 
ilgi gösterdiği Salı 
Pazarı’na gelenler, 
giyim eşyasından 
çok gıda maddeleri 
almayı tercih ettiler. 
Her yıl, bayram 
nedeniyle artan 
sebze ve meyve 
fiyatlarının bu yıl 
artmadığı görüldü. 
Bayram nedeniyle 
pazarın giriş 
bölümlerine seyyar 
şekerci tezgahları 
açan esnafta umdu 
ğunu bulamadı. 
Yarın başlayacak 
olan bayram 
nedeniyle alışveriş
lerini son güne 
bırakanların bugün 
mağazalara hücum 
etmesi beklenirken, 
esnafta işyerlerini 
saat 24.oo e kadar 
açık tutarak, bay 
ramdan kısmetlerine 
düşen payı almak 
için günlerdir bek
lemelerine karşın

arzu ettikleri 
alışverişi gerçek
leştiremediklerini 
söylediler.

Bugün bayram 
şekeri ve bayram 
tatlısı almak 
isteyenler, alış

verişlerini son güne 
bırakarak, eksiklik
lerini tamamlaması 
bekleniyor.

Zabıtaya 2 motor alınılıl
Belediye Zabıtası 
motorize ekiplerine 2 
araç daha katıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta ekipliğinde 
eksikliği hissedilen 
motorlu ekiplere 
tanesi 8,5 bin liraya 
alınan 250 beygir 
motor gücünde 2 
motorsiklet alınarak 
hizmete sokuldu. 
Gemlik Belediye 
zabıta ekipliğine 
daha önce kiralama 
usulü ile alınan araç 
lar kiralanan firma ya 
iade edilince mo 
torlu araç sıkıntısı 
başgöstermişti
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16 gün sonra yakayı ele rt YaâMRlM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 16 gün önce 
bir gence çarparak 
ölümüne sebep olan 
kamyon şoförü, olay 
yerindeki 1 santimetre
lik kırık far parçası 
sayesinde yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
22 Ağustos tarihinde 
İnegöl-Bozüyük kara 
yolu üzeri Oylat 
Çatrağı mevkiinde tar
lalarına gitmekte olan 
çiftçiler, yolun kenarın
da bir erkek cesedi ile 
karşılaşınca durumu 
jandarmaya bildirdi. 
Olay yerine gelen 
ekipler ve savcı, gerek
li incelemeleri yaptık
tan sonra ölen gencin

Cimi lıavlusunıla çantalara dikkat
Bursa'da 2 bayan 
hırsız, Ulucami 
bahçesindeki kadın
ların çantalarını 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Edinilen bilgiye

HES haraiına Bağlı tralona saMın: 1 ;thit
HES barajına bağlı 
trafoya yapılan 
saldırının ardından 
düzenlenen operasyon 
da çıkan çatışmada 1 
asker şehit oldu. 
Tunceli'de güvenlik

Borç kavgasında Kan aktı
Bursa'da, alacak vere
cek meselesi yüzün
den çıkan kavgada bir 
kişi bıçakla yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Beşevler 
Mahallesi'nde bir

YaBancı uffiılılıı tir aayanı oieltle sondular
Bursa'da yabancı 
uyruklu bir bayanın 
kaldığı oteldeki odaya 
giren hırsızlar, 400 
dolarlık piercingi çaldı. 
Edinilen bilgiye göre,

Erol Çekici (18) 
olduğunu belirledi. 
Krimanal ekipler olay 
yerinde yaptıkları ince 
lemede sadece 1 san
timetrelik far kırığı bul 
du. İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
oto tamircilerine gide 
rek kırık far parçası 
üzerinde detaylı bir 
çalışma yaptı. Aracın 
bir tır olduğu belirlen
di. Daha sonra kazanın 

göre, Ulucami 
bahçesinde namaz 
kılmak için abdest 
alan Hafize K. (60) ve 
Seİviye D. (65) çanta
larını askıya astı. 
Ancak 2 bayan abdest 

güçleri ile teröristler 
arasında çıkan çatış
mada 1 uzman çavuş 
şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, 
önceki akşam saat
lerinde Aktuluk köyü 

apartmanda 
meydana geldi. İddiaya 
göre, Rıza E. (37) ile 
Ahmet Demir Y. (38) 
arasında para meselesi 
yüzünden tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 

merkez Osmangazi 
ilçesi, Nalbantoğlu 
Mahallesi Şefik 
BursalI Caddesi'nde 
bir otelde kalan 
Velena Luchsheva (23) 

meydana geldiği yol 
güzergahında benzin 
istasyonlarındaki 
kamera görüntüleri 
toparlandı. Yaklaşık 15 
gün boyunca kamera 
kayıtlarını inceleyen 
jandarma ekipleri, 
olay meydana geldiği 
saatlerde bir benzin 
istasyonunun önünden 
geçen ve sağ farı yan
mayan 34 FA 5821 
plakalı TIR'ı fark ettiler.

aldıktan sonra çanta
larının yerinde 
olmadığını gördü. Olay 
yerine gelen polis, 
hırsızlık olayının 'mus
lukçuluk' sureti ile 
hırsızlık yapıldığını

Dinar mezrasında 
bulunan baraj şantiye
si yakınlarındaki 
trafo teröristler 
tarafından yakıldı. 
Güvenlik güçlerinin 
başlattığı operasyonda

Ahmet Demir Y., 
Rıza E.'yi karnından 
ve omzundan 
bıçakla yaraladı. 
Yaralanan şahıs, 
olay yerine gelen 
ambulansla Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 

isimli turist, kaldığı 
odaya geri 
döndüğünde 400 
dolar değerindeki 
piercinginin çalındığını 
anlayarak polise

Yapılan araştırmalar 
neticesinde TIR'ın 
Balıkesir'e bağlı 
Bandırma ilçesinde 
faaliyet gösteren bir 
tavuk firmasına ait 
olduğunu tespit eden 
jandarma ekipleri, 
Bandırma'ya giderek 
TIR şoförü Can T.'yi 
(37) gözaltına aldı. TIR 
şoförünün, İnegöl'den 
geçerken yolda bir 
şeye çarptığını, ancak 
çarptığı şeyin ne 
olduğunu bilmediğini 
ifade ettiği öğrenildi. 
İnegöl İlçe Jandarma 
Komutanlığı'na 
getirilen zanlı, alınan 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

tespit etti.
Bayanların çantalarını 
alarak kayıplara 
karışan zanlıların 
yakalanması için geniş 
çaplı araştırma 
başlatıldı.

teröristlerle girilen 
çatışmada 1 uzman 
çavuş şehit oldu. 
Teröristlerin yakalan
ması için bölgedeki 
operasyonların devam 
ettiği bildirildi.

kaldırılırken, y 
aralının hayati 
tehlikesinin bulunduğu 
öğrenildi. Polis, şüphe
li Ahmet Demir Y.'yi 
göz altına alırken, 
olayla ilgili soruşturma 
başlattı.

başvurdu.
Polis, otel odasında 
araştırma yaparken, 
yabancı uyruklu bayan 
otel yetkililerinden 
şikayetçi oldu.

“Hayır” diyeceğim....
Bazıları işi bir “iman oylaması" olarak 

gösterip, “hem Müslüman kalınıp hem de 
“hayırcı" olunabileceğini göstermek için 
“hayır" diyeceğim.

“Evet" demek kadar “Hayır" demenin de 
bir hak mesajının altını çizmek için hayır 
diyeceğim.

Hayır dersen PKK’cı olursun" şeklindeki 
“öcü masair’nın beni zerre kadar ırgala
madığını göstermek için “hayır” diyeceğim.

“Hayır” oylarının yüksek çıkmasının 
bugünkü iktidarın demokrasi çerçevesi 
içinde kalmasına yardımcı olacağını 
umduğum için “hayır” diyeceğim.

12 Eylül’e meydan okuyanların, referan
dumdan yüzde 99 oranında “evet” çıksa 
dahi Kenan Evren’in kılına bile dokuna
mayacaklarından yüzde 99 emin olduğum 
için “hayır” diyorum.

Parlamentonun yargıç seçmesinin, 
“Başbakan’ın yargıç seçmesi” anlamına 
geldiğini gayet iyi bildiğim için “hayır” 
diyeceğim.

Benim gibi “hayır “diyeceklerden biride;
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı ve 

Galatasaray ultra aslan grubu...
12 Eylül’de düzenlenecek referandumla 

ilgili görüşlerini açıkladı...
Beşiktaşlı futbolseverler bu açıklamayla 

nice aydın geçinene ders veriyorlar:
“Gençliğimizi 12 Eylül cuntasıyla çalan 

zihniyetin devamı olan; hayatımıza dayatı 
lan yasaklar, baskılar, zulümler ve işkencel
erle karartarak, emperyalizmin hedeflediği 
şekilde iktidara gelenler yeni bir tiranlık 
kurmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yapı 
taşlarını parçalamak için, ‘evet’ dememizi 
istiyor...

YÖK’ü kaldıracağız diyerek iktidar olanlar, 
kendi YÖK’lerini yaratmanın hazzıyla, ‘evet’ 
dememizi istiyor...

Cennet yurdumuzda var olan doğal enerji
leri; rüzgârı, güneşi adil ve verimli kullan
mak varken, devasa tahribatı bilinen nük
leer enerjiyi pazarlayan, HES ile doğal ha 
yatı tahrip eden projeleriyle yaşamımızı 
zindan edenler, ‘evet’ dememizi istiyor...

2002 öncesi, tarım ve hayvancılık ülkesi 
konumunda olan yurdumuzun dünya 
pazarında söz sahibi olması için yeni pro
jeler yaratmak varken; ‘fındık piyasasını 
işbirlikçi yöntemlerle İtalyanlara, şekeri ve 
pamuğu İngilizlere, hububatı 
Amerikalılara, hayvancılığı ise Siyonistlerle 
işbirliği yapan Araplara’ devredenler, ‘evet’ 
dememizi istiyor..

Bilimsel özerk eğitim yerine daha bilinç
siz kitleler yaratmak adına; eğitim ve öğre
tim sistemini tarumar ederek, cumhuriyet 
okullarına medrese sistemini getirmek 
isteyenler, ‘evet’ dememizi istiyor...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk ve onun değerlerine 
dil uzatanlar, ‘evet’ dememizi istiyor...

Bizler hayır diyoruz..
Ama hayır demek yetmez!
Beşiktaşlı taraftarlar böyle diyor.. 
Ben de hayır diyorum..." 
Sonum hayr ola”

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Bashahaü Bıırsalılaıa seslendiKadri GÜLER
ka dri_guler@hotmail. com

Bayram ve referandum
Benim gibi düşünen binlerce insanın oldu 

ğuna inanıyorum.
Ramazan ayında da tatilde olan ancak, se 

çim sandığından çok uzaklarda olan insanları 
da düşündükçe bu referandumun ne kadar 
yanlış bir zamanda yapıldığını söylemeden 
edemiyorum.

Ramazan Bayramı’nda bayram yerine ana 
yasa değişikliği konuşulacak..

“Evet" mi diyeceksin, “Hayır” mı soruları 
sorulacak bayram boyunca.

Bayrama siyaset bulaşmış olacak böylece..
Gemlik ve köylerinde 71 bin 957 seçmen 

sandık başına gidecek.
Seçmenler, 194 sandıkta oy kullanacak.
Sandık kuruluna gelen seçmenin cebinde 

resmi kimliği bulunması zorunlu.
Kimlik yetmeyecek, kimlikte vatandaşlık nu 

marası bulunması zorunlu.
Yoksa oy kullanamayacak.
Nüfus Müdürlüğü Referandumda açık kala

cak.
Vatandaşlık numarası olmayanlar, nüfus 

cüzdanlarını yenileyip oylarını kullanmaları 
için..

Yerel seçimlerde siyasi partilerini aldığı oy 
lan düşündüğümüzde 71 bin 957 seçmenin 
kullandıkları oylarda kararları değişmezse -ki 
değişir- sonuç ne olur?

CHP (17.128), MHP (15.323), DP(4.166), İP 
(165) oy almış.

Toplamı 36 bin 782 eder.
Ak Parti ise yerel seçimlerde 15.323, SP ise 

4.359 oy almış. Toplamları 29.682 eder.
Fark ne kadar?
7 bin 100
Bu basit bir hesaplama.
Ancak, bu işin artıları ve eksileri düşünü 

lürse Gemlik’te referendum çekişmeli geçe
cek.

İktidar Partisi, iktidarın imkanlarını seferber 
ederken, muhalefet işi sıkı tutmak zorunda.

Sandığa kendileri gibi düşünen herkesi ge 
tirmeleri gerekir.

Sandık başlarındaki müşahitler gözlerini 
dört açmalılar..

Bu referandum, iktidarın var veya yok ol 
ması demektir.

Evet’lerin Hayır’lardan çok çıkması ise Tür 
kiye de artık yeni bir dönemin başlaması de 
mektir.

Bu dönem demokrat Türkiye falan değil, 
Ilımlı islamın devlette yapılanmasını tamamla
masıdır.

Onun için, Cumhuriyetten, Atatürk ilke ve 
devrimlerinden yana olanlar, HAYIR da buluş
malılar.

AK Parti Genel 
Başkanı ve Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan, "Yargıyı 
siyasallaştırıyor' 
iddiasıyla vesayet 
düzenlerini sürdür 
mek isteyenlere, 
yargının demokratik
leşmesine direnen
lere, gerçek 
demokrasi nedir 
gösterelim diyoruz. 
Yürütmeye Seçim 
yasaklarını hatır
latıp, kendileri 'hayır' 
propagandası yapan 
yargı bürokrasisi 
artık haddini de, 
hukukunu da bilsin 
istiyoruz" dedi. 
Erdoğan, şöyle

Kızılay 15 Mn kişine sıcahs dağını
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi, 
ramazân ayı boyun
ca sürdürdüğü 
sıcak aş dağıtımını 
bugün sona 
erdiriyor.
Kızılay Derneği Gem 
lik Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler, bir 
ay süre ile yardım
sever halkımızdan 
aldığımız destekle 
15 bin insana günde 
3 kap sıcak yiyecek 
ile zeytin ile turşu 
vererek, bu kutsal 
ayda muhtaç olan 
ailelere destek 
olduklarını belirte 
rek, şunları söyledi: 
“Her yıl olduğu gibi, 
bu yıl da birçok kişi, 
kurum ve kuruluştan 
maddi ve kuru 
erzak yardımı ile bu 
ramazan ayında da 
Gemlik Kızılay ola 
rak muhtaç ailelere 
elimizi ulaştık. Kuru 
mumuza yardım 
eden kişi, kurum ve 
kuruluşlara teşekkür 
ediyoruz. Yardımları

konuştu: 
"Kardeşlik dedik, 
birlik dedik, bütün
lük dedik. İstanbul'

da yarım milyon 
kardeşimizle tüm 
Türkiye için ufuk 
dedik, vizyon dedik,

en güzel bir şekilde 
yerine ulaşmıştır.
Sıcak aş yanında 60 
aileye de kuru gıda 
maddesi yardımında 
da bulunduk."
Her gün saat 13.00- 
14.00 arasında 
Orhangazi Cadde 
si’nde bulunan 
Kızılay Derneği aş 
dağıtım merkezinde 
mahalle muhtarları 
ve esnaf ile yap
tığımız görüşmeler 
sonucunda ailelerin 
tespit edilerek 

yardımların yapıldı 
ğını söyleyen Özler, 
“Bugün yapılacak 
dağıtım ile ramazan 
ayı sıcak aş dağıtım
larını sona erdire
ceğiz" dedi.

EĞİTİM YARDIMI 
YAPILACAK 
özler, önümüzdeki 
günlerde yeni eğitim 
ve öğretim yılının 
başlaması nedeniyle 
tespit ettikleri 65 
öğrenciye de kır
tasiye yardımı yapa 

hak dedik, adalet 
dedik. Bugün 
Bursa'da adalet di 
yoruz, hukuk di 
yoruz, özgürlük di 
yoruz, ileri demok 
rasi diyoruz, 'evet* 
diyoruz. “Başbakan 
Erdoğan, mitinge 
katılanlardan, alan
dan ayrıldıklarında 
duyduklarını duy
mayanlara, bildik
lerini bilmeyenlere 
anlatmaları istedi. 
Kendisinin bayram
da ilçe ilçe dolaşa
cağını, halkla bayra
mlaşacağını, "özel 
bayramlaşma" 
yapmayacağını 
anlattı 

çaklarını söyledi 
Öte yandan 
Pakistan'da 
meydana gelen sel 
felaketi nedeniyle 
ilçemizde bulunan 
yardımsever 
vatandaşların 
evlerinde bulunan 
kullanmadıkları 
giysilerin de 
Kızılay Derneği ne 
teslim edilerek 
Pakistan'a gönderil 
mek üzere Genel 
Merkeze teslim 
edildiği öğrenildi

GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, BT
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 n

http://www.guvensomine.com
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Referandum yaklaşırken...
Türkiye’nin gündemi 

öylesine hızlı değişiyor 
ki bu nedenle gündemi 
yakalamak pek mümkün 
olmuyor. Henüz dumanı 
tüten olayları yorumlar 
ken hemen ardından 
daha sıcak haberler 
geliyor.

Sayın Erdoğan, referan 
dum tarihi yaklaşırken 
daha da hırçınlaşıyor, 
başkalarını suçluyor, 
bilmediği konularda 
açıklamalar yaparak 
kendini ve partisini güç 
duruma sokuyor.

Sayın Başbakan, bir 
televizyon konuşmasın
da muhalefet partilerini 
eleştiriyor: “Arkalarında 
ki fonda yolsuzluk ve 
hukuksuzluk yazıyor, 
bırakın onları anayasa 
paketiyle ilgili konu 
şun!” diyor. Dolaylı ola 
rak yolsuzluk ve hukuk
suzluktan rahatsız 
olduğunu yansıtıyor.

Son yaşanan olaylarda 
HSYK ile AKP ‘nin niçin 
uzlaşamadığı ortaya 
çıktı. Takke düştü kel 

göründü. Artık gerçeği 
saklayamazlar. İstan
bul,Erzurum ve Diyarba 
kır’da yaşanan olayların 
nedeni de anlaşıldı.

Dünyanın hangi çağ
daş ülkesinde bu ve 
buna benzer olaylar 
yaşanır? Yargının çalış
masına niçin adalet 
bakanı ve müsteşarı 
engel oluşturur? Üstüne 
üstlük “yargıya müda
hale ettirmeyiz” gibi 
kendilerini haklı çıkar
mak için bir açıklama 
yapma gereği duyarlar?

Hakimler Savcılar 
Yüksek Kurulu, kendiler
ine ulaşan pek çok 
şikayeti ortadan kaldır
mak için görevi gereği 
bu mahkemelere yeni 
savcı ve yargıç atamak 
ister. AKP hayır ataya- 
mazsın, benim istediğim 
savcı ve yargıçtan 
atayabilirsin, başkalarını 
atamana izin vermem. 
Benim isteğim dışında 
uygulama yaparsan seni 
suçlu ilan eder, yargıya 
müdahale ettiğini söy

lerim. işte AKP’nin 
hukuk anlayışı!

Oysa modern devlet 
anlayışına göre, yasa 
ma, yürütme ve yargı 
devletin üzerinde yük
selmesi gereken üç te 
mel direği oluşturur. 
Devletin bu şekilde üç 
ana unsura ayrılmasının 
başlıca nedeni bu üç 
kurumun birbirini denet 
lemesidir. Biri diğerinin 
üzerine egemenlik kura
mısın diye güçler ayrılı 
ğı prensibi diye adlandı 
rılır. Modern hukuk 
devletlerinde görebile
ceğimiz bu durum saye 
sinde tiranlığın, oli
garşinin, diktatörlüğün 
önüne geçilebilmiştir. 
Ancak bu sayede 
demokrasi sağlıklı bir 
şekilde yaşanabilir.

Bir ülke için en tehlike
li durum yargının özerk
liğini kaybetmesi, 
yürütme erki tarafından 
yargıç veya hakim atan
ması durumunda 
yaşanır.İşte ülkemizde 
de yapılmaya çalışılan 
budur.Bu tehlikeli duru
ma bütün vatandaşların 
dur demesi gereklidir.

HSYK siyasi iktidara 
karşı yasal mücadelesini 
başlattı. AKP’nin nasırı
na basıldı. Bu nedenle 
hükümet, taslağı geri 
çekti; oysa yasal olarak 
böyle bir yetkisi de yok
muş. Hükümetin oyunu 

bozulmak üzere bu yüz
den de telaşa kapıldı 
hükümet yetkilileri.Hani 
yandaş yargı yok diyor
lardı? Yaratılmak istenen 
nedir? Adını siz koyun!

HSYK toplantısına 
adalet bakanı ve müste 
şan katılmama kararı 
aldı. Niçin?

Referandum sonuna 
kadar HSYK ‘yi oyala
mak,görev yapamaz 
duruma getirmek.

Referandumda da evet 
çıkarsa hakim ve savcı 
larla istedikleri gibi 
oynamak. Hukuk nerde 
kaldı? özgür irade 
neresinde bunun? Hani 
tarafsız hakim ve 
savcılar, hani bağımsız 
yargı? Dünya bizim bu 
halimize gülüyordur her
halde!

Son günlerde birçok 
vatandaşın okumaya 
çalıştığı kitap “Haliç’te 
Yaşayan Simonlar satış 
rekorları kırıyor. Yazarı 
Hanefi Avcı, devlet için
deki cemaatleşmeyi 
belge ve örneklerle 
gözler önüne seriyor. 
Her aydının mutlaka 
okuması gerekli bir eser. 
Sayın Avcı, bu kitabıyla 
AKP’nin ipliğini büyük 
bir başarıyla pazara 
çıkarıyor, AKP düzenini 
ve yargısını yaşanmış 
olaylarla ayna gibi bize 
sunuyor. Toplum bu 
eserden ders çıkarmalı!

Bayram ve 
referandumda 
yollara dikkat
Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Hasan 
Topçu, Ramazan 
Bayramı ve 12 Eylül 
referandumu nedeniy 
le sürücülerin tatil 
gidiş ve dönüş
lerinde trafikte 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
Topçu, bayram 
tatilinin 5 gün olması 
ve 12 Eylül referan
dumu nedeniyle 
yolların aşırı yoğun 
olacağı nını hatırlattı. 
Bayram tatiline 
çıkacak 
sürücülerin yola 
çıkmadan önce 
mutlaka gidecekleri 
yerin yol durumu 

TFMA A “suyunu boşa mmp 
» HARCAMA” BE’

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

hakkında bilgi sahibi 
olmalarının yerinde 
olacağını belirten 
Topçu, sürücülerin 
dikkatli 
olmalarını istedi. 
Topçu, sözlerine 
şöyle sürdürdü: 
"Ramazan Bayra 
mı'nı şeker tadında 
geçirmemiz için 
trafiğe çıkmadan 
önce araçlarımızı 
uzun yola çıkacak 
şekilde son kontrol
lerini yapmalı, 
yola yorgun ve 
uykusuz çıkmamalı, 
emniyet kemerimizi 
takmadan yola çık
mamalı ve trafik 
kurallarına 
uymalıyız."

PİDE MENÜ KEBAP MENÜ (Adana)
Çorba 
Salata 
Ayran 
Baklava 
Su

10.00 TL
Çorba 
Salata 
Ayran 
Kadayıf 
Su

KÖFTE MENÜ

11.00 TL

İSKENDER MENÜ
Çorba 
Salata 
Cola 
Güllaç 
Su

13.00 TL
Çorba \
Salata
Cola 12.00 TL
İrmik Helvası /
Su /

LAHMACUN MENÜ o adet) KARIŞIK KEBAP MENÜ
Çorba 
Salata

Baklava/ ,0 0° "■
Su /

PİDELİ KÖFTE MENÜ

Çorba 
Salata 
Ayran
Karışık Tatlı 
Su

Pİ7-ZA MENÜ

14.00 TL

Çorba «v 
Salata
Cola >> 12.00 TL
İrmik Helvası/^
Su /

E. Çorba 
Salata 
Cola 
Cips 
Süt Helvası 
Su

13.00 TL

GÜNLÜK İNDİRİMLİ MENÜLER 
KENDİ MENÜNÜZÜ KENDİNİZ YARATIN

GÜNLÜK SICAK YEMEKLER İFTARA ÖZEL

Hamidiye Mh. İstiklal Cd. No:17 AKBANK KARŞISI / GEMLİK 0.224 513 53 67
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Bayramda ham açıK M
Devlet Meteoroloji 
işleri Bursa Bölge 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, 
Bursa ve çevresin 
de Ramazan 
Bayramı boyunca 
hava açık olacak.

Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre Bursa ve 
ilçelerinde bugün
den itibaren 
sah gününe kadar 
yer yer sağanak

yağmur etkisinde 
kalacak. Halen hava 
sıcaklığının 30 
derece olduğu 
şehirde Ramazan 
Bayramı boyunca 
hava açık ve az 
bulutlu olacak.

Ramazan Bayra 
mı'nın birinci günü 
hava sıcaklığının 30 
derece olacağı tah
min ediliyor. 
Bursa'da, bayram 
tatili boyunca yağış 
beklenmiyor.

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KİMYA MÜHENDİSİ

Gemlik’te ikamet 
eden 

KİMYA MÜHENDİSİ
ARANIYOR

YILDIRIM TUZ fl.Ş. 
Müracaat 

Tel : 0 532 616 61 82
6 224 513 11 73

TASFİYE İLANI
Tasfiye halinde A.S.M. Gıda, Tekstil, 

Nakliye, Hayvancılık, İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi, 31 Ağustos 2010 
tarihinden itibaren tasfiyeye başlamıştır.

Şirketin Tasfiye Memurluğu’na 
Alpaslan Aslan getirilmiştir.

Borçlu ve alacaklıların Tasfiye 
Memuru Alpaslan Aslan’a başvurmaları 
gerektiği ilanen duyurulur.

A.S.M. Gıda, Tekstil, Nakliye, 
Hayvancılık, İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi Memuru Alpaslan Aslan

ADRES : Altınşehir Mah. 317. Sok.
5123 Nilüfer / BURSA
T.C. Kim. No: 17149700852

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3761 

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)

elmfc sekeri
GEMLİK'İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
KURUMU

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”
2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA

SINIRLIDIR

KREŞ YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ RİNAMIZLA AUTÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SİNİP, 

D0Ğ1Y1 TE İNSİNİ S1TGILI MUTLU BİBEYLEB YETİŞTİRİYORUZ 
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
MORTGAGE BROKGR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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A özeı men İlköğrctİm okulu
■M 8. SINIFLAR SBS’DE YÜZDE 95 HAŞARI2002

Sedanur ÖZDEMİR
Bursa Anadolu Lisesi

B. Nur YILMAZ
Yalova Fen Lisesi

E. Ahmet GÖNEN
Yalova Fen Lisesi

Sinem ARİS
Bursa Ali Osman Sönmez 

Fen Lisesi

H.FurkanAVCI 
özel Hilüfer Fen Lisesi 

(Tam Burslu]

Z.Serra ÇETİN
Bursa Anadolu Lisesi

B. Furkan İBİLİ
Bursa Anadolu Erkek Lisesi

FurkanUÇAR
Gemlik Celal Bayar 

Anadolu Lisesi

K. utku YILMAM
Milli Piyango Anadolu 

Lisesi

H. Yılmaz AKIN
Gemlik Celal Bayar 

Anadolu lisesi

Elif ÜZEN
Gemlik Celal Bayar 

Anadolu Lisesi

Göksel ÇELİK
Gemlik Celal Bayar 

Anadolu Lisesi

■
Tuğçe Nur YEŞİL Mehmet GİRGİN

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

Orhangazi Anadolu 
Lisesi

Buse ÖRGÜN
Gemlik Anadolu Ticaret

Meslek Lisesi

Nazlıcan TURAN
Gemlik Anadolu Ticaret 

Meslek Lisesi

Ezgi ÇEVİK
Bursa Anadolu Otelcilik 

Meslek Lisesi

Beste Nur KOÇAK Remzi AZGIN Ahmet ÜÇÜNCÜ Cannur ŞİMŞEK
Ankara Anadolu Kız 

Teknik Meslek Lisesi
Yalova Anadolu İmam Yalova Anadolu İmam Zeki Müren Anadolu

Hatip lisesi Hatip Lisesi Güzel Sanatlar Lisesi 
(Müzik!

H.Enes GEDİK
Gemlik Anadolu 

Meslek Lisesi 
Elektrik-Elektronik

Okulumuz öğretmen ve öğrencilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz



Gemlik KRrf ez



I ÖZ€L nVKCNT İLKÖĞRCTİM OKULU
“İyi bir gelecek Aykent ile başlar” ■

V Özel Avkent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları başladı

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

OKULÜMUZUNYHİŞTİRDİĞİÖĞREHCİLER

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayakuyaurmasını bilir, yeniliklere acıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim illesı ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamdalendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BA^ARACA&H” der ve başarır.... Ücretlerimize eğltim-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 4.900 TL
ANA SINIFI 5.100 TL
1. SINIF 6.200 TL
2. SINIF 7.400 TL
3. SINIF 7.400 TL
4. SINIF 7.400 TL
5. SINIF 7.400 TL
6. SINIF 7.400 TL
7. SINIF 7.400 TL
8. SINIF 7.400 TL

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
13 Eylül 2010 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Halı yıkamak bir sanattır”

ÜCRETSİZ SCAVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Gemlikli 186 farkla WEî” Mi
Anayasa değişikliği halk oylamasında, 28 bin 515 Gemlikli 
"EVET" derken, 28 bin 349 kişi de "HAYIR" oyu kullandı. 71 
bin 963 kayıtlı seçmenden 57 bin 895’i oy kullandı. 21 bin 168 
seçmen sandık başına gitmedi. 56 bin 864 oy geçerli sayılırken 
bin 31 kişinin oyu geçersiz sayıldı. Türkiye genelinde ise, Evet 
oyları kullanılan geçerli oyların yüzde 58 aldı. Hayır oyları ise 
yüzde 42’de kaldı. Hayır oyları daha çok kıyı illerimizden 
çıkarken, Evet oyları da başta İstanbul olmak üzere, İç Anadolu, 

ve Doğu Anadolu'dan çıktı. MHPlilerin güçlü olduğu illerde bek
lenen Hayır oyu çıkmadı. Kadri Güler’in haberi sayfa 5’de

Kaliteli Et ve Et Ürünleri imalatı yapan 
"Beyaz Tabak" bijyen ve "ISO 2.2.000-2.005" 

gıda güvenliği belgesi sabibi

EMÎNE ABLAİIZGARA SALONU
Yeni dönem

Ak Parti’nin anayasa değişikliği için 
halk oylamasına kilitlenen Türkiye dün 
sandığa gitti.

Halkımızın yüzde 58T değişikliğe “Evet” 
dedi.
“Hayır”çılar yüzde “42”de kaldı.
Bu sonuca herkes şapka çıkarmak ve 

sonucuna da katlanmak zorundadır.
Ak Parti’nin, anayasada değiştirmek 

istediği 16 maddenin 2’si dışında önemi 
yoktu.

Salt, HSYK ve Anayasa Mahkemeşi’nin 
yapısını değiştirmek için yanlarına monte 
edilen maddelerdir diğerleri.
Kimi de uygulama maddeleridir.
Bugünden itibaren Türkiye de yeni bir 

döneme başlıyor. Devamı sayfa 4’de

Nezip ve ferah ortamıyla, arzulayan 
siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye başlamıştır

KUZU VE DANA ÇEŞİTLERİ Çİ& 
VE PİŞMİŞ OLARAK BULUNUR

Düğün ve cemiyetlere 
köfte ve et ürünleri 

temin edilir.
EV VE İŞ YERLERİNE PİŞMİŞ 
VEYA ÇİĞ ET ÜRÜNLERİ VE 

KÖFTE SERVİSİ YAPILIR

ACELE PAKET SERVİS HATTI
Sİ 8 08 98

AİLE YERİMİZ MEVCUTTUR KREDİ KART! GEÇERLİDİR

Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK
Beleciiye Binası Karşısı Asi Ihan Altı

Köfteci Emine Abla Şube 1 : 51338 70 TELEFCAN
Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2:513 08 98
Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 51 4 Ol 1 1

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Ah vah nafile !
Anayasa için yapılan referandum bitti.
Sonucu da belli.
Ama tartışmalar dinmeyecek.
Parçalı yamalı bir Anayasa hukuk sistemini 

düzenleyemez.
Türk insanının getirildiği nokta;
iç acıtıyor.

. Dinsel, etnik, siyasal ayrışmanın en üst 
boyutlarındayız.

Akl-ı selime gereksinim vardır.
Referanduma konu edilen madde sayısı 26.
Ama ikisi çok Önemli..
Hukuk sistemini ilgilendiriyor.
Ancak seçmen bu durumun ne kadar farkın

da.
Ne oylanıyor ve ne yapılmak isteniyor?
Toplumsal bilinç düzeyi olanın bitenin ayırdı- 

na varabiliyor mu?
Yoksa sonuçları parti sadakati mi belirliyor?
Yazıma başladığım-ana kadar sonuçlar henüz 

net değil ama görünen o ki;
Evet oyları önde gerçekleşecek.
Şimdi; “Bizim yurttaşımız unutkandır, Eğitim 

düzeyi düşüktür” gibi ğerekçeleri öne sür
menin önemi var ama anlamı yok.
Ah vah etmek de para etmez.
Türkiye üzerinde oyun oynanmaktadır.
Türkiye zengin kaynakların olduğu bir 

coğrafyadadır.
Petrole giden yolda önemli kilometre taşıdır.
Ohun için;
Emperyal devletler ülkeyi bölüp parçalamaya 

kararlıdır.
Kurtuluş Savaşı’nın kuyruk acısı dinmemiştir 

ve dinmeyecektir.
Bu gerçeği Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım 

diyen herkes görmek ve ciddiye almak zorun
dadır.

Yoksa evet denmiş hayır denmiş çok da bir 
anlam taşımamaktadır.

Yapılacak yorumların da sonucu 
değiştirmeyeceği ortadadır.

TürkiyeXumhuriyeti yurttaşları bu gerçekle 
yüzleşmek ve sonuçlarını yaşamak zorundadır.

Eğitim niteliğini dönüştürecek radikal önlem
ler alınmadan, yapısal değişimler gerçekleşme
den bin kez referandum olsa yine sonuç 
değişmeyecektir.

Türk insanının “sezgi ve öngörü” yeteneğini 
yükseltme zorunluluğu vardır.

Sosyo-ekonomik açıdan Cumhuriyet dönemi
nin en ağır koşullarını yaşayan yurttaşın 
“evet”demesi çok ama çok düşündürücüdür.

Sosyo-kültürel ve sosyolojik açıdan enine 
boyuna araştırılacak ve tartışılacak bir durum
dur.

Ancak gerçektir.
Türkiye Cumhuriyetini yöneten siyasal otori 

teye ve muhalefet partilerine düşen;
Referandum meydanlarında söylediklerini 

orada bırakıp ülkeyi bir bütün olarak görmektir.
Ayrışmayı daha da tırmandıracak söylem ve 

eylemlerden kaçınmaktır.
Aksi olan her davranış “kaos” getirir.
12 Eylül 2010.
Bu gerçeği;
Başbakanın da,
Ana Muhalefet Partisi liderinin de,
Muhalefet partilerinin liderlerinin de görme 

leri ve stratejilerini onun üzerine kurmaları için 
önemli bir başlangıç olur.

m Nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür. EROL TOLAR

MİHinıaııliMıttılıi
Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıldönümü törenlerine bu yıl yine 

Gemlik Halkı gerekli ilgiyi göstermedi. Kurtuluş resmi tören olarak kutlandı.
Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 88. yılı 
düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
11 Eylül sabah 
saat 08.30 da top 
atışlarıyla başlayan 
törenler, Atatürk 
Anıtı’na çelenklerin 
sunulması, saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nin okun
masıyla devam etti. 
Kaymakamlık 
Makamında, 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu 
ve Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile birlikte tebrikleri 
kabulünün ardından 
Kurtuluş kokteyli 
verildi.
Çok az sayıda halkın 
katıldığı kurtuluş 
töreni kutlamaları, 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu 
ve Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’iri törene 
katılan askeri birlik
lerin, öğrenciler 
ile halkın kurtuluş 
gününü kutlama 
sıyla başladı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nin 
okunmasının 
ardından Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
günün anlam ve 
önemini belirten 
bir konuşma 
yaptı.

KÜLLERDEN 
YENİ BİR 
ÜLKE DOĞDU 
Ülkenin Sevr anlaş
ması ile başlayan 
süreçte 19 Mayıs’la 
birlikte tam bağım 
sızhğa yürüyerek

küllerden yeni bir 
ülkenin doğduğuna 
işaret eden Başkan 
Güler, Türkiye Cum 
huriyeti’nin çağdaş 
medeniyetler seviye 
sini aşmasında işi 
nin zor olduğunu

ancak genç Cumhu 
riyetin bunu başar 
dığını, Sevr anlaş
masının hala uygu
lanmak istendiğine 
dikkat çekti. 
Anadolu’nun gele 
neği gereği Cumhu 
riyet’in kurulduğunu 
kaydeden Başkan 
Güler, "İstiklal Sava 
şı kazanılmasaydı 30 
Ağustos olmasaydı 
bugün burada bu 
anlamlı bayramı kut- 
layamazdık, benim 
ismimde Fatih 
Mehmet olamazdı” 
dedi. İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
okuduğu şiirlerin 
ardından Gemlik 
Halk Dansları ile 
köpek timlerinin 
gösterisi izlendi. 
Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 88. yılı geçil 
töreniyle son buldu. 
Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtu
luşunda şehit düşen 
Yüzbaşı Cemal 
Beyin Lise Cadde 
si’ndeki Emetullah 
Hatun cami avlusun
da bulunan kabri 
ziyaret edilerek 
çiçek bırakıldı, . 
dualar okundu. 
Kurtuluş törenleri ’ 
Belediye Başkanı ve 
İl Genel Meclisi ile 
Belediye Meclisi 
üyelerinin Garnizon 
Komutanlığına yap
tıkları şükran 
ziyaretiyle son 
bulurken Atatürk 
ve Şehitlerimizin 
ruhuna Çarşı 
Caminde mevlit 
okutuldu.

Tatsa flüniişii sıkıntılı neçtl
3 gün süren Ramazan Bayramı tatili f 
nedeniyle, bayramlaşmaya gidenler 
ile tatil beldelerinde dinlenenler, dün 
erken saatlerden itibaren dönüş yol
culuğuna başladılar.
Anayasa değişikliğinin halk oylaması 
nedeniyle de oy kullanmak için tatilini 
yarım bırakanların geriye dönüş yap
ması nedeniyle dün yollarda trafik 
sıkışıklığı yaşandı. İzmir, Bursa 
Kârayolu’nun Susurluk Bursa arasın
da dün Öğle saatlerinden itibaren 
büyük kuyruklar oluştu
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Kioslular Gemlik! ziııarei elli
Yunanistan’da eski 
Gemlik’ten giden
lerin oluşturduğu 
Kios kenti Yeni 
Gemlik Derneği 
üyeleri, geziye 
geldikleri Gemlik’te 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’i 
ziyaret ederek 
anılarım tazelediler. 
Rehberleri Fulya 
Maria Capuz 
nezaretinde Gemlik 
Belediyesi’ne gelen 
Dernek Başkanı 
Yorgos Maninis, 
yardımcısı Hacıye 
orgiou Aleksandras, 
Papaz Hristos 
Hacıkısenofon, 
meclis üyesi Yorgo 
Kakeli ile birlikte 
kalabalık heyeti 
Başkan Güler 
karşıladı.
Misafirlerini 
makamında kabul 
eden Başkan Güler, 
Gemlik nedeniyle 
birbirlerine yakın iki 
ülke insanı olduk
larının altını çizerek, 
Yunanistan’a 2 kere 
giden bir Belediye 
Başkanı olarak 
oradaki insanların 
yakınlıklarını çok iyi 
bildiğini anlattı. 
Başkan Güler, 
“Sizler gibi bizim de 
orada yaşayan 
insanlarımız var, 
bu da ortak yaşan
tımızın bir kanıtıdır, 
İkinci eviniz olan 
Gemlik’e hoş 
geldiniz” dedi. 
Kendilerini 
Gemlik’te vatanların
da gibi hissettikleri
ni söyleyen Dernek 
Başkanı Yorgos 
Maninis, “Atalarımız 
bize her gün Gem 
lik’i anlattılar. Yeni 
Mahalle, Balıkpazarı, 
Kiliseler, Kız Mektebi 
ve Gemlik’in ortasın
dan geçen dereyi 
hafızalarımızda bili 
yoruz. Halklarımız 
arasında paylaşıla- 
mayan hiçbir şey 
yoktur. Geçmişteki 
zorluk ve acılar iki 
ülke insanını da yer
lerinden etti, ancak 
ilişkilerimizin bu 
kadar iyi olması bir 
fırsattır. Gemlik çok 
güzel ve sizin gibi 
dinamik belediye 
başkanları olduğu 
için de kutluyorum. 
Bizim ve Gemlik’in 
geçmişine sahip 
çıkıyor, biz her 
zaman sizlerin

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmall.Com 
www.milliyet/blog/özcan vural

yanındayız. En 
büyük arzumuz sîz
leri misafir etmektir’ 
şeklinde konuştu. 
Konuk dernek 
Başkanı Yorgos 
Maninis, konuşması 
mn ardından Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e “Yeni

: Gemlik’ten eski 
Gemlik’e” diyerek 
şilt ve hediyeler 
verdi. Başkan 
Güler’e konuk 
başkan’a seramik 
tabak ile Gemlik 
Belediyesi flaması 
hediye etti. 
Başkan Güler, 
ayrıca Gemlik’in 
dünyaca meşhur 
zeytininin fidanını 
vererek, 
“Bu zeytin fidanını 
Yeni Kios’ta ekin 
ve her zaman bizi

hatırlayın” dedi. 
Misafir Yunanlı 
konuklara Atalarının 
yaşadığı eski Gemlik 
fotoğrafları da verilir 
ken, Başkan Güler, 
konuk dernek başka 
nına geçtiğimiz yılın 
Süper Lig Şampiyo 
nu Bursaspor’un 
rozetini yakasına tak 
mayı ihmal etmedi.

Yunanistan’dan 
gelen misafirler 
Gemlik 
Belediyesi’nden 
sonra atalarının 
yaşadığı Gemlik’in 
Yeni Mahalle ve 
Balıkpazarı 
Mahallelerinde 
gezerek tarihi 
evlerin fotoğ 
raflarını çektiler.

Ben isyanlardayım !...
Sayın okurlarım, sizinle dertleşmek isti 

yorum..
Gerçek Türk milleti, böyle uyumazdı.

Böylesine kör değildi.
Böyle kötü seçimler yapmaz, böyle piş

man olmazdı.
Elleri, vücutlarıyla birbirlerine kenetlenir- 

di.
Türk'ün vatanını bölmeye kimse cesaret 

edemez, kimse Türk'ü kalleşçe- haince 
şehit edemezdi.

Verilen şehitlerin kanları yerde kalmaz, 
şehit anaları yas tutmaz, böyle yanmazdı.

Vatanımın şehirlerinde, polislerime taş 
atan çocuklara Türk bayrağı yaktırılmazdı.
“Türk milleti susmazdı. Hakkını arar, 

alırdı.
Kimse bu milleti koyun sürüsü yerine 

koyup, Avrupa Birliği için böylesine alçal- 
mazdı..

Ey benim ülkemin insanları;
20 yıldır.. Evet binlerce şehit verdik, veri 

yoruz.
20 yıldır bir kerecik olsun milletçe 

sokağa dökülüp ‘Kahrolsun PKK- kahrol
sun hainler” dediniz mi?

Sadece şehitlerin cenaze törenlerinde 
uâyıT uiTiiZ.
‘Millet aş -iş derdinde' diyenlere soruyo

rum:
Bir futbol takımımız şampiyon olunca, 

milyonlarca insan, vatanın her köşesinde, 
gece vakti yollara dökülüyor.

Pekiii... konu şehitler ve terör olunca 
neden engel oluyor?
Ateş düştüğü yeri değil, tüm milleti yakı 

yor...
Ben zaten, vatan hainlerinin yüksek 

makamlara getirilmesine ses çıkartmayan 
bir milletten fazla bir şey beklemiyorum...
Aslında, bu millet kendini - benliğini terk 

etmiş.
Ortak ülküsü olmayan bir toplumun birlik 

ve beraberliği olamaz, geleceği olamaz!
Millet olamaz!

Halkımın, kendi kendini ağır ağır yok 
ettiğini görmeye dayanamadığımdan, içim 
kan ağlıyor...

Üzülüyorum..
“Türk milleti hâlâ susuyorsa...
Türk vatanında, Türk askerine hâlâ 

kurşun sıkılıyorsa...
Türk anaları hâlâ ağlıyorsa...
Ve buna bir ‘dur' diyen yoksa...
Gerisini koy ver gitsin..
Bana gelince;
Bu millet için, bu bayrak için şu anda da 

canımı vermeye hazırım.
Bu, damarlarımdaki asil kanın eseridir.
Yeter ki bu durumlara düşmeyelim.
Yazıyoruz, söylüyoruz, bağırıyoruz 

duyan yok...
Susunca da 88 yıllık Cumhuriyetçi, 

Atatürkçü yüreğim yanıyor.
Nasıl yaşayacağım, nerelere gideceğim 

bilmiyorum...

mailto:933@hotmall.Com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrijjüler@hotmail.com

Billltl Emi M8 tM
Yeni Dönem

Ak Parti Genel Başkanı RTE bu sonuç- 
dan sonra nasıl bir tavır sergileyecek ulus 
olarak bunu göreceğiz.

Bizler, taşıdığımız endişelerimizi 
sürdürüyoruz.

Bunların yersiz olduğunu kanıtlaması 
iktidar partisine ve başkanına düşüyor.

Ak Parti bu değişiklik için vizeyi salt 
kendi partisinden almadı.

SP den, dönme solculardan, yandaş 
sivil toplum kuruluşlarından, kimi MHP’li 
kimi CHP’lilerden bile oy aldılar.

Referandum öncesi RTE’nin seslendir 
meye başladığı başkanlık sistemi 
Türkiye’yi nereye götürür bilemiyorum.

Ama, bunlar bir konsensüs içinde 
gerçekleşmezse, yaşadığımız kutuplaşma 
azalmaz, büyür.

Referandumun analizini uzmanlar 
yapacaklar.

Biz, Gemlik sonucunu değerlendirmeli 
yiz.

Gemlik’te Evet ve Hayır çalışmalarını AK 
Parti ve CHP yoğun tempoda yürüttü.

Bayram öncesi yazdığım yazımda da 
belirttiğim gibi, CHP, DP ve MHP’nin yerel 
seçimler de aldığı oy toplamı, AKP ve 
SP’den 7 bin farklıydı.

Gemlik Belediyesi’nde yaşanan olay
ların CHP’de bir güvensizliğe ve oy kaybı
na neden olacağı belliydi.

DP ve MHP’nin referandum çalışmaların 
dan hiç bilgi sahibi olamadık. Gazetemize 
bu konuda yansıyan tek bir haber yapıl
madı.

İlçe başkanlar/ bir demeç bile vermedi 
ler.

Ak Parti ise belediyedeki olayları 
sonuna kadar kullandı.

Hatta bu konuda MHP’liler onlara destek 
oldular.

Sonuçlara baktığımızda, ‘Evet’lerin 166 
oy farkla ‘Hayır’lardan önde olması, vatan
daşın verdiği primi geri aldığı şekilde 
yorumlamak gerekir.

Merkezde CHP yine belli mahallelerden 
beklediği oyu aldı.

Kıyı köyler ve eski beldeler Hayır oyu 
verdi.

Ak Parti’nin köylüye attığı kazığa karşın 
yüksek yerlerdeki köylerden evet çıkması
na bir anlam vermenin olanağı yok.

Sonuçta evetler, hayırlardan 166 tane de 
olsa da önde çıktı.

Bu durum, Gemlik’te başta yerelde ikti
dar olan CHP ve MHP yöneticilerince iyi 
değerlendirilmeli.

Alınması gerekli sonuç alınamamıştır.
Sonuçta Ak Parti’nin hanesine yazıldı.

Gemlik Belediye Meclisi Bayram öncesi toplanarak 
gündemindeki maddeleri görüştü.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Eylül ayı 
birinci toplantısı 23 
üyenin katılımıyla 
gerçekleşirken 
CHP'li Mahir Gencer 
ile Özkan Ateşli 
mazeretleri 
nedeniyle -.toplantıya 
katılmadılar.
Toplantıda açıklama 
yapan Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet 
Güler, iptal edilen 
Balıkçı Barınağı'nın 
yeniden ihaleye çıka 
olacağını söyledi. 
Dairelerden gelen 6 
teklif ile verilen 9 
önergeyi görüşen

meclis üyelerine 
verdiği bilgide, Üni 
versite Önü Düzenle 
me Alanı ve Balıkçı 
Barınağı ihalesinin 
neden iptal edildiği 
ne açıklık getirdi.
Yasa gereği Gemlik 
Belediyesi İmar İşleri

belediye meclisi 
bunları Plan Bütçe 
ve Çevre Komisyo 
nu ile İmar Komis 
yonlarına havalesi 
ni oy birliği ile 
kabul etti.
Başkan Güler, 
toplantı sonunda

Müdürlüğü'nün Ba 
İlkçi Barınağı'na ruh
sat veremediğini, ko 
nunun İmar Müdür 
lüğü ile yapılan gö 
rüşmeler sonucu 
çözüme kavuşturul
masının ardından 
yeniden ihaleye çıka 
rılacağını söyledi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi Komisyon 
lardan gelecek 
konuları görüşerek 
karara bağlamak 
için 14 Eylül 
2010 Salı günü saat 
16.00 da yeniden 
toplanacak.
(Bel.Basın Bürosu)

Bursa’da havram dönüsü 
trafik kazalaro: 12 yaralı
Bursa'da meydana 
gelen iki ayrı trafik 
kazasında 12 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde eski 
hal kavşağında 
meydana gelen 

kazada 7 kişi 
yaralandı. Şehir 
merkezine doğru 
seyir halinde olan 
M.B. (40) yönetimin-

deki 16LT446 
plakalı araca 
arkadan gelen 
Halil İbrahim Y. 
(38) yönetimindeki 
16 JJ 929 plakalı 
otomobil çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
savrulan M.B.'nin 
kullandığı araçta 
bulunan N.A.(28), 
H.K. (28), O.Ö. (33), 
R.E. (44), M.S. (33) 
M.B. ve Halil İbrahim 
Y. yaralandı. Kazada

yaralanan şahıslar 
olay yerine gelen 
ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesi ve 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinden Bursa 
şehir merkezine 
gelen M.U. yöneti
mindeki 34 BTB 03 
plakalı minibüs, 
Gökçeören yol 
ayrımında yolun

kaygan olması 
sebebiyle şarampole 
yuvarlandı.
Kazada M.U.«> 
(36), H.U. (50), 
S.U. (66), A.U. (70) 
ve S.U (50) çeşitli 
yerlerinden yara
landı. Yaralılar 
Bursa'daki çeşitli 
hastanelerde tedavi 
altına alındı.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

KAŞEDE 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 3595

GUVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin 
” bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
Şömine, Barbekü, Fırın, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyonevinine, uaıucau, rum, vcpıe ndpidmd, ıvıezarıiK, oançe uuvarı, ı\ayraK iaşı, iaş ueKorasyon -n r
Bursa Yolu üzeri İznik Işıkları Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: O 535 647 55 031511

mailto:ler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Gemlikli 166 farkla EWET dedi
Anayasa değişikliği halk oylamasında, 28 bin 515 
Gemlikli “EVET” derken, 28 bin 349 kişi de 
“HAYIR” oyu kullandı. 71 bin 963 kayıtlı seç
menden 57 bin 895’i oy kullandı. 21 bin 168 seç
men sandık başına gitmedi. 56 bin 864 oy geçerli 
sayılırken bin 31 kişinin oyu geçersiz sayıldı.

Türkiye genelinde ise, Evet oyları kullanılan geçerli 
oyların yüzde 58 aldı. Hayır oyları ise yüzde 42’de 
kaldı. Hayır oyları daha çok kıyı illerimizden 
çıkarken, Evet oyları da başta İstanbul olmak üzere, 
İç Anadolu ve Doğu Anadolu’dan çıktı. MHPlilerin 
güçlü olduğu illerde beklenen Hayır oyu çıkmadı.

Ak Parti hükümetinin 
Anayasanın 16 mad
desini değiştirmek 
için dün yapılan halk 
oylamasında seçmen
lerin yüzde 58’i EVET 
oyu kullanırken, 
yüzde 42’si de HAYIR 
oyu kullandı.
Dün, Türkiye’nin 
doğusunda saat 
07.00’de batısında 
saat O8.oo de 
başlayan oy verme 
işlemleri doğu 
illerimizde saat 
16.oo’da, batı 
illerimizde ise saat 
17.oo de sona erdi. 
49 milyon 505 bin 784 
toplam seçmen 37 
milyon 653 bin 356 u 
sandık başına gitti. 
Seçimler, Türkiye 
genelinde olaysız 
geçti.
Gemlik’teki referan
dum oylamasında ise 
‘Evet’ oyları 
‘Hayır’lara 166 fark 
yaptı.
Gemlik’te 71 bin 963 
kayıtlı seçmenden 57 
bin 895’u halk oyla
masına katılırken, 21 
bin 168 seçmenin 
sandığa gitmediği 

görüldü. 
Hşlk oylamasına 
Katılan seçmenlerin 
56 bin 864 oy geçerli 

- sayılırken, bin 31 oy 
. ise geçersiz kabul 
edildi.
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
28 bin 515 seçmenin 
anayasa değişikliğine 
‘Evet’ oyu kullandığı, 
28 bin 349 seçmenin 
ise ‘Hayır’ oyu kul
landığı bildirildi.

SONUÇLAR 
ERKEN ALINDI 
Gemlikli seçmenler, 
anayasa değişikliği 
oylamasında oylarını 
194 sandıkta kullandı. 
Saat O8.oo’de 
başlayan oy verme 
işlemi saat 17.oo’de 
sona erdi. Sandık 
Kurulları bu saatten 
sonra oy kullanmak 
isteyenlere oy kul
landırmadı.
Saat 17.oo’den önce 
Sandık Kurullarına 
başvuranlar ise 
oylarını kullandı. 
Evet ve hayırların 
oylandığı referandum

da, İlçe Sandık 
Kurulları sonuçları 
kısa sürede aldı. 
Sonuçlar, Sandık 
Kurulları tarafından 
İlçe Seçim Kurulu’na 
teslim edilirken, kesin 
sonuçlar saat 20.15 
sıralarında alındı. 
CHP ve AKP ilçe 
merkezlerinde sandık
ların kapanmasından 
sonra yoğun faaliyet 
gözlendi. Sandık 
parti görevlilerinin 
referandum 
sonuçlarını partilerine 
getirmeleri sırasında 
büyük heyecan 
yaşandı.
CHP ve AKP ilçe 
binalarında kurulan 
bilgisayarlara 
sonuçlar yüklenerek, 
son dakikalara kadar 
‘Hayır’ oylarının önde 
görülmesi AKP de 
hüzüne neden 
olurken, CHP ilçe 
merkezinde sonuçlar 
sevinç yarattı.
Ancak, bazı köylerden 
sonuçların geç gelme 
si ile ‘Hayır’ oyları bir 
anda ‘Evet’ oylarının 
arkasında kaldı. 
Köylerden gelen 

sonuçlar ile Gemlik’te 
referandumda ‘Evet’ 
ler 166 oyla ‘Hayır’ 
ların önüne geçti. 
Sonuçların alın
masının ardından 
gazetemize sonuçları 
yorumlayan CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
“Halkımızı yeterince 
ikna edemediğimiz 
anlaşılıyor. Sonuçlara 
saygı duyuyoruz. 
Ancak, ciddi 
kaygılarımız var. AKP 
Genel Başkanının tek 
parti tek lider diktası
na götüreceğinden 
endişelerimiz var. 
Bu değişikliklerden 
sonra yargı iktidar 
partisinin güdümüne 
girecektir. İnşallah, 
biz yanılırız, Türk 
halkı haklı çıkar” 
dedi.
AKP İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci ise 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “Gemlikli 
vatandaş tercihini 
kullanmıştır. Buna 
saygı duymak zorun
dayız. Evet oyları az 
da olsa önde çık
mıştır. Bu bizi sevin
dirdi. Referandum 

çalışmalarımızın 
sonucunu aldık. 
Gemlik halkı herşeyi 
hakediyor. Gösterdiği 
sağduyusundan 
dolayı teşekkür ediyo
rum. Hayır oyları 
daha çok kıyı köyleri 
ve eski beldelerden 
çıktı. Bunlara da 
saygı duyuyoruz. Bu 
referandum geçen 
seçimlerin bir kopyası 
oldu. Hayırlı olmasını 
diliyorum. Evet 
oylarının oranı yüzde 
50.15, hayır oylarının 
oranı ise yüzde 49.85 
tir” dedi.
Türkiye genelinde ise 
‘Hayır’ oylarının daha 
çok Ege ve Akdeniz 
kıyılarında verildiği 
görüldü.
Edirne, KIrklareli, 
Tekirdağ, Çanakkale, 
Aydın, İzmir, Denizli, 
Muğla, Antalya, 
Mersin, Eskişehir, 
Zonguldak, Tunceli, 
Giresun, Hatay, 
Adana, Uşak, Manisa, 
Balıkesir, Bilecik’te 
‘Hayır’ oyları 
çıkarken, İç Anadolu, 
Karadeniz, Güney 
Doğu ve Doğu

Anadolu Bölgelerinde 
de ‘Evet’ oyu çıktı. 
Gazetemiz baskıya 
hazırlandığı sırada, 
sandıkların yüzde 
99.9 u açılmıştı. 
151 bin 859 toplam 
sandığı 151 bin 787 
sinde 49 milyon 505 
bin 784 seçmenin 37 
milyon 657 bin 780 i 
oy kullandı.
Halk oylamasına 
katılım oranı boykota 
karşın yüzde 88 
olarak gerçekleşti. 
Evet oyları yüzde 58, 
hayır oyları ise yüzde 
42 olarak çıktı. 
Referandumda 
Güney Doğu illerinde 
katılım oranı yüzde 
55 olarak gerçekleşti. 
Güney Doğu seç
meninin yüzde 
86.45 i evet oyu 
kullandı.
BDP’nin boykot 
kampanyası, terör 
örgütünün tehdidi 
sayesinde bazı illerde 
kısmen başarılı oldu. 
Katılım Hakkari’de 
yüzde 7, Şırnak’ta 
ise yüzde 
20 seviyesinde 
gerçekleşti.
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CHP’nin 81 kuruluş mldönümü kutlandı
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin 87. kuru
luş yıldönümü tören
lerle kutlandı.
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü de 
CHP’nin kuruluşu 
yıldönümü 
9 Eylül 2010 günü 
Atatürk Anıtı 
önünde kutlandı. 
CHP nin 87. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 
Atatürk Anıtı önünde 
toplanan CHP liler 
Atatürk Anıtına 
çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulundular.
Daha sonra İstiklal 
Marşı okundu. 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler burada 
yaptığı konuşmada, 
CHP ulusal kurulu- 
luş mücadelesinin 
başarı ile sonuçlan
masından sonra 9 
Eylül 1923 tarihinde 
Mustafa Kemal Ata 
türk tarafından ku 
rulduğunu söyledi. 
Cem Güler şöyle

konuştu: 
“CHP Türkiye'nin en 
köklü ve en güçlü 
siyasal partisidir. 
Aynı zamanda 
Türkiye Cumhuriyeti 
devletinden önce 
kurulmuş olup, 
saltanat ve hilafete 
dayalı köhnemiş, 
yozlaşmış, ve işgal 
güçleriyle işbirliği 
yapacak kadar 
ulusal bilinçten yok
sun ve teslimiyetçi 
monarşik OsmanlI 
Devlet düzenini, 

devrimci bir anlayış 
la değiştirerek, yeri 
ne onun külleri ve 
yıkıntıları üzerinde 
ulusal egemenliğe 
ve ulus devlete da 
yalı, çağdaş, üniter, 
laik, Türkiye Cumhu 
riyeti Devleti'ni 
kurmuş partidir. 
Cumhuriyetçilik, 
halkçılık, milliyetçi
lik, devrimcilik, laik
lik ve devletçilik 
ilkelerini esas alan 
çizgisiyle Türkiye 
Cumhuriyeti'ni;

büyük önder Muşta 
fa Kemal Atatürk'ün 
hedef gösterdiği 
muassır medeniyet 
ler seviyesinin üze 
rine” çıkarmak için 
Türk Ulusu ‘nu kul
dan bireye, ümmet
ten millete yüksel
terek, devlet düzeni
ni tepeden tırnağa 
dönüştürüp uygar 
dünyayla bütün
leştirmek için 
sanayiden tarıma, 
hukuk düzeninden 
yönetim biçimine, 

bilimden teknolojiye, 
eğitimden sağlığa, 
ekonomiden toplum
sal kültüre bir dizi 
köklü dönüşümleri 
gerçekleştirmiş 
devrimci bir siyasal 
partidir.”
CHP’nin Atatürk’ten 
sonraki geçmişini de 
anlatan Güler, 
Kemal
Kılıçdaroğlu’nun 
Genel başkan 
seçilmesinden sonra 
halkın umudu haline 
geldiğini söyledi.
Güler kunuşmasına 
şöyle devam etti: 
“ilk genel seçimde 
de ülkemizin üzerine 
karanlık bir kabus 
gibi çöken, emper 
yalizmin işbirlikçisi, 
darbe ürünü, çakma 
demokrat, sivil dikta 
özlemcisi AKP iktida 
rından Türkiye'yi 
kurtarıp, CHP'yi ikti
dar yaparak güzel 
ülkemizin makus tali 
hini yenmek için var 
gücümüzle çalışaca 

ğımıza söz veriyor 
ve partimizin kuru
cularını, başta büyük 
önder ve ebedi lider
imiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ile 
geçmişteki tüm 
genel başkanlarımız- 
dan ebediyete 
göç etmiş olanları 
saygı ve rahmetle, 
yaşamını sürdüren
leri ise sevgi, 
saygı ve minnetle 
anıyoruz.
Yönümüz Büyük 
Atatürk'ün aydınlık 
yoludur. Vazifeye 
atılmak için içinde 
bulunduğumuz 
ortam ve koşulları 
düşünmeden, 
Atamızın kurduğu 
laik cumhuriyet ile 
ilke ve devrimlerinin 
her durumda ve 
koşulda sonsuza 
dek koruyucusu ve 
savunucusu ola
cağımıza söz 
veriyoruz. Yolumuz 
açık, yönümüz 
aydınlık olsun...”

«sekeri
KREŞLERİ --------

GEMÜK'İN İLKÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 
€ĞİTİWID€ 12. VII 
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır” 

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA 

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AVRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA LE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YCTİŞÎİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

5I7 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

lifli Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGC BROKSR'I

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

■_ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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I1SİH
Ev ve arabada siga 
ra yasağı Dünya 
Sağlık Örgütü siya 
silerden “ev ve ara
balarda sigara içme 
yasağı” getirilmesi
ni istedi 
Dünya Sağlık Örgü 
tü (WHO) Norveç’te 
130 bin çocuğun ev 
ortamında pasif 
içici olduğunu 
söyleyerek siyasiler 
den “ev ve arabalar 
da sigara içme yasa 
ğı” getirilmesini 
istedi. Aftenposten 
gazetesinin haber
ine göre işyer
lerinde uygulanan 
yasaklarla çalışma 
arkadaşlarının 
sağlığına olumlu 
etki yapıldığını ama 
evde içilen sigaray
la çocukların pasif 
içici konumuna 
geldiğini belirten 
WHO’nun önerisine 
siyasetçiler ve 
medya sıcak

baktıklarını açıkladı. 
Ülkede çocukların 
olumsuz etkilen
memesi için evlerde 
ve özel arabalarda 
sigara içme 
yasağının getir
ilmesini isteyen 
WHO, “çocukların 
pasif içici olmaları 
çok ciddi sorunlar 
ortaya çıkarıyor” 
dedi. Daha önce 
yapılan bir ankette 
halkın büyük bir 
kesimi bu öneriyi 
kabul ederken 
gelişmeler üzerine 
Norveç Sağlık 
Bakanı Anne-Grete 
Strom-Erichsen 
“Norveçli çocuk
ların yüzde 20’si 
astım ve solunum 
yolları hastalığın
dan şikayetçi. En 
önemli etkenlerden 
birisi de pasif içici
lik ve sigara. Bu 
öneriyi inceliyoruz” 
dedi.

KlMYa MÜHENDİSİ

Gemlik’te ikamet 
eden 

KİMYA MÜHENDİSİ
ARANIYOR

YILDIRIM TUZ A.Ş. 
Müracaat

Tel : 0 532 616 01 82 
0 224 513 11 73

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik KSrfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

İMOBETÇİECZANE
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NEŞE ECZANESİ

T? Hfi A ,<SUYUNU B0?A 
HARCAMA”

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

1 M

1 J

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
SüzerTürizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 -|3 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası ■ 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ , 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 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
Akça'gaz 514 88 70
Tötalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1o 7g
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 '14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 30 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

■■■ayfrı o 

USmilK KRnGZ
GENLİK’İR İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL t: 37 SAYI : 3762

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ıııılıtaılf
MISSMASI 

ALACA KARAM 
EFSANESİ »HA 
IIMMM 
15.50-17.0049.00- 

20.30

Rezervasyon 
(Td: 515 33 21)
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0 SosyAİ Yaşam MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
MART AYI SONUNAKADAR KAMPANYADANFAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri

ç/ Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler 
Kurum Yemekleri 
Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ
Jj Catering ve Garson Temini

Nikah Masası Süsleme
Sandalye Süslemeleri 

Masa Örtüsü Süslemeleri.

Fotoğraf ve Video Çekimi
Borkovizyon
Canlı Müzik

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi ■

Müracaat: (0.224)*5]2 00 50 £512 00 30



oza man uogmtim oeuuj
ClCl Cl cırı y ci Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.

Umurbey Paşabahçeler Mevkii
Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK

www.aykentilkogretim.k12.tr

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Özel Ayken! İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,
id özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar,

okulumuzun YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL

7.400 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

I GENEL TEMİZLİK FİRMAŞIİ
“Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır. |

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
14 Eylül 2010 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

Mehmet Kavaonlu; “GemlB'B 
hiçbir kmitmüE
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Meh 
met Kayaoğlu, 12 Eylül günü yapılan anaya 
sa değişikliği halk oylamasında Gemlik ge 
nelinde partisinin kaybının olmadığını söyle
di. Kayaoğlu, “AKP sınıfta kalmıştır. Hayır 
diyenler biraz daha gayret etseydi sonuç 
Gemlik’te farklı çıkardı. AKP’nin basını ve 
televizyonları kullanmasındaki fırsatı bir ay 
bana verseylerdi ben bile sonucu değiştirir, 
Hayır çıkartırdım” şeklinde konuştu. Syf 2’de

IllM
Gemlik Ticaret ve Sana 
yi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Anayasa değişik
liği referandum sonuç 
larını değerlendirirken, 
“Demokrasilerde son 
sözü halk söyler. Halk 
değişiklikten yana oy 
kullandı buna saygı 
göstermek gerekir” 
dedi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Millilerimiz
Dünya Basketbol Şampiyonası önceki 

gün sona erdi.
. Türk Milli Basketbol takımının tüm 
karşılaşmalarını zevkle izledim.
Kimi çok gerildim, kimi tepki göster

dim, kimi bağırıp çağırdım.
Ama, sonuç olarak her karşılaşmayı 

yengiyle bitirdikleri için de milli duygu 
İarımı gem vuramayarak mutluluğu 
taddım.
Benim gibi bütün ulusun da bu mut

luluğu tattığına inanıyorum.
Fransa gibi, Sırbistan gibi güçlü ta 

kımlarryenmemizin tadını içimde yaşa 
dim.

Ulusça bir ortak paydada bizleri mut- 
landıran millilerimizi kutlarım. Dev.4’de

İtAĞBENNEfî

Etrafta dolaşan ördek ve kazların arasında, 
ulu çınar ağaçlarının gölgesinde, 
akan suyun serinliğini hissederek...
Çiçeklerin arasında doğayla iç içe ...
Herşey gözünüzün önünde pişiriliyor. |
Toprak saçtan yeni düşmüş sıcak köy 
ekmeği ve üzerinde eriyen tereyağı... I9HH 
Odun ocağında gözleme ve yayık ayranı...
Yanında da çökelek ve domates...
Sedir Adası üzeri 2. Km. Çamlı köyü 
Tel : O 252 495 80 80 - 495 84 62 (pbx) 
Fax : 0.252 495 84 66 MARMARİS
WWW.cinarmu9laevleri.e0m

Yeşilin binbir çeşidinin mavinin büyüleyici güzelliğiyle buluştuğu, 
şırıl şırıl suların çınar ağaçlarının gölgesinde türküler söylediği 

MARMARİS ÇINAR MUĞLA EVLERİ

UMUT THERMAL RESORT & SPA BİR ÇINAR MUĞLA EVLERİ KURULUŞUDUR

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://WWW.cinarmu9laevleri.e0m
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M liıı liıiaı sont a efroiM mi ıhı 
c ıttsı ıı vti'nseltuı ii itil ta İni«ıfABD

Süper güçler güçlerini insanlık için kullan
madıktan gayri bu dünyada dirlik düzen 
olmaz.

Dünya durup dururken Emperyalizme ve 
onun ağababası ABD’ye düşman olmuyor.

ABD’ye yada G 8’lere değil tabiî ki. 
Yönetim biçimlerine.
Yönetenlerine.
Daha doğrusu yönetemeyenlerine...
Niye?
Ekonomik ve askeri açıdan güçlü olmak 

demek dünyanın patronu olmak demek mi?
Büyüklük sadece güç gösterisiyle mi 

kanıtlanır...
ABD farkında değil mi?
Hadi uzaya gidiyor peki uzayda mı yaşı 

yor?
Dünyada 40 milyon HIV virüsü taşıyan 

insan var, 824 milyon insan açlık çekiy
or,630 milyon insan evsiz yaşıyor.

Madem büyüksün..
Düşsene dünyanın önüne.
Olanaklarım insanlık için seferber etsene.
Ortalığı karıştıracağına, ürettiğin ultra 

teknolojik silahları masum insanların 
üzerinde deneyeceğine kucaklaşana...

Ya da şu ilaç ve silah tacirlerini 
uyarsana...

Ne yazık ki„.
Amerika doğal,siyasal ve ekonomik 

yapısından olsa gerek...
Doğru dürüst ve insanca duygularla 

yönetilemiyor.
Demek ki...
ABD’de uygulanan Beslenme tarzı ve 

eğitim sistemi “adam” yetiştiremiyor.
Yetiştirdiklerinin hal-i pür melali ortada. 
Hele hele sondan bir önceki “başkan”.

Bir alem...
Öyle bir alem ki kendi ülkesinin insanları 

bile yaka silkmiş durumda...
Ortalığı kan gölüne çevirdi.
Şimdikiler onun pisliklerini temizlemeye 

çalışıyor.
Başarır mı? .
Elbetteki...
Ama özünden uzaklaşmaması, Kunta

। Kinte’nin torunu olduğunu unutmaması 
şart.

Aşağıdaki fıkra Bush oğlu Bush’un kendi 
ülkesindeki durumunu göz önüne seriyor:
“Amerika'da adamın biri işine giderken bir

den anormal bir trafiğin içine düşer, ama 
trafik bir milimetre bile kıpırdamamaktadır. 
Bir süre sonra arabasının yan camına 
birisinin tıkladığını görür ve camını açar.

- Ne var, ne olmuş acaba?
- Teröristler Bush'u yakaladılar. Eğer 1 mil

yar dolar verilmezse, üstüne benzin döküp 
yakacaklarmış.

- Haa şimdi anladım bu trafiği...
- Ya işte onun için, herkesten biraz yardım 

topluyoruz
- İnsanlar ne kadar veriyor ortalama 

olarak?
- Valla yaklaşık olarak 5 'er litre.
Durduk yerde bu ABD yazısı da nerden 

çıktı diyeceksiniz?
Başbakan “yüzde 58” Evet oyundan sonra 

yaptığı konuşmada okyanus ötesine 
teşekkür edince.

Gerçi O’nun kimi kastettiği belli de. 
Ben böyle algıladım.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Anayasa değişikliği 
referandum 
sonuçlarını 
değerlendirirken, 
“Demokrasilerde 
son sözü halk 
söyler. Halk değişik
likten yana oy 
kullandı buna 
saygı göstermek 
gerekir” dedi.
Kemal Akıt, 
önceki gün yapılan 
halk oylamasında 
anayasa değişik
liğine halkın

Mehmet Kayaoglu; "Gemlik’
hiçlıir kaybımız yoK’’

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
12 Eylül gynü 
yapılan anayasa 
değişikliği halk 
oylamasında 
Gemlik genelinde 
partisinin 
kaybının 
olmadığım söyledi. 
Gazetemize 12 Eylül 
referandum oyla
masının sonuçlarını 
değerlendiren 
Kayaoğlu, sağ 
seçmenin aklıyla 
değil, duygularıyla 
oy kullandığım 
söyledi, 
iktidarın 
amacının Anayasa 
Mahkemesinin 
yapısı ile Hakimler 
ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun ve vergi 
kaçakçılarının yurt 
dışına çıkmalarının 
önünü açmak için 
referanduma gittik
lerini ve halkın evet 
oylarını tercih ettiği
ni bu duruma saygılı 
olduğunu söyledi.

yüzde 58’inin 
“Evet”, yüzde 
42’sinin ise 
“Hayır” dediğine 
hatırlatarak,

“Demokrasilerde 
halkın dediği olur.
12 Eylül günü sandı 
ğa giden halkımız 
Anayasa değişikliği

Kayaoğlu şöyle 
devam etti: 
“Milletin kararına 
saygılı olmamızla 
birlikte yanlış 
karar olduğuna 
inanıyoruz.
Önümüzdeki gün
lerde bu kararın 
sonuçlarını 
yaşayacağız.
Bölücülüğün artaca 
ğına inanıyoruz.
BOP projesi ile 
Türkiye biçimlendi 
rilmek isteniyor.

Aynı gemide yolcu
luk yapıyoruz, 
gemiyi delmeye 
çalışıyorlar. Bunlar 
BDP nin “Hayır” 
cephesinde 
olduğunu söylediler 
BDP’nin “Hayır” 
cephesinden 
olduğunun söylen
mesi için insanın 
ya aptal ya da 
şerefsiz olması 
lazımdır." dedi. 
Referandumda 
kayıplarının 

konusunda “Evet” 
demiştir. Herkesin 
buna saygı göster
mesi gereklidir. 
Bizler, iş adamları 
olarak istikrann 
devam etmesini 
isteriz. Bundan 
sonra hükümet eko 
nominin çubuğunu 
yükseltmek için 
çalışmalıdır.
Kaybettiğimiz enerji 
mizi ekonominin 
daha iyiye gitmesi 
için harcamalıyız. 
Sonuçlar ülkemize 
hayırlı, uğurlu 
olsun” dedi.

olmadığını söyleyen 
Kayaoğlu, Gemlik te 
hayır çıkması evet 
çıkması denemez 
diyerek,, “AKP sınıf
ta kalmıştır. Hayır 
diyenler biraz daha 
gayret etseydi 
sonuç Gemlik’te 
farklı çıkardı. AKP 
nin basını ve tele
vizyonları kullan
masındaki fırsatı bir 
ay bana verseylerdi 
ben bile sonucu 
değiştirir, Hayır 
çıkartırdım” 
şeklinde konuştu. 
Milletin AKP’nin 
gerçek yüzünü bun
dan sonra göreceği
ni belirten Kayaoğlu, 
“Milletimiz bu süreci 
yaşayacaktır. Bizler 
AKP nin gerçek 
yüzünü göstermek 
için yılmadan 
anlatmaya devam 
edeceğiz. Milletimiz 
bunların gerçek 
yüzünü gördüğünde 
gerekli dersi 
vereceğine inanıyo- ] 
rum.” dedi.

Gemlik KHrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Hiaiiitîii
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde bir 
otomobilin elektrik 
direğine çarpması 
sonucu 2 kişi ha 
yatını kaybederken, 
1 kişi de ağır 
yaralandı.
Kaza, önceki gece 
saat 23.00 sıraların
da Yenişehir-lznik 
yolu üzerinde 
bulunan Atakent

Ilğat oiomolıilin eve girmesini Bnleıli
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, başka bir 
araca çarparak ters 
dönüp sürüklenen 
otomobilin eve 
girmesini ağaç 
engelledi.
Edinilen bilgiye göre 
Sadettin Bozkurt 
(31) idaresindeki 10 
SH 871 plakalı oto
mobil, Runguçpâşa 
Mahallesi 119.
Sokak'ta ilerlerken 
aniden ara sokaktan 
önüne çıkan Mehmet

Sinaradan çıkan yangın can aldı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
sigaradan çıktığı 
tahmin edilen 
yangında dumandan 
zehirlenen bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ortabağlar 
Mahallesi'nde 
Bahattin Seymen 
ler'e (48) ait evde 
henüz bilinmeyen

Bir saatle 5 geri soldular
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde bir saatte 
5 iş yerine girerek 
hırsızlık yaptıkları 
iddia edilen 3 yaşı 
küçük zanlı, yol 
ortasında dikkat 
çekince polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Zanlılar, kendilerini 
görüntüleyen

Sitesi önünde mey
dana geldi. Kutay 
U.'nun (19) kul
landığı 16 UP 399 
plakalı otomobil,

aşırı hızdan dolayı 
yol kenarına savru
larak elektrik 
direğine çarptı. 
Hurdaya dönen

Ali Atış (64) yöneti
mindeki 34 BY 6698 
plakalı otomobile 
çarptı. Çarpışmanın 
etkisiyle ters dönen 
ve sürüklenen oto
mobilin eve girmesi
ni kaldırımda bulu

nedenle yangın çıktı. 
Olay yerine gelen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı'na 
bağlı ekipler, yangını 
kısa sürede kontrol 
altına aldı. İçeriye 
giren itfaiye erleri, 
ev sahibi 
Seymenler'i yerde 
baygın şekilde 
yatarken buldu.

basın mensuplarına, 
"Bursa'nın en 
hızlı hırsızları 
biziz" diye bağırdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, bayramın son 
günü iş yerlerine 
giren O.Ö. (17), B.A 
(17) ve S.M. (19), 
çaldıkları eşyalarla 
kaçmayı başardı. 
Bir.sonraki gün

nan ağaç engelledi. 
Çevrede bulunan 
vatandaşlar tarafın
dan araçtan 
çıkarılan surucu 
Mehmet Ali Atış 
ve torunu Cevdet 
Atış (11) kazadan

112 Acil Servis 
ambulansı 
görevlilerinin müda
hale ettiği sıvacı 
ustası Seymenler'in 
dumandan 
zehirlenerek hayatını 
kaybettiği belirlendi. 
Seymenler'in yan 
odada uyuyan 
çocukları yangından 
yara almadan 
kurtuldu.

çalıntı eşyaları 
satmaya giden 
3 zanlı, Duaçınar 
Mahallesi Uzun 
Cadde üzerinde 
devriye gezen 
polis ekiplerinin 
dikkatini çekti. 
Hareketlerinden 
şüphelenilen zan
lılar, çaldıkları 
plazma televizyon, 

araçta bulunan 
Aykut Yıldız (18) ve 
Kadir Sert (18) olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Araç 
sürücüsü 
Kutay U. ise ağır 
yaralı olarak Bursa 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

“EVET” - “HAYIR”

yara almadan 
kurtulurken, kısa 
süre önce kalp 
ameliyatı olduğu 
öğrenilen 
kız kardeşi Münire 
Ardıç (42) kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlattı. Kaza sonrası 
fenalaşarak ambu
lansla Karacabey 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Ardıç'ın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Polise ifade veren 
Seymenler'in 
çocukları, 
babalarının sigara 
içtiğini, yangının 
muhtemelen 
söndürülmemiş 
sigaradan çıkmış 
olabileceğini 
söyledi.
Olayla ilgili olarak 
başlatılan çok yönlü 
soruşturma sürüyor.

kılıç, kama ve 
döner bıçağı ile 
yakalandı.
Yavuzselim 
Polis Merkezi'ne 
getirilen yaşı 
küçük zanlılar, 
basın mensuplarına, 
"Çek, çek 
Bursa'nın en hızlı 
hırsızları bizleriz" 
diye bağırdı.

Sandıktan "Evet" çıkması benim için sür
priz olmadı.

Beklediğim sonuç buydu.. 55 - 45 bekliy
ordum..

Ancak “Evef’lerin yüzde 55’in üzerinde 
çıkması sürpriz sayılabilir.

Bence bu sonuca etki yapanlar şunlar;
AKP “Evet” yönünde devlet imkânları 

dahil bütün güçlerini seferber etmesi...
Toplumu etkileyecek kişi ve kuruluşlar 

üzerinde baskı kurulması.
Medyanın ağırlıklı olarak “Evet” yönünde 

çalışması...
İş dünyasının “bitaraf olan bertaraf olur” 

tehdidiyle tek taraflı oy açıklamaya mecbur 
bırakılması...

AKP’nin propagandaya büyük fonlar ayır
ması... Dağa taşa evet yazılması..

Ben Cadde ve meydanlarda bir tek olsun 
“Hayır” afişine rastlamadım.

Hayır demeye kalkışanların takibe hatta 
baskı altına alınması...

Hayır propagandası yapan gençlerin ve 
kadınların dövülmesi, itilip kakılması...

Gazetelere günlerce verilen, her biri 
büyük paralı tam sayfa ilanlar..

İftar yemeklerinin bile ‘Evet’ propagan
dası için vesile yapılması...

Bütün bunlara ek olarak AKP sözcüleri 
nin anayasa değişikliklerini halka kendileri 
yönünden iyi anlattıkları da eklenebilir 

Recep Tayyip Erdoğan gündeme hâkim 
olmayı başardı.

Anti demokrat maddeler demokrasi kılıfı
na iyi uyduruldu.

12 Eylül’ün darbe motifi AKP lehinde iyi 
kullanıldı.

AKP’nin kendi tez ve davasını iyi savun
masına karşılık CHP ve diğerleri önemli 
hatalar yaptılar...

CHP, anayasa değişikliklerinin halka 
getireceği olumsuzlukları anlatacağı yerde 
süreci bir seçim kampanyasına 
dönüştürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu kampanyada havuzlu 
villa ve benzeri polemiklere çok fazla vakit 
ayırdı.

Gereksiz birtakım seçim vaatlerine yönel
di.

Türban ve genel af konularındaki vaatleri, 
yanlıştı, kendini köşeye sıkıştırmaktan 
başka fayda sağlamadı.

CHP’de Kılıçdaroğlu dışında konuşan 
kimse yoktu,...

Baykalcıların kampanyaya sokulmaması 
güç eksiltti.

CHP referandum için Cimri davrandı.
Referandum kampanyası sırasında alttan 

alta parti içi çekişme sürdü
Kemal Kılıçdaroğlu bütün enerjisini kam

panyaya vermişken birtakım kişiler perde 
gerisinde Baykal çalışması içindeydi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy kullanama
ması başlı başına skandaldi.

Bu ayıp bile durumu anlatabilir.
CHP’de parti mekanizmasının çalış

madığının göstergesi oldu.
MHP etkili olamadı...Nedense suskun 

.yenilgiyi kabul etmiş durumdaydı.
Sivil toplum örgütleri ortalarda fazla 

görünmedi.
Pekiii... Sonuç...
İki aylık maratonu, iktidar imkânları, para 

gücü ve medyayı da arkasına alan AKP 
becerisi ve Recep Tayyip Erdoğan enerjisi 
kazandı.

Halkın yüzde 80’inin okumadığını 
söylediği anayasa değişiklikleri yüzde 58 
oyla kabul edildi. Hayırlı olsun...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış'
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Millilerimiz
Takımımızı finale taşıyan 12 Dev Adamın 

dünya devi ABD’nin millileri karşısında ezilme 
den kıyasıya bir oyun sergilemesini de göre 
rek muttandım.

Takımızın serbest atışlar ile pota dışından 
direk atışlarındaki başansızlıklar olmasaydı, 
ABD millileri karşısında sonuç lehimize döne 
bilirdi.

Belki de dünya şampiyonu olabilirdik.
Altın madalyayı almadık ama gümüş madal 

ya Türkiye ye geldi.
Bu ortak sevincimiz oldu.
En kötü günümüzde bile sevinecek birşey 

ler bulabilmek ne güzel.
12 Eylül günü, anayasa değişikliği için ya 

pılan halk oylamasında “evet”çiler sevinirken, 
"hayır” cılar da sandıktan çıkan sonuçlarda 
tadamadıklan sevinci, 12 DevAdam’ın başarı 
sıyla tattılar.

Milli Basketbol takımımızla ne kadar övün 
sek azdır.

Herşeyden önce çok güzel oyunlarıyla bas
ketbol ziyafeti çektirdiler bizlere..

Kimi zaman heyecanın kalp durmasına va 
racak denli büyüğünü yaşattılar.

Sırbistan karşısında 3 periyod geride 
kalmamıza karşın, son saniyede Kerem. Tun 
çeri’nin iki sayılık basketi karşılaşmayı alma 
miza, finali oynamamıza neden olan anı unuta 
mıyorum.

Genç millilerimizi bir kez daha kutlarken, 
bize yine bu zevkleri ve mutlulukları yaşatma 
larını diliyorum.

12 Eylül de Halk oylamasında, CHP Genel 
Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy kul
lanamaması hiçbir mazeret kabul etmez bü 
yük bir gaftır.

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı basın toplantısın
da, bunda kimsenin suçu olmadığını, yoğun 
çalışma temposunda seçmen listesini incele 
me fırsatı bulamadığı söyledi.

Bu da af edilecek bir mazeret değil bana 
göre..

Halkından sandığa gitmesi için bir oyun bi 
le önemine değinen bir liderin, oy kul lana ma 
masını seçmene anlatabilmesi zordur.

Ana muhalefet partisi genel başkanının çev 
resinde birçok danışmanı ve yardımcısı vardı.

Bunlar da mı böylesi önemli bir konuyu 
atladılar.

Referandumda Evetlerin hayırları geçtiği 
bir oylamadan sonra, Kılıçdaroğlu muhalifle 
linin oklarından nasıl kurtulacak göreceğiz.

Ana sınıfı ve birinci sınıf
öğrencileri bugün okullu oluyor

20 Eylül 2010 günü 
kapılarını öğrenci 
lerine açacak olan 
ilk ve orta dereceli 
okullarda kayıtlar 
devam ederken, ana 
sınıfı ile ilköğretim 
okuluna bu yıl 
başlayacak birinci 
sınıf öğrencileri 
bugün okullarla 
tanışacaklar.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkili 
ierinden aldığımız 
bilgilere göre, Milli 
Eğitim Bakanlığınca 
geçtiğimiz yıllarda 
uygulamaya konan 
okul tanıma progra 
mı kapsamında 
bugün ilkokula yeni 
başlayan öğrenciler 
ve ana sınıfı öğren
cileri hafta sonuna 
kadar okullarında 
eğitime hazırlık ve 
tanıma için 
öğretmenleriyle 
buluşacaklar.
İlköğretim okullarına

kayıtların devam 
ettiği bildirilirken, 
2010-2011 eğitim ve 
öğretim yılında 
ilçemizde öğretmen 
açığının bulun
madığı bildirildi.
860 öğretmen, 17 
bin 200 öğrenci ile 
bu yıl eğitim ve_ 
öğretim verecek 
olan Milli Eğitim T 
camiasında 7 lise 7

ortaöğretim 
kurumu 18 
ilköğretim okulu 
bulunuyor.
20 Eylül 2010 günü 
başlayacak olan 
yeni eğitim ve öğre
tim yılında Gemlik 
Kız Meslek Lisesi ve 
Anadolu Kız Meslek 
Lisesi öğrencileri 
eski Sunğipek 
Fabrikası’nda yapımı

biten yeni okulların
da ders başı 
yapacaklar.
Yıkılarak yeni 
yapılacak olan 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri ise 
boşaltılan Kız 
Meslek Lisesi 
binasını okul inşaatı 
bitesiye dek 
kullanacaklar.

Devlet Hastanesi’nde mesai dışı 
poliklinik uygulaması haşladı

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
Sağlık Bakanlığınca 
uygulamaya 
sokulan Mesai 
Dışı Poliklinik 
uygulamasına 
başlandı.
Sağlık Bakanlığı’nın

2010/57 sayılı 
genelgesi gereğince 
Eylül 2010'da iç 
Hastalıkları uzmanı 
Uz. Dr. Mehmet 
Kürşad Keskin ve 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr.
Levent Tahsin 
Özdöker tarafından

mesai dışı 
poliklinik hizmeti 
verilecek.
Poliklinik 
hizmetinden 
yararlanmak 
için hastaların belir
tilen saatlerde, 
Manastır Binasına 
başvurması

gerekmektedir.

İÇ HASTALIKLARI 
27 Eylül 2010 
Pazartesi günü 
17.30-22.00 
30 Eylül 2010 
Perşembe günü 
saat 17.30 - 22.00 
arası.

ASİLÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİRMASINA AİT 19.01.2009 TARİH 
0481726 NOLU 19.01.2009 TARİH 0481725 NOLU VE 20.01.2009 TARİH 

0481819 NOLU GÜMRÜK VEZNE ALINDISI MAKBUZLARINI KAYBETTİK.
HÜKÜMSÜZDÜR. ASİL ÇELİK A.Ş.

GUVEN SOMINE Kaliteyi takip edin
9 . “ 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 Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No: 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com


14 Eylül 2010 Salı Gemlik Körfez Sayfa 5

ŞİKAYET ET DUR... NE FAYDA
Bursa Milletvekili ve Gemlik’in yetiştirdiği 

değerli arkadaşımız Sn. Altan Karapaşaoğiu, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na yaptığı 
ziyaret sırasında, GTSO Başkanı Sn. Kemal Akıt 
“Evsel atıklar ve Orhangazi sanayi atıklarının 
arıtılmadan Gemlik Körfezine akıtılması sonrası, 
balık türlerinin azaldığını kimi türlerin yok 
olduğunu” görevi gereği Sn. Milletvekilimize 
ifade etmiş.

Milletvekilimiz Sn. Altan Karapaşaoğiu bu 
gerçeğe yenilerini eklemiş.

“Gemlik Gübre Fabrikasından atık sularla bir
likte yılda 10 bin ton, (yanlış okumadınız onbin 
ton) azot Gemlik Körfezi’ne akıtılmaktadır. Biz 
bu atık suları bir gölette toplayıp zeytinliklerin 
sulanmasını istedik. Muvaffak olamadık. Azot 
deniz dibindeki bitkilerin gelişmesine neden 
oldu. Denizin dibindeki oksijen bu nedenle 
azaldı. Balıklar oksijen yetersizliği nedeniyle 
körfezi terk etmeye başladı. Bazı olumsuz 
avlanmalar da eklenince Gemlik’ te çiftlik balık
ları satılır oldu.”

Şu işe bakınız!
Bunları söyleyen sanki sade bir vatandaş.
Arkadaşımız uzun yıllar siyasette bulunmuş, il 

başkanlıkları yapmış, ülke mukadderatında söz 
sahibi olmuş, TBMM Bütçe Plan Komisyonu 
Başkan Vekilliği görevinde bulunmuş, üç 
dönemdir de milletvekilimiz.

Azotu gölette toplayıp, tarımda kullanılmasını 
istedik diyor.

Peki kimden istenmiş? Devletten mi? 
Devletten ise nasıl iktidar olmak bu ? İktidarın 
görevi yasaları uygulamak, doğal varlıkları 
korumak değil mi ?.

Anlaşılıyor ki; Gemlik Azot San. A.Ş.’ den 
talep edilmiş. Gemlik Azot San. A.Ş. ticari bir 
kuruluş. Amacı bol para kazanmak. Niye büyük 
paraları bu iş için harcasın ? Kendisine, yasala 
ra uygun çalışacaksın diyen olmadıktan, zorla
madıktan sonra.

Fabrikaya, yasalar sana bu izni vermez, denize 
atıklarını salamazsın niye demlememiş ?

Nerede Çevre Bakanlığı?, Su Ürünleri Koruma 
Teşkilatı, kanun uygulayıcı Valiler, Kaymakam 
lar, Belediye Başkanları ?
Azot Sanayi fabrikası yalnız denize azot 

salmıyor. Havaya salınan partiküller bulut 
halinde özellikle tatil günlerinde salınıyor. 
Rüzgar karayelden eserse Umurbey, Yeniköy, 
Adliye, Katırh; gündoğusundan eserse Kurşun 
lu, Gençali, Gündoğdu köyleri toz bulutu, 
Islamköy sakinleri kömür tozu tehditi altında.

Balıkları kuruttuk. Bari insanları koruyalım.
Bizdendir diye topluma zarar verenleri, doğayı 

kirletenleri ve tahrip edenleri bütün bu gerçek
ler ortadayken, gereği yapılmayıp da korumak 
niye ?

Sn. Karapaşaoğiu Orhangazi sanayi atık
larının Gemlik Körfezi’ne arıtılmadan akıtılması
na hiç değinmemişler.

Orhangazi’nin en büyük sanayi kuruluşu 
Cargill.

Milletvekilimiz öncesinde kurulmasına, 
doğaya zarar vereceği gerekçesiyle şiddetle 
karşı koymuştu.

Aradan yıllar geçti, milletvekilimiz bu kez 
kurulması için önerge verdi. Tarım arazileri 
üzerine sanayi kurulamaz yasa hükmüne, bu 
doğrultudaki itirazlara rağmen bu hususta ver
ilen mahkeme kararları varken, kurulmasını 
savundu. Adeta çıkarılan kanunla Cargill’ in 
tarım arazisine kurulmasının sağlayıcısı oldu.

Rahmetli bir devlet adamımız “ HAFIZAYI 
BEŞER NİSYAN İLE MALULDÜR” sözüyle 
ünlenmişti.

Siyaset adamları buna inanır, herşey unutulur 
gider sanırlar. Oysa inşa aklı yakın zaman 
içinde olanları doğa gereği unutsa da, yaşlanın
ca geriye dönük olayları pek güzel hatırlıyor.

Bakın ben nasıl hatırladım. Yaşlılığın nişanesi. 
Geçmiş olaylar canlanıverdi kafamda.

12 Eylül 2010 günü yapılan Anayasa değişikliği Halk oylamasındaRi 
ilçemizde bulunan sandıklardan çıkan oy sonuçları

Devamı yarın

Mahaüe veya Köy Adı
Sandık

Kurulu No.
Sandık seçmen 

işteşindeki 
kayifâ olanların 

sayısı

Ha'koytamasına 
kat ilanların 

sayısı

Geçerli 
oyların 
sayısı

Geçersiz 
oyların 
sayısı

Evet oyu 
wrenierin 

sayısı
Rakamla

Hayır oyu 
verenlerin 

sayısı
Rakamla

ATAMAM. 100 291 24! 24! € 201 3!

ATA MAH. 1001 31İ 231 22! 9! 13-

ATAMAM. 1001 31! 201 2S! •*. 13! 12(

ATATÜRK MAM. too 251 .101 19! 2! 17'

ATATÜRK MAM. 1001 251 2T 20! 4! 181

BALIKPAZARIMAH. 1001 401 31! 31( 111 19!

BALIKPAZARI MAH. 1001 401 34: 34! 11- 22!

BALIKPAZARI MAH. 1001 40' 31! 3t 121 181

BALIKPAZARI MAM. 1001 40' 31! 31! 9- 22

CUMHURİYET MAH. 1011 411 23! 271 3! 18!

CUMHURİYET MAH, 101' 411 33! 32! 9! 231

CUMHURİYET MAH, 1011 41“ 31! 311 9- 211

CUMHURİYET MAH. 1011 .411 31! . 311 91 ;_________ 21!

CUMHURİYET MAH. ıbi“ 41! 34' 33! 118 __________ 221

CUMHURİYET MAH. 101! 41' 321 321 171 15C

CUMHURİYET MAH. 101! 411 34! 34- 17’ 171

CUMHURİYET MAH, 1011 411 33! 331 164 105

CUMHURİYET MAH. 101! 411 341 33! 10- 23!

CUMHURİYET MAH. 101! 41’ 33! 32! 12- _________ 20!

CUMHURİYET MAH. 102! 41’ 331 33! 121 211

CUMHURİYET MAH. 102 411 33- 32! 111 21Î

CUMHURİYET MAH. 1021 411 331 31- 18 10’ 21!

CUMHURİYET MAH. 102! 411 32! 321 141 174

CUMHURİYET MAH. 102- 411 31! 30! 105 20!

CUMHURİYET MAH. 102! 411 32! 31! 11! 191

CUMHURİYET MAH. 102! 411 33! 32! 13! 19<

CUMHURİYET MAH. 1021 401 31! 311 101 ■ 21{

CUMHURİYET MAH. 102! 401 321 32C 10! 211

CUMHURİYET MAH, 102! 40C 33! 321 . 1ÇÜ 22i

CUMHURİYET MAH. 103C 4(){ 32! 321 8! 241

CUMHURİYET MAH. 1031 401 33! 331 154 _________ 181

DEMİRSUBAŞI MAH. 103İ 321 241 23i 9‘ 141

DEMİRSUBAŞI MAH. 103i 321 281 27ı 11i '16-

DEMİRSUBAŞI MAH. 103- 32! 251 25! : 12iİ 12“

DEMİRSUBAŞI MAH. 103! 32! 26’ 26‘ 13 ‘ 131

DR.ZİYA KAYA MAH. 1031 391 29! 29< 16 : 12!

DR.ZİYA KAYA MAH. 1031 39! 33 32! E 221 91

DR.ZİYA KAYA MAH. 103! 39! 32 32 ! 25- 7

DR.ZİYA KAYA MAH. 103! 39! 32 31i1; 4 14I 16!

DR.ZİYA KAYA MAH. 104! 391 31 31 4 171 13!

DR.ZİYA KAYA MAH. 104 39! 32 32 1 19 ! 12!

DR.ZİYA KAYA MAH. 1041 391 32 1 ’ 32! 7 18Iı 13!

DRZİYA KAYA MAH. 104! 391 31 ! ' 31 1 ( 151!

DR.ZİYA KAYA MAH. 391 33< 33! 4 24i- 8!

DR.ZİYA KAYA MAH. 104! 39’ 34( 34(. i 24İ‘ ' 91

DR.ZİYA KAYAMAH. 1041 39’ 32! 32 t 211! 10-
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

UNUTULMAYANLARDAN 
TATLI SÖZLER...

Amatör futbola gönül verenleri 
gündeme taşıdığım yazılarım 
sonunda oldukça fazla eleştiriler 
aldım.

Bu eleştirilerin tümü beğeni 
yönünde oldu.

Hele hele bunlardan biri yoluma 
çıkıp ta, “Benim için yazdıklarını 
okurken içimden ağlamak geldi, 
unutulmamanın insana ne kadar 
mutluluk verdiğini anladım” deme
si inanın beni de mutlu etti.

Amatör olarak sadece futbola 
gönül verenler yok tabi.

Sporun her dalında uğraşanların 
başına Ihsan Ünlü’yü koyabiliriz.

Gemlik’te federe kulüplerimizden 
biri olan Zeytinspor’u kurulduğun
dan bu yana tamamen kendi 
maddi imkanlarıyla bu günlere 
getiren bir spor gönüllüsüdür.

Cebindeki son kuruşa kadar 
gençler için harcar. Yaptığı 
mesleğinde iflas etmeyi göze ala
cak kadar bu işin sevdalısıdır.

Keşke demek istemiyorum 
ancak, onun gibi spor sevdalısı 
yöneticilere ihtiyacımız olduğu da 
bir gerçek.

Amatör kulüplerimizi yıllardır 
sırtında taşıyan ve halen taşımaya 
devam eden yöneticilerimiz arasın

da görmeye alıştığımız kişilerin 
yanında yeni yüzlere ve sporu 
seven yöneticilerimize maddi 
sıkıntılar içinde takımlarını ayakta 
tutma çabalarında kolay gelsin 
diyorum.

AMATÖRLERDE
SENET DEVRİ BAŞLADI
Bursa genelinde bu yıl Bölgesel 

Amatör Lig (BAL) dahil birçok 
kulüpte maddi sıkıntı yaşanıyor.

Kulüpler anlaşmaya vardıkları 
futbolculara nakit para yerine 
senet vererek ödemeleri ileri tarih
lere sarkıtıyorlar.

Nedeni ise basit, bütçelerinde 
para yok ve destek alamıyorlar.

Eğer ligler başladığında takım 
kötü giderse senet alan futbolcu
ların işi zor.

Maddi sıkıntı içindeki kulüpler 
ödeme yapamayacaklar ve futbol
cuların aldıkları senetler ellerinde 
kalacak gibi gözüküyor.

8-10 bin liraya oynarım diyen 
topçular inanın oynayacak kulüp 
bulamazken, bulanlar da 3-4 bin 
lira garanti paraya peki diyorlar.

Geçtiğimiz yıllardaki hovardaca 
yapılan harcamaların kulüplere ne 
kadar zarar verdiğini gören idare

ciler şimdi takımlarının sadece 
ligde kalabilmeleri için takım 
kurma çabasındalar.
“Kümede kalalım bize yeter” 

düşüncesiyle gençlerin sahaya 
sürülmeleri bir bakıma onların 
avantajı olacaktır. Oynama şansı 
yakalayan gençler kendilerini ispat 
edeceklerinden ucuz başarı 
gelebilir, ancak başarı gelmezse 
idarecilerin işleri çok zorlaşacak.

Bir de takım bir alt kümeye 
düşerse işte o zaman yandı gülüm 
keten helva. Yöneticiler kaçacak 
delik ararlar herhalde.

GEMLİK BELEDİYESPOR’DAN 
ALT YAPI ATAĞI
Gemlik Belediyesi Gençlik ve 

Spor Kulübü olarak bu yıl ilk kez 
liglere katılacak olmaları çok 
güzel.

15 yaş dahil guruplara Gemlik 
Belediyespor takımı katılırken 16 
yaş ve üstü guruplara ise 
Gemlikspor katılacak.

Gemlik’te Belediyespor olarak alt 
yapı da büyük bir hamle başlatıldı. 
Gemlik Belediyespor kulübü, spor 
direktörü Mehmet Tan hoca’nın 
öncülüğünde ve Haydar Hoca’nın 
çalıştırıcılığında kulüplere futbolcu 
yetiştiren camia olacaktır. 

fcılıM 
samsııılaazalımar
Merkez Bankası tarafından bankala 
ra duyurulan toplam karşılıksız çek 
sayısı bu yılın 8 ayında, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 53,2 
azalarak 638 bin 841'e geriledi. 
Merkez Bankası verilerine göre, 
karşılıksız çek sayısı 2009 yılı 8 
ayında 1 milyon 366 bin 2 adet idi. 
Bankalarca Merkez Bankası'na 
yapılan bildirimlere göre, Merkez 
Bankası tarafından duyurusu 
yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra 
ödemiş çek sayısı bu yılın 8 ayında 
geçen yılın aynı dönemine oranla 
yüzde 42,6 azalarak 441 bin 906'ya 
indi. Geçen yılın aynı döneminde bu 
sayı 770 bin 615'ti.
YILLIK BAZDA YÜZDE 53,5 
GERİLEME
Merkez Bankası tarafından 
bankalara duyurulan toplam 
karşılıksız çek sayısı Ağustos ayın
da geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 53,5 azalarak 141 bin 954'ten 
65 bin 868'e indi.
Bankalar tarafından Merkez 
Bankasına yapılan bildirimlere göre, 
Merkez Bankası tarafından duyu
rusu yapılan karşılıksız kaldıktan 
sonra ödenmiş çek sayısı Ağustos 
ayında, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 53,3 azalarak 82 bin 
40'tan 38 bin 258'e düştü.

elm# sekeri
------- ~ KREŞLERİ

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU
€ĞİTİNID€ 12. VIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ 

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA 

SINIRLIDIR

KREŞ YE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
ki BİNİMİZİ.» İTİTÜBK İLKELEDİNE MÜH, VAR1TICI. 
KENDİNE GÜVENEN, SOBUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSİN» SAYGILI MUTLU Bİ B EYLEB YETİŞTİRİYOBUZ 
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
Ü Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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KİMYA MÜHENDİSİ]
/_______ - _______ t'

Gemlik’te ikamet
eden Fi 

KİMYA MÜHENDİSİ 
ARANIYOR

YILDIRIM TUZ AŞ.'
Müracaat 

Tel : O 532 616 61 82 
D 224 513 11 73

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZGAZETISİ t GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

OEMLİK’İM İLK OOHLOK SITASI GAZETESİ

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
NEŞE KAYA

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2010/211 esas no, 2010/351 karar no, 

26.05.2010 karar tarihi ile 
DÖNE ELİGÜL’ün DÖNE olan 

ön ismi IRMAK olarak düzeltilmiştir. 
İlan olunur.

DÖNE (IRMAK) ELİGÜL

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV 

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

iHİBETÇllECZlME
14 Eylül 2010 Salı.

TUGBA ECZANESİ
Tf 11 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

İtfaiye T10
Polis İmdat T55
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük , 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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 - FEBİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

■
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILARw

ĞEMDAŞ 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 Likifgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

1 ■

1 ı jl

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

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

a ■ B M o
öonıiiK KEr 16Z

GEBLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI: 3763

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VMS SIMASI 
ALACAM 

EFSANESİ 1WIA 
IIMIMM 
15> 17>I9> 

20.30
Rezervasyon 

(M',5155521)



GemlikKHrfez

DOGRN
YAPI & EMLAK

GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK İÇİN,

BİZİ TERCİH EDİN

Kaliteli Et ve Et Ürünleri imalatı jjapaj 
"Bejjaz Tabak" (tijyen ve "ISO 22000-2005" 

gıda güvenliği belgesi sahibiEMlNE ABLA IZGARA SALONU
Nezihi ue |er^ yeni ortamı^ Mitejpi arzulayan 

siz değerli wıiişteri{en‘wıize hizmet vermeye başlavvnştrr

HER ÇEŞİT EMLAK ALIM SATIMI
KİRALAMA HİZMETLERİ
DAİRE, ZEYTİNLİK, VİLLA, ARSA SATIŞI
TAPU TAKİP İŞLERİ

Siteler Mah. Karaağaç Cad. Doğan 9 Sitesi 
B Blok No : 5 Küçük Kumla / GEMLİK

Tel : O 224 538 22 OO Fax : O 224 538 72 81
www.doganyapiemlak.com

KUZU VE DANA ÇEŞİTLERİ ÇİĞ 
VE PİŞMİŞ OLMAK BULUNUR

Düğün ve cemiyetlere 
köfte ve et ürünleri 

temin edilir, 
EV VE İŞYERLERİNE PİŞMİŞ 
VEYA ÇİG El ÜRÜNLERİ VE 

msMYm
ACELE PAKET SERVİS HATTI
513 08 98

AİLE YERİMİZ MEVCUTTUR KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK

Belediye Binası Karşısı Asilhan Altı
Köfteci Emine Abla Şube 1 : 513 38 70 BİR TELEFON
Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2 : 513 08 98 KADAR YAKINIZ 
Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11

http://www.doganyapiemlak.com
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Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları başladı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentllkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar,
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

4-5 Yaş 4.900 TL
Ana Sınıfı 5.100 TL
1. Sınıf 6.200 TL
2. Sınıf 7.400 TL
3. Sınıf 7.400 TL
4. Sınıf 7.400 TL
5. Sınıf 7.400 TL
6. Sınıf 7.400 TL
7. Sınıf 7.400 TL
8. Sınıf 7.400 TL

Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

^ENELTEMİZLİKFİRMASLİ
“Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

15 Eylül 2010 Çarşamba. www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr.Ziya Kaya Mh. AlpSk.
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37II I I I ||| II II II II 
ünttıııılılmttaa
Gemlik Belediye Meclisi, dün Eylül ayı 
son toplantısını yaptı. Belediye Meclisi 
bir önceki mec lis toplantısında imar 
komisyonlarına gönderilen askıya 
çıkarılan imar planlarıyla ilgili itiraz 
maddeleri komisyonda görüşülerek 
karara bağladı. 2/2 maddedeki korniş 
yon raporu yeniden görüşülmek üzere 
geri çekilirken, diğer maddeler ise oy 
birliği ile kabul edidi. 2/7 madde 
MHP’nin çekimser diğer üyelerin oy 
çokluğu ile kabul edildi. Syf2’de

AııaoKııl «e birinci 
sınıflar oKullu oldu

Anaokul ve ilköğretim okullarının birinci 
sınıflarına bu yıl başlayanlar, dün okulları
na ve öğretmenlerine kavuştular. 4’de

Kadri GÜLER 
kadri guler@hotmall.com

Güne Bakış

Minikler okula başladı
Dün sabah, Özgür’ü Elma Şekeri’ne 

götürürken, Atatürk İlkokulu’na uğradım.
İlköğretim okullarında erken eğitim prog 

ramı çerçevesinde, birinci sınıf öğrencileri 
ve anaokul öğrencileri ders başı yaptı.

Okula girerken, öğrencilerini öğretmen
lere teslim eden velilerin okuldan 
ayrıldığını gözledim.

Bahçede ise ne olur ne olmaz diye bek
leşen velileri...

Okulda ilk günler önemlidir.
Okula ilk kez başlayan minik öğrenci için 

ise daha önemlidir.
Okul onlar için yabancı bir yerdir.
Anne-baba kucağında büyüyen küçüğün 

yerini artık öğretmeni alacaktır. Syf 4'de

</■

MARMARİS’TE Bİ^DOĞ^^ENNETİ
Yeşilin binbir çeşidinin mavinin büyüleyici güzelliğiyle buluştuğu, 
şırıl şırıl suların çınar ağaçlarının gölgesinde türküler söylediği 

MARMARİS ÇINAR MUĞLA EVLERİ

T1 Etrafta dolaşan ördek ve kazların arasında, 
ulu çınar ağaçlarının gölgesinde, 
akan suyun serinliğini hissederek...
Çiçeklerin arasında doğayla iç içe ...
Herşey gözünüzün önünde pişiriliyor. I

Toprak saçtan yeni düşmüş sıcak köy 
ekmeği ve üzerinde eriyen tereyağı... BBI 

Odun ocağında gözleme ve yayık ayranı...
Yanında da çökelek ve domates...

Sedir Adası üzeri 2. Km. Çamhköyü 
Tel: O 252 495 80 80 - 495 84 62 (pbx) 
Fax : 0.252 495 84 66 MARMARİS 

www.einarmuglaevleri.eom

ÇINAŞL

«i T

http://www.aykentllkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmall.com
http://www.einarmuglaevleri.eom
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İnançlar ve Gerçekler
Ramazan ayında ve diğer özel günlerde 

vatandaşlarımız cami ve türbe ziyaretlerini 
yoğunlaştırır.Camilerimizin yanı sıra türbeler 
de dolup taşar. Kadın erkek, çoluk çocuk 
ziyaretleri sürdürdüler.

Vatandaşlarımıza soruluyor: “Hangi dilek
lerde bulundunuz?” Alınan yanıtlar çok 
ilginç.

Kimişi işinin, kimisi eşinin olmasını istiyor. 
Bir anne ÖSS’ye girecek olan çocuğuna 
türbede okuduğu pirinçleri yutturacağını 
söylüyor. Böyle yaparsa çocuğunun sınavı 
kazanacağına inanıyor.

Genç kızlar türbe ziyaretleri sırasında 
ellerindeki kalemleri türbenin taş duvarları
na sürüp o kalemlerle sınava girince başarılı 
olacağını hayal ediyor. Yaşlıca bir kadın 
ağlamaklı bir sesle: “özürlü bir çocuğum 
var, onun düzelmesini istiyorum.” Başka bir 
köşede yine bir kadın elinde küçük bir dua 
kitabı, içinden bir şeyler okuyor, arada bir 
eliyle başındaki örtüyü düzeltiyor: “Evladım 
çok fakiriz, maddi durumumuzun düzelmesi
ni istiyorum.” diyor.

İnsanımız çaresizlik içinde kaldığında 
soluğu türbelerde alıyor, onlardan medet 
umuyor.

Bir iftar vakti “Oruç Baba Türbesinde, in 
sanlarımız ekmeğe sirke döküp iftar açıyor. 
Niçin böyle yapıyorsunuz sorusuna yanıt 
yok. Dileklerine gelince çok: özürlü çocuğu
nun düzelmesi, girilecek sınavı kazanma, iyi 
bir evlilik yapma, iş bulma, araba sahibi 
olma, sağlığını koruma, çocuk sahibi olma 
vb. dilekler.

Rahmetli babaannem namaz kılarken duvar 
da fotoğraf ya da resim varsa onları ya ters 
çevirir ya da yere indirirdi. Niçin diye sor
duğumda: “Günah oğlum, günah” derdi. 
Niçin günahtı?

Geçen günlerde gazetede bir haber: “Şifa 
için yatıra dantelli külot bıraktılar. 
“Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’ne bağlı 
yiğitler Köyü’nde bulunan Ünzüİe Ebe Yatırı 
-için ilçe ve köylerden 5 bin kişinin ziyarete 
geldiği belirtiliyor. Ziyarete gelenler arasında 
çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar çoğun
lukta. Yatırın üzerinde çocuklarını yuvar- 
layanlar, dantelli külot, çocuk çorabı ve 
çikolata bırakanlar, Ebe’nin yaşadığı varsayı 
lan evin bahçesindeki kuyudan kova kova 
su çekip suyun temiz olup olmadığına bak
madan şifa niyetine kana kana içenler... .

Din adamlarımızın bunca açıklamalarına: 
“Türbelerden bir şey ummayın, ne isteye
cekseniz “Allah”tan isteyin demelerine kar 
şın, vatandaşlarımız bu söylenenleri niçin 
duymazdan geliyor. Dinimizde olmayan bu 
durumları halkımız niçin sürdürme gereği 
duyuyor?

Birey olarak sınava mı gireceğiz, adam gibi 
çalışıp kendimizi bu sınava hazırlamalıyız, 
sonrada “AİIah”a el açıp yardımcı olmasını 
isteyebiliriz. Hiçbir çaba göstermeden her 
şeyi “Allah”tan beklemek ne kadar yanlış bir 
düşünce.

Aklımızı yeterince kullanmayıp düşünce 
yeteneğimizi geliştirmezsek batıl inançlar 
bize kılavuz olur. Bu durum da bizi tembel
liğe, hazırcılığa ve miskinliğe götürür.

Toplum olarak dinimizde olmayan bu 
hurafeleri halkın kafasından çıkarıp 
atmadıkça bunlara nicelerinin ekleneceğini 
kabul etmek zorundayız.

Gemlik Belediye 
Meclisi, dün korniş 
yonlardan gelen 
raporları görüşerek 
karara bağladı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi bir önceki 
meclis toplantısında 
imar komisyonlarına 
gönderilen askıya 
çıkarılan imar plan
larıyla ilgili itiraz 
maddeleri korniş 
yonda görüşülerek 
karara bağladı. 
Komisyon Başkanı 
Arzu Karataş tarafın
dan okunan raporlar 
görüşülerek oylandı. 
2/2 maddedeki 
komisyon raporu 
yeniden görüşülmek 
üzere geri çekilir 
ken, diğer maddeler 
ise oy birliği ile 
kabul edidi. 2/7 
madde MHP’nin 
çekimser diğer 
üyelerin oy çokluğu 
ile kabul edildi.

CELİK’TEN ÖNERİ 
MHP grubu sözcüsü 
Mehmet Çelik, 
mecliste söz alarak 
Serbest Bölge 
civarında depolama 
tesisi olarak kulla 
mlan bazı işyerle 
rinde dökme olarak 
maden depolandığı,

Doğan Alkaya, “Halkımızın 
demokrasi tercihine saygılıyız”
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Doğan Alkaya 
gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Anayasa değişikliği 
halk oylaması 
sırasında 
Gemliklileri bil
gilendiren, uyaran 
ve aydınlatan çalış
malar yaptıklarına 
dikkat çekerek, 
“Halkın demokratik 
tercihine saygı 
duyuyorum. ” dedi.

bunların çevre 
sağlığına zararlı 
maddeler olduğunu 
belirterek, engelen 
meşini istedi.
Ak Partili üye Refik 
Yılmaz ise yaptığı 
açıklamada, sadece 
bu bölgede bulunan 
depolama tesisleri- 
den Oytaş’ın Bayın 
dirlik Bakanlığından 
ruhsat aldığı için

Alkaya açıklamasın
da, şunları söyledi: 
“Referandum 
sonunda toplumun 
her kesiminin 
toplumsal uzlaş

Büyükşehir Belediye 
si’nce kapatma 
kararı alamadık
larını, diğerleri için 
ise encümen kararı 
ile kapatma kararı 
aldığını ancak, 
firmaların karara 
mahkemece itiraz 
ettikleri için yasal 
sürenin sonucunu 
beklemek zorunda 
kaldıklarını söyledi.

maya dayanan 
demokratik sivil 
bir anayasa 
konusunda 
hemfikirdir.
Yeni anayasada 

Başkan Güler, 
MHP’li üye 
Mehmet Çelik'in..,-..^ 
önerisini 2/6 mad
denin altına dip not 
olarak işlenmesini 
önerdi. Önerge 
oybirliği 
ile kabul edildi. 
Gemlik Belediyesi 
Eylül ayı olağan 
toplantıları 
sona erdi.

yargı bağımsızlığını 
kuvvetlendiren, 
yapısını 
kuvvetlendiren 
yapının
siyasal iktidarların 
denetiminin 
demokrasinin en 
temel koşulu 
olduğunu gösteren 
bir anayasanın 
Türkiye’nin çağdaş 
bir demokrasiye 
ulaşması konusun
da en önemli bir 
adım olacağının 
inancındayız."
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Sahte Gümrük Muhafaza Memuru tutuklandı
Bursa'da, kendisini 
gümrük muhafaza 
memuru olarak 
tanıtarak 
dolandırıcılık yaptığı 
iddia edilen kişi 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Otomoftilin çarptığı vava öldü
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında bir 
kişi hayatını kaybet
ti. Kaza, Dikkaldırım

'Gasp edildim’ diyerek polise başvurdu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir kişi, internette 
tanıştığı kişiler 
tarafından gasp 
edildiğini belirterek 
polise başvurdu. 
Ünal D., internetten 
tanıştığı Ayşegül S.

Bursa'da gasp ü^diası
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir kişi, internette 
tanıştığı kadının eşi 
ve eşinin arkadaşı 
tarafından gasbe- 
dildiği iddiasıyla 
polise başvurdu. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
ilçesinde oturan 
Ünal D, başvurusun
da, geçen hafta 
internette Ayşegül S. 
(26) ile tanıştığını

Bursa Anadolu Kız 
Lisesi bahçesindeki 
kullanılmayan 
metruk bina henüz 
bilinmeyen sebeple 
yandı. Çatı kısmında 
çıkan yangın çevre 
de korkulu anların 
yaşanmasına sebep 
oldu. Polis olayla

Osmangazi ilçesi 
Altıparmak 
Mahalle si 
Altıparmak 
Caddesi'ndeki bazı 
vatandaşların yanına 
giderek kendisini 
gümrük muhafaza 
memuru olarak tanı
tan Fatih D. (27), 
esnafları 'Size güm
rükten ucuz mâl

Mahallesi Izmiryolu 
Acemler metro 
önünde meydana 
geldi. Şenay 
Serim'in (28) kul
landığı 16BKZ 03

(26) ve eşi Yakup S. 
tarafından gasp 
edildiğini belirterek 
polise başvurdu. 
Ünal D., Ayşegül S. 
ile otururken bu 
kişinin eşi Yakup S. 
(29) tarafından 250 
TL parası ve cep 

bildirdi. Bekar 
olarak tanıdığı 
Ayşegül S'nin, 
önceki gün 
kendisini Başaran 
Mahallesi'ndeki 
evine davet ettiğini 
belirten Ünal D, 
davet üzerine bu 
kişinin evine 
8ittiğini kaydetti.

nal S, Ayşegül S. 
ile otururken bu 
kişinin eşi Yakup S. 
(29) ve arkadaşı 

ilgili geniş çaplı 
soruşturma baş 
latırken yangına tin
ercilerin sebep oldu 
ğu iddia ediliyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
İbrahim Paşa 
Mahallesi Akbıyık 

çıkartabilirim' 
diyerek dolandırdı. 
Cengiz Y., Nazime 
E., Suzan E. ve 
Erkan E.'nin 
müracaatını 
değerlen diren 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Fatih D.'i gözaltına 
aldı. Yapılan 
incelemede gümrük 

plakalı otomobil, 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Memduh Taşkın'a 
(74) çarptı. Taşkın 
hayatını kaybetti.

telefonun gasp 
edildiğini söyledi. 
Ünal S., polise 
verdiği ifadesinde, 
"Zanlılar paramı ve 
telefonumu aldıktan 
sonra odadan çık
mama izin vermedil
er." dedi. Bursa

Ahmet K'nin eve 
geldiğini daha sonra 
bu kişilerin kendisini 
evden dışarı çıkarıp 
üzerinde bulunan 
yaklaşık 250 TL ve 
cep telefonun 
gasbettiklerini öne 
sürdü. Parasının ve 
cep telefonunun 
gasbediimesinin 
ardından zanlıların 
tehditlerine maruz 
kaldığını iddia eden 
Ünal S, daha sonra

Caddesi üzerindeki 
Bursa Anadolu Kız 
Lisesi bahçesinde 
yıllardır kullanıl
mayan ve 
Osmangazi 
Belediyesi'nin yıkım 
kararı aldığı metruk 
binada 04.30 
sıralarında yangın 

muhafaza memuru 
olmadığı anlaşılan 
Fatih D., 'Nitelikli 
dolandın cılık ve 
ünvan gaspı' 
suçundan adliyeye 
şevke dildi. Nöbetçi 
mah kemeye tutuk
lanma istemiyle 
sevk edilen Fatih D. 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi

Otomobil sürücüsü 
Şenay Serim, polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
olaya karışan 
Ayşegül S. ile Ahmet 
K.'yi gözaltına aldı. 
Yakup S.'nin aran
masına devam 
ediliyor.

serbest bırakıldığını 
ifade etti.
Şikayet üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Ayşegül S. 
ile Ahmet K'yi 
gözaltına aldı.
Polis, olaydan sonra 
kaçan Yakup S'nin 
yakalanması için 
çalışmalarını 
sürdürüyor.

çıktı. Alevler kısa 
sürede binayı sardı. 
Metruk binanın 
yanındaki evde 
kalan okul 
görevlileri de 'imdat' 
diyerek yardım iste
diler. Çevredeki 
vatandaşlar korku 
dolu anlar yaşadı.

e -mail sahipleri sözüm size!...
Zaman zaman Bilgisayarımın e- mail 

denen, mesaj ileti bölümüne şikayetler, 
dedikodular, bizi taraf tutmakla suçlayan 
bazen hakaretler varacak kadar basitleşen 
mesajlar alırım.

Arada bir takdir öyküleri de.
Yazan yazmayan sağ olsun..
Şimdi kendi kendime eleştiri bölümünde 

derim ki;
Gazeteciler, yazarlar egosu şişik meslek 

grubudur..
Her gün Türkiye’ye ve dünyaya ahkam 

kesen kalemler, etrafta gördükleri yoğun 
saygıyla, hafif dozajda çevrenin korkunun 
tetiklediği yağlamalarının da etkisiyle, 
“küçük dağları yaratmış” insanlardı...

Bu biline...
Kendilerini öyle sanırlar, dev aynası misa 

li..
Sonuçta bakanlar, başbakanlar, 

sanatçılar, kulüp başkanları, yöneticiler, 
sendikalar, işadamları, sivil toplum örgüt
leri ve son olarak elbette okuyucular 
onları önemserler...

Onların görüşlerini etkilemek için uğraş 
verirler...

Bu gün ki ortamda, hele hele bu sancılı 
günlerde, bir medya patronu veya yöneti
cisinin gazetecileri, özelikle de yazarları, 
“Şöyle yazsanız iyi olur” edasıyla idare 
etmesi mümkün değildir..

Satılmış, yalaka gazetelerde bunlar olu 
yor.

Bizde, Gemlik Körfez’de ne oluyor derse 
niz;

Bir çok çeşitli görüşten yazar yazıyor 
Körfez de..

Tek kıstas, kaliteli ve farklı bir bakış 
açısını yansıtmaları...

Bunun için de yan yana sayfaları paylaş
maktadırlar...

Yazmaya devam edecekler elbette...
Her şey söylenebilir, Benim için ve 

Gemlik Körfez için..
Ama taraf tutuyor dediniz mi, yüreğim ve 

vicdanım sızlar...
Ben bugün varım yarın belki ayrılırım 

Körfez’den..
Ama vicdanım Gemlik Körfez gazetesine 

taraf tutuyor denmesine müsaade etmez...
Emin olun hayat bu kadar “kolay aşağıla

maları” vicdanlara anlatamaz...
Burada ki insanlar, söylediklerinin, 

yazdıklarının ve yayınladıklarının bedelini 
ödediler, ödüyorlar...

Kimseden teşekkür beklemiyorlar...
Çizgileri belli, zikzak yok..
Şimdi tekrar o e- mail sahiplerine 

sesleniyor, diyorum ki;
Önce gönderdiğiniz e -maillere adınız - 

sanınızı koyun..
Biz belliyiz, ortadayız, sizler kimsiniz, 

anlayalım.
Kimse de bu kadar ucuza bu gazeteye laf 

uzatmamalı...
Herkes Gemlik Körfez gibi dik durabilmiş 

olsaydı keşke...
insanları aşağılamadan Cumhuriyete ve 

demokrasiye sahip çıkabilseydi...
Her görüşü entelektüel düzeyi indirmeden 

aksettire bilmiş olsaydı..
Beni bilen bilir, yanlış lafları hiçbir para, 

hiçbir ikbal, hiçbir hesap söylettiremez 
bana... Ben dimdik adamım..

Okurlarımın vicdanlarını sızlatmayın... 
Gemlik Körfez'in de hakkını yemeyin!..
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İDİN 119IİMS* MlHlll
Minikler okula başladı

Atatürk llkokulu’nun bahçesinde yanımda
ki çocuklarıma bitirilmek üzere olan eski 
Atatürk llkokulu’nu gösterek, “Bakın bu okul
da ben, iki ağabeyim, ablam ve niceleri okudu

Şu gördüğünüz pencerinin önünde uzun 
bir demir vardı.

O yıllarda bu demir okulumuzun ziliydi.
Hadememiz, demir bir tokmakla diğer demi 

re dan., dan., diye vurduğunda, biz bahçeye 
çıkmak için merdivenlere koşardık.” dedim.

Bir an eski günlere gittim.
Okul Müdürümüz Fehmi Bey (Deli Fehmi 

Bey), sınıf öğrenmenim Kadri Can, sonraki 
sınıf öğretemenim Kıvırcık Osman, Necmet 
tin Fırat’ı, okul hademeleri, sınıf arkadaşlarım 
geldi aklıma...

O yılların futbol sahası gibiydi Atatürk İlk 
okulunun bahçesi..

Dev çınarlara tırmanışımız, iki çınar arasın
da top koşturmalarımız, ağabeylerimizin o 
günlerdeki futbol maçlarını izlememiz bir bir 
geçti gözlerimin önünden...

İlk basketbol potasını yine Atatürk İlkokulu 
bahçesinde tanıdık.

Eskişehir İktisadi Bilimler Fakültesi’nde 
okuyan Bülent Kurt ve arkadaşları, bugünkü 
dev çınarların önüne iki adet pota dikip bas
ket oynarlardı.

Nasıl da merakla izlerdik basket karşılaş
malarını.

Bize yabancı bir oyundu basket..
Bizim bildiğimiz futbol ve voleybol vardı 

yalnız.
Film şeridi gibi geçti tümü gözlerimin 

önünden...
Merdivenlerden ikinci kata çıktığımızda 

okula yeni başlayan birinci sınıfların önünde 
bekleşen velilerle karşılaştık.

Yazı tahtasının önünde sıraya oturmayan, 
annesinin ayakları dibine sıkışmış ağlayan bir 
küçük direniyordu oturmamak için..

Bir başkası ise, annesiyle oturmuştu masa 
ya..

Fotoğraf maki namın deklanşörüne basar 
ken, ağlamaklı gözlerle bana bakan bir başka 
sı, “beni niye getirdiniz buraya” diyordu ad e 
ta..

Ama çoğunluğunun gözlerinde sevinç ışıl 
tısı parlıyordu.

Yeni okullu olmanın sevincini ve mutlu
luğunu tadıyorlardı.

Okula ilk başladığı günü kaç kişi hatırlar?
Oysa o gün çok önemlidir.
Okul korkusu bu bir hafta içinde sona ere

cek ve gelecek hafta annesinin ayakları arası
na kendini sıkıştıran o gözü yaşlıları kopara- 
mayacak kimse okulundan.

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın aldığı 
kararla uygulaması
na geçtiğimiz 
yıllarda başlanan 
anaokul ve ilköğre
tim okullarının 
birinci sınıflarına 
bu yıl başlayanlar, 
dün okullarına ve 
öğretmenlerine 
kavuştular. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
İlköğretim Genel 
Müdürlüğü’nün 
uygulamaya koy
duğu “Erken Okul” 
projesi ile anaokulu
na ve ilköğretim 
okulları birinci 
sınıflarına başlaya
cak öğrencilerin 
okulların açılmasın
dan bir hafta önce 
okula başlayarak, 
okullu ve 
öğretmenini tanı
ması uygulaması 
devam ediyor. 
Dün, ilköğretim 
okulu birinci sınıf 
öğrencileri ve 
anaokul öğrencileri, 
velilerinin ikamet 
ettikleri mahallelerin 
okullarına kayıt 
yaptırarak eğitim 
ve öğretim çalış
malarına başladılar. 
Minik öğrencileri 
okula götüren 
velilerden bazılarının 
sıkıntılı anlar 
yaşadığı görüldü.

Minik öğrenciler 
annelerinden ayrıl
mak istemezken, 
bazıları da okula 
sevinç ve neşe 
içinde başladılar. 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda dün 
objektiflerimize 
ilginç kareler 
yansıdı.

Bir yanda 
annelerinden ayrıl
mayan minikler, 
diğer yandan sevinç 
içinde bize poz 
veren öğrencilere 
öğretmenleri 
sevgi ile destek 
olmaya çalıştı. 
İlköğretim okulları 
ve orta öğrenim

okulları ise 20 Eylül 
2010 Pazartesi günü 
kapılarını yeni 
dönemde öğrenci 
lerine açacak. 
Gemlik’te bu 
öğretim yılı 17 
bin 200 öğrenciyi 
890 öğrenci 
eğitim ve öğretim 
verecek.

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Deniz 
Liman İşletme Bölümünden aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. BETÜL BAYRAK

fi GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com bİZC UİaşaCaksiHlZ

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
— . Şömine, Barbekü, Fırın, Cephe Kaplama, Çeşme, Mezarlık, Bahçe Duvarı, Kayrak Taşı, Taş Dekorasyon
B l 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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1 Zeytin halkalı 12 Eylül 2010 günü yapılan Anayasa değişikliği Halk oylamasındaki

leke hastalığı ilçemizde bulunan sandıklardan çıkan oy sonuçlarıI

ile mücadele
DR.ZİYAKAYAMAH. 104 39! 33 33 22 ı ıa

DR.ZİYAKAYAMAH. 104 39 30! 29 1 12! 16!

haşlatıldı
Bursa Tarım il açısından uygun
Müdürlüğü'nden şartların oluş-
yapılan yazılı açık- tuğunu, üreticilerin
lamada, 14 Eylül zeytinlere hastalık
tarihi itibariyle gelmeden tedbir
zeytin halkalı leke almaları gerektiği
hastalığı ile ifade edildi,
mücadele başlatıl- Zirai ilaçların
ması gerektiği reçetesiz satıl-
bildirildi..........  masının yasak
Tarım İl Müdürü olduğuna da yer
Vekili Murat verilen açıklamada,
Demirkıran tarafın- ilaçların il-ilçe tarım
dan yapılan yazılı müdürlüklerinden
açıklamada, il ilaç reçetesi yaz-
genelinde 9 milyon maya yetkili kişilere
500 bin zeytin yazdırılarak ahn-
ağacını tehdit eden ması gerektiğine
bu hastalığın dikkat çekildi. İncir
ağaçları çıplak hasadı ile ilaçlama
bıraktığı ve verimin aynı güne denk
yüzde 30 -40 azal- geldiğinden, kul-
masına sebebiyet lanılan ilaçların
verdiği bildirildi. incir ağaçlarına
Ayrıca hava sıcak- bulaştırılmamasına
lığı ve nem net- dikkat edilmesi
icesinde hastalık istendi.

DR.ZİYAKAYAMAH. 104 39!! ■ 29 23 11 12- 16!

DR.ZİYAKAYAMAH. 105 39! 32 32 | 17! 14!

DR.ZİYAKAYAMAH. 105 39 33. 32! 16I 16i

DR.ZİYAKAYAMAH. 10S 39! 32 31ı 171 141

DR.ZİYAKAYAMAH. 105 39 311 31 151 161

DRZİYAKAYAMAH. 105 39ı 30 29 13! 161

DR.ZİYAKAYAMAH. 105 39ı 32! 32ı j 14- 17!

DR.ZİYAKAYAMAH. 105 39! 31! 311 m( 20!

DR.ZİYAKAYAMAH. 105 39ı 30 30: 13I 161

DR.ZİYAKAYAMAH. 105 39I 321 32 15 161

DR.ZİYAKAYAMAH. 105! 39! Şii 311 16' 148

DR2İYAKAYAMAH. 1061 391 30! 301 13! 16'

DR.ZİYAKAYAMAH. 106 39- 311 30! 141 16:

DR.ZİYAKAYAMAH. 106: 391 311 35 11‘ 1»

EŞREF DİNÇERMAH. 1Ö6: 39- 26! 24! 14 151 81

EŞREF DİNÇERMAH. 106- 391 35 29f £ 20! 9<

EŞREF DİNÇERMAH. 106! 39! 321 321 ( 201 11!

EŞREF DİNÇERMAH,. 1061 391 291 26! € 1?- il!

EŞREF DİNÇERMAH. 106: 39! 33! 32! 22- 10!

Bursa'daki Tarihi EŞREF DİNÇERMAH, 1061 391 29! 28! ıs: 9!

EŞREF DİNÇERMAH. 1061 391 291 29- 15 101

Miras İşbirliği ile EŞREF DİNÇERMAH. 107< 35 311 30! 22! 7!

EŞREF DİNÇERMAH. 1071 39! 311 31! 17! 131

Yaşatılacak
Bursa Büyükşehir jelerinde dünyaca 
Belediye Başkanı ünlü uzmanlardan 
Recep Altepe, tarihi yararlandıklarını da 
kent merkezinin hatırlatan Başkan
çekirdeğini oluştu- Altepe, "Bursa için 
ran Hanlar Bölgesi örnek bir çalış- 
ve Reyhan Mahalle manın daha startını 
si'nin özgün haliyle veriyoruz. Bursa'da 
yaşatılmasını hedef yapacak çok işimiz 
leyen protokolü, var. Bunun için kent
Şehir Plancıları yöneticilerinden,
Odası Bursa Şube sivil toplum kuru- 
Başkanı Füsun luşlarına kadar
Uyanık ve Mimarlar herkesin Bursa'nın 
Odası Bursa Şube gelişimine katkı 
Başkanı Nizamettin koyacağına inanıyo- 
Kaya ile birlikte rum." dedi,
imzaladı. Bursa'nın birikimli
Kentin köklü tarihi- ve özellikli bir tarih 
ni yaşatacak olan başkenti olduğunu 
çalışmalarına dile getiren Başkan
meslek odalarını da Altepe, "Kentin tari- 
dahil ettiklerini hi mekanlarından
söyleyen Büyükşe olan Hanlar 
hir Belediye Bölgesi, şehrin
Başkanı Recep kalbi. Hanlar,
Altepe, Bursa'nın hamamlar, medrese
gelişmesi için lerin bulunduğu,
kentte yaşayan tarihteki ilk mesleki
herkesi çalışmaları- örgütlerin kurul- 
na destek olmaya duğu, geleneksel 
çağırdı. Tarih sanatların yaşatıldı
başkenti Bursa'nın ğı bu alan, özellik- 
kimliğine can veren lerine rağmen yeter- 
özelliklerini ortaya ince değerlendirile 
çıkaracak pro- medi.

EŞREF DİNÇERMAH. 1075 39! 271 25! 11 221 31

EŞREF DİNÇERMAH. io?: 391 29- 281 11 261 2!

EŞREF DİNÇERMAH. 107- 39! 33: 32! 1! 291 21

EŞREF DİNÇERMAH. 107! 39! 27! 25! 11 12- 13!

EŞREF DİNÇERMAH. 1071 39! 31! 31- 21- 1ffl

EŞREFDİNÇERMAH. ‘ 107: 39! 33 32! 25 12-

EŞREF DİNÇERMAH. 1071 39! 321 321 151 17-

EŞREF DİNÇERMAH. 1071 401 301 29! 18! 111

EŞREF DİNÇERMAH. 1061 39! 33! 35 18 151

EŞREF DİNÇERMAH. 106 40! 33 32! 171 15!

EŞREF DİNÇERMAH. 1061 39! 321 321 18! __________ 15

EŞREF DİNÇERMAH. 106! 40 321 31! 1i 22! 9!

EŞREF DİNÇERMAH. 105 391 321 32! 17! 14'

EŞREF DİNÇERMAH. 106! 40 32! 31 15 16!

EŞREF DİNÇERMAH. 1061 391 31' 30 X 18 12!

GENÇALİMAH. 106: 3C1 24( 23: 8! 14!

GENÇALİMAH. 1061 30! 25 241 11! 131

GÜZEL YALI MAH. 106! 39! 28- 27- 8! 191

GÜZEL YALI HAH. 109! 39! 26! 25! i 7! 18!

GÜZEL YALI MAH. 109 39! 28: 26! 11 9! _________ 171

GÜZEL YALIMAH, ıoo: 39! 27! 273 s 7; _________ 19(

ITPAŞAMAH. | igs-| 31? 24g 23^ q KX) 131
~ ~~......  .................. .. H"" '1 H ■!■ ■■ J ...................... i ■ 1 I ■■ "i ■■■■■———i

Devamı yarın
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Marmarabirlik iireticine neles aldınlı

ırtıMııı liıiı alınmayacak
S.S. 72 Sayılı 
Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım satış 
Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Peker, 
2010/2011 iş yılı 
ürün alım kampanya 
dönemine ilişkin 
rekolte beyanname
si kabul işlemlerine 
20 Eylül 2010 
Pazartesi günü 
başlanacağını, 
25 Ekim 2010 
Pazartesi günü 
sona erdirileceğini 
söyledi. Peker, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, şu 
görüşlere yer verdi: 
“Rokelte beyan
namesi alımı aşağı

‘Gemlik Körfez’ /nternefte www.gemlikkorfezgazetesi.coml

daki usul ve esaslar 
çerçevesinde yapıla
caktır. Ortakların 
beyan ettiği rekolte 
miktarı, ortaklık 
giriş beyannamesin
deki taahhüt mik
tarından fazla olma 
yacaktır. Ortakların 
rekolte beyan

namesinde taahhüt 
ettiği miktar, yağlık 
dahil kooperatife 
teslim edeceği tüm 
ürünleri kapsaya
caktır. Rekolte 
beyannamesi ver
meyen ortaklardan 
kesinlikle ürün alın
mayacaktır.”

Marmarabirlik, sofra 
lık zeytin üretiminde 
bu yıl yaşanan yüz 
de 70’ler düzeyinde
ki rekolte kaybının 
yaratacağı mağ
duriyeti hafifletmek 
için, ortak üretici
lerin vadesi yıl so 
nunda dolan ayni ve 
nakdi kredi borçla 
rını bir yıl erteledi. 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, bahar 
dönemindeki 
şiddetli yağışlar 
nedeniyle bu yıl 
zeytinde büyük 
rekolte kaybı 
yaşandığını söyledi. 
Kaybın yüzde 70 
civarında olduğunu 
söyleyen Asa, 
“Böylesi bir kayıp, 
Marmara Bölgesi 
zeytin üreticilerine 
büyük darbe vura
caktır. Marmarabirlik 
olarak zor durumda
ki üreticimiz için 
yapabileceğimiz, 
kredi borçlarını 
önümüzdeki yıla 
ertelemektir. Yöne 
tim kurulu olarak 
daha önce duyuru

muzu yapmıştık. 
Ayni ve nakdi kredi 
borcu bulunan üreti
ci ortaklarımızın öde 
melerini bir yıl otele 
dik. Bu karar, doğal 
afet zararını tümden 
ortadan kaldırmasa 
bile ortaklarımızın 
mağduriyetini hafi
fletir. Uygulamamız, 
koopera liflerden 
ürün teslimat ortala
malarını almak kay- 
dıyla Halk Bankası 
aracılığı ile kul
landırılan kredileri 
kapsamamaktadır. 
Fakat Halk Bankası 
yetkilileri ile görüş 
melerimiz sürmekte
dir. Bu konuda geliş 
me olduğunda ortak 
üreticilerimize duyu
rulacaktır” dedi.

REKOLTE BEYANI 
BAŞLIYOR 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 2010- 
2011 ürün dönemi 
rekolte beyanname
si atımlarına 20 
Eylül tarihinde 
başlayacaklarını 
belirterek, "Kaybın 

çok büyük 
olduğunu biliyoruz 
ama en azından 
gele cek tahmini 
rakamlar, pazarlama 
strate jilerimizi göz
den geçirmemizi 
sağla yacaktır.
Rekolte beyanname
si alımlan 25 Ekim’e 
kadar sürecektir. 
Ortak üreticilerim
izin, az da olsa 
mutlaka rekolte 
beyanında bulun
malarını isti yoruz. 
Çünkü bu, satış 
odaklı politika 
izleyen Marmarabir 
lik’in stratejilerini 
yakından ilgilendir 
mektedir. Bilindiği 
gibi Marmarabirlik, 
tarihinde ilk kez bu 
yıl üretici ortakları 
nın havuzundan 
sala mura zeytin 
alımı yapmıştır” 
dedi.
Asa, 2009-2010 
döne minde bölge 
rekolte sinin 139 bin 
ton olarak gerçek
leştiğini, bu yıl bek
lenen miktarın ise 
40 bin ton dolayında 
olduğunu kaydetti.

<zlm& «sekeri
GEMLİCİN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİN
KURUMU

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”
2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF
KONTENJANLARIMIZLA

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİN E BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYOR UZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

517 19 67 telefonya 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 Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER !

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3*1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coml
mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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TASFİYE İLANI
Tasfiye halinde A.S.M. Gıda, Tekstil, 

Nakliye, Hayvancılık, İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi, 31 Ağustos 2010 
tarihinden itibaren tasfiyeye başlamıştır.

Şirketin Tasfiye Memurluğu’na 
Alpaslan Aslan getirilmiştir.

Borçlu ve alacaklıların Tasfiye 
Memuru Alpaslan Aslan’a başvurmaları 
gerektiği ilanen duyurulur.

A.S.M. Gıda, Tekstil, Nakliye, 
Hayvancılık, İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi Memuru Alpaslan Aslan

ADRES : Altınşehir Mah. 317. Sok. 
5123 Nilüfer/BURSA 
T.C. Kim. No: 17149700852

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ & tSlER AJ&NS

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

1 ARANIYOR SATILIK^. NÖBETÇİ ECZANE

AŞÇI ARANMAKTADIR 
0 532 797 23 10

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV 

0 532 262 90 46

15 Eylül 2010 Çarşamba 
MARMARA ECZANESİ

Gemlik Kız Meslek Lisesinden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
BİRGÜL ADIGÜZEL

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez

mbiIb'Ib h« «omük olvaol oakrtksI

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TFMâ â “SUYUNU B0?A
HARCAMA”

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

51310 55
513 18 79
51312 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm. Böl. Şef.
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane

513 20 66
513 45 03
514 OO 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 Mûd. 
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
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
613 20 77
612 10 72
614 45 49
614 47 71
612 01 63

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi
Sahil Dev. Heet.

517 34 OO
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ. Ocağı 
Tomoksy Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
513 60 40

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet

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 İşi. Md. 
Su Arıza

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

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

513 30 33
Tuncay Otpgaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

■■

Gemlik KHrfez
GEHLİK'lH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3764 

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)

■SMSl 
m mm 
EMESİ MI 
HM12.30-14X0- 
i» 17.00-I9M 

20.30
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)



GemlikKSrfez

DOGRN
YAPI & EMLAK

GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK İÇİN,
BİZİ TERCİH EDİN

e
 Kaliteli Et ve Et Ürünleri imalatı yapan 

"Beyaz üM" (tijyen ve "ISO 12000-2005" 

gıda güvenliği lıelgesisa^ilıiEMİNE ABLA IZGARA SALONU
. Nezihe fertik jjeni

siz değer [i mûşteriferntrize (rizwiet vemtejje ^(diniştir

HER ÇEŞİT EMLAK ALIM ŞATIMI 
KİRALAMA HİZMETLERİ
DAİRE, ZEYTİNLİK, VİLLA, ARSA SATIŞI 
TAPU TAKİP İŞLERİ

Siteler Mah. Karaağaç Cad. Doğan 9 Sitesi 
B Blok No : 5 Küçük Kumla / GEMLİK

Tel : O 224 538 22 OO Fax : O 224 538 72 81
Www.doganyapiemlak.com

KUZU VE DANA ÇEŞİTLERİ ÇİĞ 

VE PİŞMİŞ OLARAK BULUNUR

Düğün ve cemiyetlere 
köfte ve et ürünleri 

temin edilir, 
EVVE İŞYERLERİNE PİŞMİŞ 
VEYAÇİĞETÜRÜNLERİVE 

KÖFTESEM YAPILIR

ACELE PAKET SERVİS HATTI
513 08 98

AİLE YERİMİZ MEVCUTTUR KREDİ KARTI GEÇERÜDİR

Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK

Belediye Binası Karşısı Asilhan Altı
Köfteci Emine Abla Şube 1:513 38 70 BİRTELEFON
Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2 :513 08 98 KADAR YAKINIZ
Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11

http://Www.doganyapiemlak.com
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Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtlan başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

•Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

Ücretlerimize
servis ve KDV dahildir

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL 

retim, yemek,

GemlikKErfez
Kuruiuş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Eylül 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 
genelgeyle tek dersten 
başarısız olan ortaöğre 
tim son sınıf öğrenci
lerine bir sınav hakkı 
daha verildi. Sınav ta 
rihlerinin valiliklerce 
belirleneceği bildirilen 
genelge erçevesinde, 
Bursa'daki tek ders 
sınavları 17 Eylül 
Cuma günü saat 10.00 
da yapılacak. 2’de

Bakandan 
tektin 

askerlik 
açıklaması
Milli Savunma Ba 
kanı Vecdi Gönül, 
"Tek tip askerlik" 
çalışmalarına iliş 
kin, "Henüz Bakan 
lar Kurulu'nda 
görüşülebilecek bir 
tasarı seviyesine 
gelmedi" dedi.
Haberi sayfa 6’da

“Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

Balıkpazarı Sağlık Ocağı yanındaki eski 
itfaiye binasının Gemlik Ziraat Odası'na 
tahsis edilmesinden sonra başlatılan 
çalışmalar tamamlanıyor. Sayfa 2’de

Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Dökme maden depolan
Önceki gün, Belediye Meclisi’nde veri 

len bir önerge ile Limanlar Bölgesi’ne 
giden yol üzerindeki dökme kömür ve 
dökme maden depolayan işyerlerinin 
çevreye zarar verdiği bunun engellen
mesi istendi.

Bu konuda daha öncede bazı yazılar 
yazmıştım.

Yıllardır bu bölgeye Sibirya’dan veya 
Afrika ülkelerinden gemilerle dökme 
kömür getirilir.

Burada önceleri zeytinlik veya tarla 
olan arazilere dökülen kömür, ayrışım 
yapılıp torbalanır.

Ayrışım sırasında çıkan toz kömür ve 
ya yığılan kömürlerin rüzgar etkisiyle 
çıkardığı tozlar çevreye yayılır. Dev.4’de

İMAR
Ye§llin binbir çeşidinin mavinin büyüleyici güzelliğiyle buluştuğu, 
şırıl şırıl suların çınar ağaçlarının gölgesinde türküler söylediği 

MARMARİS ÇINAR MUĞLA EVLERİ 
^ra^a dotaşan ördek ve kazların arasında, 
ulu çınar ağaçlarının gölgesinde,

I . akan suyun serinliğini hissederek...

wTrlwBrY > Çiçeklerin arasında doğayla iç içe ... ।
Herşey gözünüzün önünde pişiriliyor. 1

' Toprak saçtan yeni düşmüş sıcak köy I 
ekmeği ve üzerinde eriyen tereyağı... 
Odun ocağında gözleme ve yayık ayranı...

’ l İ ’ Yanında da çökelek ve domates...

Sedir Adası üzeri 2. Km. Çamlıköyü 
Tel: °252 495 80 80 -495 84 62 (pbx) 
Fax: 0,252 495 84 66 MARMARİS 
www.cinarmuglaevleri.com

MARIS-’TE. BIITDÖGA'toENNETI

UMUT THERMAL RESORT & SPA BİR ÇINAR MUĞLA EVLERİ KURULUŞUDUR

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
http://www.cinarmuglaevleri.com
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Toplumsal değerler...
Toplumsal sürekliliğin ana unsurlarıdır 

laiklik ve dil... Bir süredir ülkede laiklik 
tartışılıyor. Yeni tanımlar aranıyor.

Kafalar karıştırılıyor.
Kılık kıyafet sürekli gündemde tutuluyor.
Türkçe; yabancı sözcüklerin kuşatması 

altında.
Kutuplaşmaya varan karşıtlıklar var.
Son derece tehlikeli ve sonu belirsiz bir 

tartışmanın içindeyiz.
Gerek var mı?
Dün bu tür görünümler çok mu önemliydi? 
Kimin umurundaydı?
Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı’nın altında 

huzur ve güven içinde yaşamıyor muyduk?
Ne değişti?
Aslında çok şey değişti, 
öncelikle;
Dünyada petrol rezervleri azaldı.
Kaynaklar hızla tükenmeye başladı.
Nüfus denetimsiz bir biçimde sürekli arttı. 
Dolayısıyla büyükler küçüklere göz dikti. 
Bölme ve parçalama yöntemi uygulamaya 

konuldu.
Ulusal değerlere saldırı başladı.
Çökertme ve yok etme harekatı sistematik 

olarak devreye kondu.
Bu aşamada...
Ulusunu sevenlere, toplumsal değerlere 

yürekten bağlı olanlara çok.şey düşüyor.
Laiklikten kesin olarak ödün verrrfemek. 
Diline sonuna dek sahip çıkmak.
Bütünlüğe çomak sokturmamak.
Çünkü;
Cumhuriyeti ve değerlerini ayakta tutan en 

etkili ve önemli ilke kesinlikle laiklikdir.
Aslında bu sözcüğün anlamı din ile kamu 

yaşamını birbirinden ayırmaktır.
OsmanlI Devleti döneminde siyaset dinin 

din de siyasetin emrine sokulabiliyordu.
Bunun böyle olmasındaki tarihsel neden, 

slam dininin kurucusunun hem siyasî ve 
hem de dinî lider olmasından ve bunun yıl-' 
lardan beri bir gelenek haline getirilmiş 
olmasından kaynaklanmaktaydı.

Dönemine göre doğruydu yanlıştı ayrı bir 
tartışma konusu

Ancak günümüzde düşünce yapısı 
değişime uğramıştır.

Bir ülkenin, çağı yakalamış olan ülkelerle 
boy ölçüşebilmesi, onların arasında sürekli 
olarak sesini duyurabilmesi, o ülke yurt
taşlarının aklını kullanmasına ve bilime 
öncelik vermesine engel teşkil ederi kurum 
ve kuralların ortadan kaldırılmasıyla 
olanaklı.

Mustafa Kemal bu gerçeği göz önünde 
bulundurmuş ve bazı çağdaşlık değerlerini 
- savaşta düşmanı olmasına karşın - Batılı 
ülkelerden almıştır.
0,1924 yılında yaptığı bir konuşmada;
“Dünya yüzündeki her şey için, maddî ve 

manevî her şey için, yaşam için ve başarı 
için en doğru yol gösterici bilimdir, teknik
tir1*. Bilimin ve tekniğin dışında yol gösterici 
aramak, düşüncesizliktir, bilgisizliktir, yan
lıştır", demişti.

Ne yazık ki;
Şimdi yeniden geriye dönüş hevesleri 

uyanıyor.
Daha doğrusu uyandırılıyor.
Hevesliler sahneye çıkartılıyor.
Uyaranlara, tehlikeyi sezenlere de veryan

sın ediliyor.
Oysa.
Bir gerçek var o da;
Çatı çökerse hepimiz altında kalırız...

■MtanalHl!
Mülkiyeti Gemlik 
Belediyesi'ne ait . 
olan ve Bahkpazarı 
Sağlık Ocağı yanın
daki eski itfaiye 
binasının Gemlik 
Ziraat Odası'na tah
sis edilmesinden 
sonra başlatılan 
çalışmalar 
tamamlanıyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
çabalarıyla Ziraat 
Odası'na bedelsiz 
olarak tahsis edilen 
atıl dürümdaki bina, 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik'in 
girişimleriyle 
onarılarak boyatıldı. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğümün 
binanın bahçesinde 
başlattığı parke 
döşeme çalış
masının ardından 
Park Bahçeler 
Müdürlüğü'de çevre 
düzenlemesine 
başladı.
Belediye Fen İşleri

atölyesinde yapılan 
Pergola (Çardak) 
Piknik Masası, 
Toprak dökümü, 
Ağaçlandırma, 
Bitkilendirme ve 
Çimlendirme yapan 
Park bahçeler 
Müdürlüğü, 
çöplük halindeki 
eski binanın 
çevresini yeşil
lendirerek güzel 
bir görünüm 
kazandırdılar.

Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
yayınlanan 2010/45 
nolu genelgeyle tek 
dersten başarısız 
olan ortaöğretim 
son sınıf öğrenci 
■erine bir sınav 
hakkı daha verildi. 
Sınav tarihlerinin 
valiliklerce belir
leneceği bildirilen 
genelge 
çerçevesinde, 
Bursa'daki tek ders 
sınavları 17 Eylül . 
Cuma günü saat 
10.00'da yapılacak. 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümden 
yapılan açıklamaya 
göre, öğrencilerin 
sınavdan önce mut
laka okullarına 
müracaat etmeleri 
gerekiyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
'Tek Ders Sınavı' 
konulu yayınladığı

genelgede, okulların 
2009-2010 eğitim- 
öğretim yılı başarı 
durumları ile ilgili 
yapılan değer
lendirme sonucun
da, öğrencilerin 
büyük çoğunluğu
nun mezun olduğu, 
ancak az sayıda da 
olsa bazı son sınıf

öğrencilerinin tek 
ders nedeniyle 
mezun olamadığının 
tespit edildiği 
belirtiliyor.
Genelgede, 
"Eylül ayında 
gerçekleştirilen 
sorumluluk 
sınavlarından 
sonra tek dersten

başarısızlığı 
nedeniyle mezun 
olamayan son sınıf 
öğrencileri, dersin 
hangi sınıfa ait 
olduğuna bakılmak
sızın valiliklerce 
belirlenecek tarih
lerde sınava alı
nacaklardır” 
deniliyor.
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Kadın sürücü zeytince mb
Bursa'nın İznik 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 
2 kişi yaralandı. 
Edilen bilgiye göre, 
Orhangazi'den İznik 
istikametine giden 
34 JTV 41 plakalı 
aracı kullanan 
Saadet Durmuş (38), 
Boyalıca Kurudere 
mevkiinde virajı ala

Cezaevi firarisi MıhapatoyaMaııılı
Bursa'da biri cezae

vi firarisi 2 kişi, ku 
yumcu dükkanını 
soyduktan sonra 
yakalanarak 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre 
zanlılar, Bursa'nın 
Kestel ilçesinde bir 
kuyumcudan 2 adet 
22 ayar bilezik, altın 
kolye, cumhuriyet 
altını ve cep tele
fonu çalarak kayıp 
lara karıştı. İş 
yerinden altınların 
ve ziynet eşyalarının 
çalındığını anlayan 
kuyumcu, hemen 
polis ekiplerine 
başvurdu. Olay ye 
rine gelen polisler,

İnegöl olaylarımla ikinci perde
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 29 polisin 
yaralandığı, emniyet 
ve zabıta araçlarının 
zarar gördüğü olay
lar nedeniyle düzen
lenen ikinci operas 
yonda 43 kişi 
gözaltına alındı. 
Orhaniye Mahalle 
si'nden geçen yolcu 
minibüsünün 
sürücüsü ile burada
ki bir grup genç 
arasında korna çal 
ma meselesi yüzün
den başlayıp, sürü 
cünün yakınlarını 
alarak mahalleyi 
basması ile devam 
eden olaylarda 5 kişi 
bıçakla yaralandı, 
birçok kişi de darp 
edildi. Olaya karıştık 
lan gerekçesi ile 
Mehmet Şerif S., 
Mehmet S. ve Şenol 
S. gözaltına alınıp 
Merkez Polis 
Karakolu'na

mayarak zeytin tar- ağacına çarparak
lasına uçtu. Zeytin duran araçtaki

parmak izi ve çevre
deki güvenlik karne 
ralarından zanlının 
kimliğini tespit etm
eye çalıştı. Yapılan 
araştırma sonucun
da, zanlıların kiral
adıkları bir otomo
bille hırsızlık 
olayına karıştıkları 
belirlendi.
Kiralık otomobili 
takibe alan Bursa 

götürü lürken, olayı 
duyan gençler, 
karakol önünde 
toplanarak gözaltın- 
daki şahısların 
kendilerine ve 
rilmesini istedi. 
Kısa sürede sayıları 
artan kalabalığa 
İnegöl Emniyet Mü 
dürlüğü'nde görevli 
ekiplerin yanı sıra 
Bursa'dan gelen 
çevik kuvvet ekipleri 
de müdahale etti. 
Çevik kuvvet ekipleri 
ve panzerler olay 
yerine ulaştıktan 
sonra, polis havaya 
ateş açarak grubu 
dağıtmaya çalıştı. 
Sayıları 3 bine 
ulaşan kalabalığın 
çıkardığı olaylarda 
iki polis ve bir zabıta 
aracı yakıldı, emni 
yet, savcı ve vatan
daşlara ait çok sayı
da araç ile çevredeki 
iş yerleri büyük

Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi ekip
leri, Kestel'de oto
mobili kıstırdı. 
Araçta yapılan ara
mada kuyumcu 
dükkanından çalışan 
ziynet eşyaları 
bulundu.
Ziynet eşyalarını 
çaldıkları belirlenen 
C.A.'nın (22) bir ay 
önce Ankara Sincan 

zarar gördü. 
Sabaha karşı kontrol 
altına alınan olay
ların ardından, emni 
yet ekipleri olaylara 
karıştıkları gerekçesi 
ile 13'ü çocuk 50 
kişiyi gözaltına aldı. 
Emniyetteki sorgu
larının ardından 
adliyeye sevk edilen 
sanıklardan, 
aralarında 13 
çocuğun da bulun
duğu 37 kişi savcı 
tarafından serbest 
bırakırken, diğer 
13 zanlı tutuklan
maları istemiyle 
nöbetçi mahkemeye 
sevk edildi.
Mahkeme sonucun
da şahıslardan 11'i 
tutuklanırken, 2'si 
serbest bırakıldı.
11 tutuklu sanık 

da daha sonra tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

yaralılar yoldan 
geçen vatandaşlar 
tarafından çıkarıldı. 
Sürücü Saadet 
Durmuş'un bacağı 
kırılırken, dedesi 
Turan Doğan ağır 
yaralandı. Yaralılar 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Cezaevi'nden firar 
ettiği ve yedi ayrı 
suçtan arandığı 
tespit edildi.
C.A.'nın, firar 
ettikten sonra 
kardeşinin kimliğini 
kullanarak alışveriş 
yaptığı ortaya çıktı. 
C.A. ile birlikte 
hırsızlık olayına 
karışan R.Ş.'nin (28) 
de 10 gün önce 
Nilüfer ilçesinde 
aynı gün iki eve 
girerek bazı ziynet 
eşyalarını çaldığı 
belirlendi.
Emniyetteki 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk edilen 
zanlılar tutuklandı.

43 GÖZALTI 
İstihbarat ve güven
lik kamerası görün
tülerinden yola 
çıkan İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, olaylara 
karıştıklarını tespit 
ettiği şahısların 
İnegöl merkez, belde 
ve bazı köylerdeki 
evlerine şafak 
operasyonu düzen
ledi. Bursa'dan 
gelen asayiş ve 
çevik kuvvet ekip
lerinin de katıldığı 
operasyonda 43 kişi 
gözaltına alındı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesindeki 
muayenelerinin 
ardından İnegöl 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde toplanan 
şahıslar, daha sonra 
emniyete ait araçlar
la Bursa Asayiş 
Şube Müdürlüğü'ne 
götürüldü.

Geçmiş, gelecek...
60 yıllık çok partili demokrasimize 4 

sağcı liderler damgasını vurdu:
Menderes...
Demirel...
Özal ve Erdoğan../
Bu 4 lider de görülmedik seçim zafer

leriyle koltuğa oturdu:
Pekiii.. kadar sürdü derseniz ?
Adnan Menderes 10 yıl... Süleyman 

Demirel 5,5 yıl...
Turgut Özal 6 yıl...
Recep Tayyip Erdoğan ise 7,5 yıldır tek 

başına iktidar...
Sayın okurlarım;
Bu dönemlerin ortak özelliği bence 

şudur:
Dördünün de balayı dönemi görkemli 

oldu. Mutlak hâkimiyetle yönettikleri ilk 
yıllar büyük icraatlara imza attılar.

Yorgunluk dönemleri aşağı yukarı 
aynıdır:

İktidar yorgunluğunun belirtileri de hep
sinde aynı:

Yüksek tansiyon... Öfke nöbetleri... 
hırçınlık, uzlaşmazlık, gerginlik siyaseti...

Tüm kuramlarla kavga... Basın ve 
muhalif odaklara baskı...

Eleştiriye ve muhalefete tahammülsüz 
lük...

Yakındaki sağduyulu isimleri uzaklaştır
mak...
Alkışların büyüsüne kapılmak...
“Yaşa... En büyük sensin. Tarihe geçe

ceksin” naraları arasında uyarıları duyma
mak...

iktidarın ilelebet süreceğini sanmak...
“Herşeyi iyisini ben bilirim” böbürlen

mesine dönüşen gurur...
Bu analizi Erdoğan’a uygularsak...
Türk sağının kaderini o da yaşıyor, yaşa 

yacak.. Ermeni açılımı, Kürt reformu, 
demokratikleşme hamlesi gibi adımları 
sürdüremedi; geri adım attı.

Başaramadıkça hırçınlaştı; bütün 
kuramlarla kavga etmeye, iyiliği için 
yapılan uyarıları bile dinlememeye, her 
eleştireni düşman görmeye, basına yük
lenmeye, köşe yazarlarına hakarete, duy
gusal çıkışlar yapıp gereksiz sertleşmeye 
başladı.
“Bence kez gidişatı değiştirebilecek tek 

şey, normal bir demokraside olması. 
gerektiği gibi,seçmenin iradesi olacak.
“Evet” sonucu, Erdoğan’a “kontrolsüz 

bir güç“ bahşedeceği gibi yeni bir seçim 
zaferinin ve Çankaya’nın kapısını açacak
tır.
“Hayır" çıksa idi, seçmenin uyarısıyla 

onu yepyeni bir anayasa için toplumsal 
uzlaşmaya, öfkesini yatıştırmaya, kırdık
larıyla barışmaya zorlayacaktı...
Yani seçmen ya hepten uçuracak ya 

yere indirecekti.
Şimdi uçacak gibi..

MM ABONEOLDUNUZMÜ?
uıılrlı lıı ılıılı ılıul umul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez9 nV^Akfwlgemliklcorfezgazetes i .com
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Güne Bakisi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dökme maden depoları

Bununla da kalmaz, gemilerle dökme ola 
rak gelen kömürler depolara kadar damperli 
kamyonlarla taşınırlar.

Bu sırada kamyonlardan dökülen kömürler 
yol boyunca çevreyi kirletir.

Kamyonlardan çıkan tozlarda çevreye ya 
yılır.

Ziraatçıların yaptığı denetimlerde bölgede 
bulunan zeytinlikler kömür tozları nedeniyle 
verim kaybına uğradığı belirlenmiştir.

Bu bile, kömür depolarına açılacak davada 
tazminat ödemeye yetecek bir gerekçedir.

Kömür depolarından başka çevreyi kirlet
tiği iddia edilen bir başka madde, maden
lerdir.

Bazı firmaların ihraç edeceği madenler 
aynı kömür gibi boş arazilerdeki antrepolara 
getirilerek, dökme olarak buradan sevk edil 
mektedir.

Bu madenlerin türleri çeşitlidir.
Hiçbiri depolandığı alanda üzerleri kapalı 

değildir.
İster istemez taşınma ve depolandığı yer

lerde çevreye zarar vermektedirler.
Bu konuyu denetlemek Çevre Sağlık birim

lerine aittir.
Acaba bu birimler görevini yapıyorlar mı?
Mutlaka yapıyorlardır ama formaliteden 

öteye gitmeyen denetimlerdir bunlar.
Birileri para kazanacak diye çevreyi kirlete

mez.
Bu depolar yıllardır ruhsatsız olarak 

faaliyet gösterir.
Belediye Meclisi’nde yapılan konuşmalar

dan buralara ruhsat Büyükşehir Belediyesi 
tarafından verilmektedir.

Ama bu depolar yıllardır faaliyette olması
na karşın çalışmaktadır.

Bence yapılacak şey bölgenin imar plan
larının Büyükşehir Belediyesi tarafından bir 
an önce çıkarılması daha sonra da depola
maya uygun olan açık kömür alanlarının üzer
lerinin kapatılmasıdır.

Bu işletmelere mali yük getirecektir.
Bu yapılmadan aynı tas aynı hamam 

kömür ve maden depolanması sürerse 
sorumluları bunlara göz yumanlar olmalıdır.

Belediyeler ruhsatsız bu gibi yerlere gidip 
bir yerini mühürlerler ama faaliyet devam 
eder.

önce belediyeler kendi sorumluluklarını 
yerine getirmeli, sonra yasalar ve yönetmen
likler neyi istiyorsa çevreyi kirletenlere uygu
latmaklar.

Güçlü olanlar Ankara’dan ruhsat alırlarsa 
bu iş düzelmez. Belirtiğim gibi açık maden ve 
kömür depoların üzeri ve çevresi mutlaka 
kapatılmalıdır. Gerisi laf-ü güzardır.

Yalova'da Mbot kazası
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 
18.30'da Kartal'dan 
hareket eden 
Karamürselbey isim
li deniz otobüsü, 
Yalova'da İDO iske
lesine yanaştığı 
esnada duramadı. 
İskeleye ön taraftan 
çarpan feribotun

burun kısmında 
büyük hasar mey
dana geldi. İnmek 
için ayakta bekleyen 
yolcular, çarpmanın 
etkisiyle birbirinin 
.üzerine düştü.
Kazada 18 kişi yara
landı.
Büyük paniğin 
yaşandığı kazada

yaralananların 
yardımına, iskelede 
bulunan İDO person
eli ile çevredeki 
vatandaşlar koştu. 
Kapılar açılmadığı 
için merdivenle feri
bota çıkıldı. Yaralılar 
ve yolcular kısa 
sürede tahliye edildi. 
İsimleri öğrenile-

meyen yaralılar, 
Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Yalova Valisi Dursun 
Ali Şahin ile Emniyet 
Müdürü Ahmet 
Selim Akyıldız da, 
kazayı haber alır 
almaz olay yerine 
geldi.

Hamsinin kilosu 5 TL've düslü
İstanbul'da 

havaların mevsim 
normallerine dön
mesiyle birlikte 
hem balıkçıların hem 
de vatandaşın yüzü 
güldü. Hamsinin 
kilosu 5 liraya 
kadar düştü. 
Daha birkaç gün 
öncesine kadar 
İstanbul'da balıkçı 
tezgahlarında 10 
TL'ye satılan hamsi, 
yaşanan akınla bir
likte İstanbullulara 
Ramazan'ın ardın
dan ikinci bir 
bayram yaşattı. 
İstanbul'da 30 yıldır 
balıkçılık yapan 
Balıkçı Kenan Balcı, 
"Havalar iyi giderse 
hamsi fiyatında artış 
olmaz. Herkes bol

bol hamsi tükete
bilir" dedi. 
Şile'nin Kefken 
açıklarında büyük 
balıkçı teknelerince 
bol miktarda 
avlanan tonlarca iri 
hamsiye vatandaşlar 
tarafından da büyük 
ilgi gösterildi.

Fiyatların düşme
siyle hamsi dar 
gelirli vatandaşlar 
tarafından adeta 
kapışıldı.
Vatandaşlar kilosu 
40 liraya kadar yük
selen eti yemeyi 
adeta unuttuklarını 
belirterek bu

kriz ortamında 
hamsinin 5 liraya 
kadar düşmesinin 
kendilerini mutlu 
ettiğini söyledi. 
30 yıldan beri balık 
satıcılığı yapan 
Kenan Balcı, 
hamsinin bol 
miktarda avlan
masının sürmesi 
halinde fiyatının 
daha da aşağıya 
düşeceğini ve 
vatandaşların 
daha ucuza 
hamsi yiyebileceğini 
söyledi.
Balcı, tezgahları 
kaplayan ve 
kilosu 5 
liradan satılan 
hamsiyi, tazeliğine 
dikkat çekmek 
■Çin Çiğ Çiğ yedi-
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MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

RiilıiJi^ |O

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)513 3595

GUVEN S3MII | £ Kaliteyi takip edin 
bize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
I 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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Vergiler artacafcmıP
Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, Türki 
ye'de dolaylı vergi 
ler söz konusu 
olduğunda doğru
dan vergi toplaya
madıkları için 
dolaylı vergilere 
çok ağırlık verdik
lerini kaydederek, 
"Burada genel 
trend, dolaylı vergi
leri artırma 
yönünde. Ama biz 
sınıra dayandık. 
Onun için bu aşa- . 
mada böyle bir 
niyetimiz yok" dedi. 
Şimşek, bu yıl 6.'sı 
düzenlenen ve Gelir 
İdaresi Başkanlı 
ğımn evsahipliğin 
de İstanbul'da 
gerçekleştirilen 
"OECD Vergi 
İdareleri Forum 
Toplantısının (FTA)" 
açılışında yaptığı 
konuşmada, toplan
tının, işbirliğinden 
uyumluluğa geçiş 
açısından çok 
önemli olduğunu 
vurguladı. Bu tür 
platformların ve 
toplantıların ente
gre biçimde global 
ekonomik ortamda 
bîrarada çalışmayı 
sağladığını ifade 
eden Şimşek, 
bireyler ve şirket
lerin iş faaliyet
lerinin dünyanın 
çeşitli yerlerinde 
gerçekleşmesinden 
dolayı ortak dene
timler ve bilgi alış

verişi gibi konuların 
zaten çok büyük 
önem taşıdığını 
söyledi;
Türkiye'nin son 
birkaç ayda 
OECD'nin 26. mad
desini entegre 
ettiğini, İsviçre, 
Lüksemburg ve 
Avusturya gibi 
ülkelerle vergi 
anlaşmalarında 
revizyona gidildiği
ni belirten Şimşek, 
şöyle devam etti: 
"Aynı şekilde 11 
vergi cennetiyle 
vergi anlaş
malarımız da şu 
anda müzakere aşa
masında. Şimdiye 
kadar yapanlar çok 
ümit verici. Bu 
başarıların üzerinde 
yeni başarıların 
gerçekleşeceğine 
inanıyorum. 
Küresel kriz son
rasında çok açık 
birşey ortaya çıktı. 
Artık hepimizin yap
ması gereken çok 
şey var. Dün 
Yunanistan 
Başbakanı şöyle 
demiş; 'Eğer 
Yunanistan, vergi 
kFfÇİrmâ söfünunü 
halledebilirse yeni 
krediye hiçbir ihti 
yacı kalmaz ve bu 
krizden çok hızlı bir 
biçimde çıkabilir.' 
Büyük olasılıkla bu 
söylediği sözler, 
birçok ülke için de 
aynen geçerli."

12 Eylül 2010 günü yapılan Anayasa değişikliği Halk oylamasında!» 
ilçemizde bulunan sandıklardan çıkan oy sonuçları

İşsizlik Haziran da ıliisiü

Tarım dışı işsizlik 
yüzde 13,4 olurken, 
genç nüfusta işsiz
lik oranı yüzde 
19,1 oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
Hanehalkı İşgücü 
Araştırması, "2010 
Haziran Dönemi 
Sonuçlarına (Mayıs, 
Haziran, Temmuz 
2010)" göre, 
Türkiye'de kurum
sal olmayan nüfus 
bir önceki yılın aynı 

l dönemine göre 802 
bin kişilik artış ile 
71 milyon 307 bin 
kişiye, kurumsal 
olmayan çalışma 
çağındaki nüfus ise

859 bin kişi artarak 
52 milyon 503 bin 
kişiye ulaştı.
Bu yılın Haziran 
döneminde, Türkiye 
genelinde işgücüne 
katılma oranı, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 1,2 
puanlık artışla 
yüzde 50 olarak 
gerçekleşti.
Aynı dönemler için 
yapılan kıyasla
malara göre, erkek
lerde işgücüne 
katılma oranı 0,5 
puanlık artışla 
yüzde 71,6, kadın
larda ise 1,7 puanlık 
artışla yüzde 29,1 
oldu. Devamı yarın

HALİTPAŞAMAH. 109* 31! 24( 23' 10! 13'

halitpaşamah’ 109! 31! 241 22! 27 T! 14'

HALİTPAŞAMAH. 109E 31! 251 n 61 161

HAMİDİYEMAH. ıoo: 41 28i 28! 151 13

HAMİDİYEMAH. 109E 414 311 311 181 13'

HAMİDİYEMAH. 109£ 411 34' 331 21! 121

HAMİDİYEMAH. 1KX 4i; 341 331 21! 121

HAMİDİYEMAH. 110' 41İ 30! 30! 131 17!

HAMİDİYEMAH. 110: 41! 33! 33! 18! 141

HAMİDİYEMAH. 1102 411 361 36! 17! 1*

HAMİDİYEMAH. 1K> 41! 33! 33! 158 17!

HAMİDİYEMAH. •IKK 411 34! 33! 22! 11!

HAMİDİYEMAH. IKK■ 4V 314 30! 16' 141

HAMİDİYEMAH. »W 41! 341 331 161 17!

HAMİDİYEMAH. 1108 411 34' 34! 16' 17!

HAMİDİYEMAH. 110! 42( 34' 33! 18! 15!

HAMİDİYEMAH. 11K 41! 351 34! 4 22! 12!

HAMİDİYEMAH. 111' 41İ 331 33'
■ 13! 19!

HAMİDİYEMAH. İtil 411 33! 33! •i 21! İl!

HAMİDİYEMAH. 1İ İl 411 35' 34! i 23! 101

HAMİDİYEMAH- ut 40! 301 29! 11 23! .51

HAMİDİYEMAH. 1111 T 412 321 31! ( 23! 81

HAMİDİYEMAH. 11H 40! 31! 30! K 28' 21

HAMİDİYEMAH. 1111 401 34' 331 11 26! 61

HAMİDİYEMAH. i 1.11 40! 291 20! 23! 6!

HAMİDİYEMAH. > 1111 . 40! 341 34! i 30! 31

HİSAR MAH. 112İ 418 331 32! 16' 161

HİSAR MAH. 1121 41E 321 30! K 17! 13!

HİSAR MAH._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nd 41! 351 341 18!
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KAYHAN MAH,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112 i 33! 29! 28! 101 18'

KAYHAN MAH. 1121 33! 321 3U 138 17!
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KAYHAN MAH. 1121 331 . 30i 30! 14' 15!

KAYHAN MAH. 1121 331 32! 32! 13! IS'
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Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, 
"Tek tip askerlik" 
çalışmalarına ilişkin, 
"Henüz Bakanlar 
Kurulu'nda 
görüşülebilecek bir 
tasarı seviyesine 
gelmedi" dedi. 
Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, 
"Tek tip askerlik" 
çalışmalarına ilişkin, 
"Henüz Bakanlar 
Kurulu'nda 
görüşülebilecek bir 
tasan seviyesine 
gelmedi" dedi. 
Gönül, Maldivler 
Savunma ve Ulusal 
Güvenlik Bakanı 
Ameen Faisal ve 
beraberindeki 
heyeti kabul etti. 
Bakan Gönül, görüş
menin ardından 
gazetecilerin soru
larını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, 
"Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Işık Koşaner'in 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
görüşmesinde tek 
tip askerlikle ilgili 
dosya verdiğini" 
ifade ederek, değer
lendirmesini sor

ması üzerine Gönül, 
şunları söyledi: 
"Konu nihai bir 
kanun tasarısı haline 
gelmediği için bir 
şey söylemek yanlış 
olur. Bakanlar 
Kurulu'nda müza
kere edilecek aşa
maya geldiğinde 
daha çok bilgi 

verme şansımız olur. 
Değişecek bilgileri 
söylemek yanlış 
olur. Metin nihai 
şeklini alsın ondan 
sonra bilgi verelim. 
Başbakan Erdoğan'a 
verilen dosyayla 
ilgili ben bir şey 
bilmiyorum. Bunu 
da sizden duyuyo
rum. O konuda bir 
şey söylemem 
mümkün değil. 
Genelkurmay'ın bir 
açıklaması olmadı 
bildiğim kadarıyla. 
Bu konuda siz nasıl 
bilgi aldınız onu da 
bilmiyorum açıkçası. 
Benim bilgim, şu 
anda bakanlık olarak 
verebileceğim bilgi, 
henüz Bakanlar 
Kurulu'nda 
görüşülebilecek bir 
tasarı seviyesine 
gelmedi."

SSBIBİ
Enerji ve Tabii Kay 
naklar Bakanı Taner 
Yıldız, toptan elek
trik fiyatlarındaki 
indirimin şu an için 
vatandaşa yansıya
cak şekilde görün
mediğini belirterek, 
"Vatandaşımıza 
yansıyacak olası 
zamlara engel ola
bilmek açısından 
kamu kurumlan 
kendi bünyelerinde 
birikebilecek bir 
miktar karı vatan
daşımıza aktar
mıştır" dedi.
Yıldız, Türk Dili 
Konuşan Ülkeler 
Devlet Başkanları 
Zirvesi kapsamında 
düzenlenen

TEMAâ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Türkiye-Azerbay 
can-Türkmenistan 
Enerji Bakanları 
toplantısı öncesin 
de gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.

Transneft'in 
Samsun-Ceyhan 
petrol boru hattı 
projesinden çek
ildiğini açıklaması
na ilişkin bir soru 
üzerine, özel sek
törle yaptıkları ve 
Rusya hükümetiyle 
yürüttükleri çalış
malarda şu ana 
kadar kendilerine 
ulaşan bir olumsu
zluk bulunmadığını 
kaydetti.

‘Gemlik Körfez’

elmte sekeri
—. . . . . . . . KREŞLERİ ‘. . . . . .

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
€ĞİTİMD€ 12. Yil
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”
2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF
KONTENJANLARIMIZLA

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ IN AYRI S INI FLAR İM İZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİBEVLEB YETİŞTİRİYORUZ
info@elffiasekerikres.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
I») Her Çeşit Emlak» Alım, Satım ve Kiralama Hizmetle!

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık 

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIKYAPILIR.

Tel:5132474 Fax: 514 1021

mailto:info@elffiasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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MUDUR ARAAHYOft
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
05334354151

Mciîaraniyor»
. i ■■—1—1■■■.

AŞÇI ARANMAKTADIR
O 532 797 2310 Gemlik Körfez

’' ^"ecetu-ie ua aOetOa «Haal «azami

n 1■■
İl
L
i

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat "15S
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

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

1
OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Termirtali (18 Hat)

ULAŞIM

R
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 512 0163

DAĞITICILAR

1E 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
Yöni Likitgaz 513 65 OO
BP Gaz 514 59 gt
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 17 og

1i 
S 
E 
R 
i

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 4Ş 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

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 3° £
Tuncay Otogaz st3 14 2S
Beyza Patrol 513 01 03

Gemlik KHrfez 
oihlIii'İh'U* aOHio» «lirası oatıra.ı -•!*•<**?*'

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

O 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik KErfez
" OEailK’İN İL* GÜNLÜK IİY**I ONZITESİ

YEREL SÜRÇLİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI : 3765 
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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GÜNAY ECZANESİ

TEM fi A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

misi 
ALACAKAMLK 

EFSANESİTUTULMA 
ll.00-l2.5Mm 
15.30- 17MI9.00- 

20.50
Rezervasyon 

(Td:5l3332l)
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DOGRN
YAPI & EMLAK

GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK İÇİN,
BİZİ TERCİH EDİN

Kaliteli Et ı/e Et ürünleri imalatı yapan 
"Beyaz Tabak" ve "ISO nooo-ıoeş" 

gıda güvenliği belgesi safribiEMİNE ABLA IZGARA SALONU
Nezip m fer4> JRİ ortamıyla/ Uitejji arzulayan 

siz değerli m^teriierimize hizmet wneye ^knştır

HER ÇEŞİT EMLAK ALIM SATIMI 
KİRALAMA HİZMETLERİ
DAİRE, ZEYTİNLİK, VİLLA, ARSA SATIŞI 
TAPU TAKİP İŞLERİ

Siteler Mah. Karaağaç Cad. Doğan 9 Sitesi 
B Blok No : 5 Küçük Kumla i GEMLİK

Tel : O 224 538 22 OO Fax : O 224 538 72 81
www.doganyapiemlak.com

KUZU VE DANA ÇEŞİTLERİ ÇİĞ 

VE PİŞMİŞ OLARAK BULUNUR

Düğün ve cemiyetlere 
köfte ve et ürünleri 

temin edilir, 
EVVE İŞYERLERİNE PİŞMİŞ 
VEYAÇİGEÎ ÜRÜNLERİ VE

KÖRE SERVİSİ YAPIUR

ACELE PAKET SERVİS HATTI
513 08 98

AİLE YERİMİZ MEVCUTTUR KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

Eşref Dlnçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK

Belediye Binası Karşısı Asilhan Altı
Köfteci Emine Abla Şube 1:513 35 70 BİR TELEFON
Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2 ; 513 08 98 KADAR YAKINIZ
Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11

http://www.doganyapiemlak.com
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özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları haşladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar,

okulumuzun YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

4-5 Yaş 4.900 TL
Ana Sınıfı 5.100 TL
1. Sınıf 6.200 TL
2. Sınıf 7.400 TL
3. Sınıf 7.400 TL
4. Sınıf 7.400 TL
5. Sınıf 7.400 TL
6. Sınıf 7.400 TL
7. Sınıf 7.400 TL
8. Sınıf 7.400 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir
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ffiZTfflESBS
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Hah yıkamak bir sanattır”

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

Dr.Zlya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

İIIİİlniMlilHiil'TO
Engürücük Köyü 
sınırları içinde bulunan 
İslamköylüler bağımsız 
mahalle olmak istiyorlar. 
İslamköy Gençlik Derne 
ği Başkanı Mehmet 
Nezih Topyüz, İslam 
köylü 410 kişinin imzala 
dığı bir dilekçeyi 
Gemlik Belediye Başkan 
lığına sunduklarını 
söyledi. Haberi syf2’de

YOİCU 
minibüsü 
mayına 

carpti:9ölü 
Hakkari'ye 55 kilo
metre uzaklıktaki 
Durankaya beldesi 
ile Geçitli köyü 
arasındaki bölge 
de, bir yolcu mini 
büşü mayına çarp
tı. İlk belirlemelere 
göre 9 kişi hayatını 
kaybederken, 2 kişi 
de yaralandı. 3’de

Fevziye Köyü Karagül Güleli 
2Jıöliiınö ihalevecıkıyor

Birinci bölüm çalışmaları 700 bin liraya 
yapılan Fevziye Köyü’nün 5 kilometre 
üzerinde bulunan Karagöl Göleti’nin 2. bölüm 
ihalesi 29 Eylül 2010 günü Kaymakamlık 
makamında yapılacak. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

İslamköy
Gemlik Gübre Fabrikası 1974 yılında 

yapılmaya başlandı.
Kısa sürede de bitirildi.
O günlerde Balkanların en büyük 

gübre fabrikası olduğu söyleniyordu.
Aklımda kaldığı kadarıyla 700 milyon 

dolara malolmuştu.
Dev bir fabrika, devlet eliyle ekonomi 

ye kazandırılıyordu.
Yine o yıllarda Borusan Boru Fabri 

kası da Gemlik’te kurulmuştu.
Tuzla Çiftliği olarak bildiğimiz hayvan

ların otlağı olan bu alanda artık fabrika 
bacaları tütmeye başlamıştı.

Sanayi bir anda Gemlik’te aynı 
bölgede çoğalınca iş için Anadoludan 
göçlerde başlamıştı. Devamı sayfa 4’de

UMUT THERMAL RESORT & SPA BİR ÇINAR MUĞLA EVLERİ KURULUŞUDUR

Yeşilin binbir çeşidinin mavinin büyüleyici güzelliğiyle buluştuğu, 
şırıl şırıl suların çınar ağaçlarının gölgesinde türküler söylediği 

MARMARİS ÇINAR MUĞLA EVLERİ
Etrafta dolaşan-ördek ve kazların arasında, 
ulu çınar ağaçlarının gölgesinde, 
akan suyun serinliğini hissederek... 
Çiçeklerin arasında doğayla iç içe ... 
Herşey gözünüzün önünde pişiriliyor. 
Toprak saçtan yeni düşmüş sıcak köy 
ekmeği ve üzerinde eriyen tereyağı...
Odun ocağında gözleme ve yayık ayranı... 
Yanında da çökelek ve domates...
Sedir Adası üzeri 2. Km. Çamlıköyü 
Tel: 0 252 495 80 80 - 495 84 62 (pbx) 
Fu : 0.252 495 84 66 MARMARİS 
www.cinarmujlaevleri.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.cinarmujlaevleri.com
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i, Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Mölfc millllli İM İSlimi
Çıkış Noktası...

Kimi ekonomik durumundan.
Kimi sosyal dengesizlikten.
Kimi sağlık sorunlarından.
Kimi işsizlikten.
Mutlaka yakınacak bir durumları var.
Türk insanı hiç bu zamanki kadar 

“keyifsiz” olmadı.
Dış etkenler.
İç etkenler.
Tümü insanın yoluna “etki” ediyor.
İç dünyasına yansıyor.
Gerçekten de huzur yok.
Tat tuz yok.
Hangi birini sayacağız.
Nedenler o kadar çok ve rahatsız edici 

ki.
Kaldı ki.
Kısa vadede çözümü de olanaksız 

gözüküyor.
İşsizlik.
Sağlık.
Eğitim.

■ Güvenlik.
Barınma.
Temel ihtiyaçların tümünde sorun var.
Kuşkusuz birikim yıllara yayılıyor.
Yanlış yönetim.
Kaynak israfı.
Ahbap çavuş ilişkileri.
Ülkeyi zayıflattı.
İnsanları tüketti.
Tüketim anaforuna yakalanan 

insanoğlu boğulmamak için çırpınıyor.
Ancak panik halinde çırpındığı için.
Aklını kullanamıyor.
Ve daha da dibe iniyor.
Yine de umut.
Dibe vuran cisimler fizik yasaları gereği 

mutlaka yükselirler.
O yükselişten medet umuyoruz.
Çünkü...
İç siyasal ayrıntılara girmeye gerek 

yok.
Her şey göz önünde seyrediyor.
Çünkü...
Yurttaş görüyor.
Bürokrat görüyor.
Teknokrat görüyor.
Ama gerçekten ayrıntının farkına vara

bil! yor mu?
Bu soruya verilen doğru yanıt.
Türkiye’nin çıkış noktası...

İlçemize Engürücük 
Köyü sınırları 
içinde bulunan 
İslamköylüler 
bağımsız mahalle 
olmak istiyorlar. 
İslam köylü 410 
kişinin imzaladığı 
bir dilekçeyi 
Gemlik Belediye 
Başkanlığına sun
duklarını söyleyen 
İslamköy Gençlik 
Derneği Başkanı 
Mehmet Nezih 
Topyüz, dün konu 
ile ilgili olarak 
Belediye İdari 
Başkanı Cemil 
Acar’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Topyüz, Engürücük 
Mahallesi’ne bağlı 
olarak kurulan 
islamköy yeterli 
hizmet alamadık
larını, Gemlik’in 
mahallesi olmaları 
durumunda daha 
iyi hizmet alacak
larını belirterek, 
konuyla ilgili 
olarak Belediyenin

II

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ve 
Park Bahçeler 
Müdürlüğü tarafın
dan başlatılan 
çevre düzenlemeleri 
sonucu Gemlik 
Lisesi bahçesi 
pırıl pırıl oldu.

Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
tarafından 
geçtiğimiz yıl 
başlatılan ve 
büyük takdir 
toplayan İlköğretim 
Okullarına Geri 
Dönüşüm 
Desteği’nden 
sonra Ortaöğrenim 
kuramlarımızdan 
Gemlik Lisesi 
bahçesinde de

kendilerine yardımcı 
Tatmasını istedi.
Topyüz, şöyle 
konuştu: 
“Bizler340 hane, 
1330 kişinin 
yaşadığı Engürücük 
Köyüne bağlı bir 
ayrı birimiz.
Engürücük 
Köyü’nden çok 

i

çevre düzenlemesi 
yapılıyor.
Geçtiğimiz ders yılı 
sonunda düzenle
nen mezuniyet töre
nine katılan Başkan 
Güler, öğrencilere 
verdiği sözü ders 

uzaktayız. 
Evlerimizin ruhsatı 
yok, tapu almak 
istiyoruz. Bunun için 
bağımsız mahalle 
olursak yaşadığımız 
mahalle daha iyi 
hizmet geleceğine 
inanıyoruz.
Belediyeden yardım 
istiyoruz” 

yılı başlamadan 
yerine getirdi. 
Uzun yıllar düzen
leme yapılamayan 
Gemlik’in en eski 
liselerinden olan 
Gemlik Lisesi 
bahçesinde

Belediye idari 
Başkanı Cemil Acar 
ise Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
seminerde 
olduğunu, 
döner dönmez 
kendisine konuyu 
ileteceğini 
söyledi.

I

başlatılan çalışmalar 
çerçevesinde önce 
Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler tarafından 
bahçe içine ve gez
inti yollarına kilitli 
parke taşı döşendi. 
Daha sonra ise Park 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
Lise Bahçesi’nin 
ortasına öğrenci
lerin oturmaları için 
çardak konuldu. 
Bahçenin gezinti 
yerlerinin dışında 
kalan bölümlerine 
de çiçek ve ağaç
landırma yapıl
masından sonra 
Gemlik Lisesi 
bahçesi güzel bir 
görünüme kavuştu.

GÜLER AJANS

Simtel 860 Sicil No O.C. 005019 O.K.C levhası kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. RESMİYE GÜZEÜL

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
V A VID Gemlik İmam Hatip Lisesinden aldığım diplomamı kaybettim.AHİ II Hükümsüzdür. MEHMET ALTIN
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Duruşma öncesi aüliıeie silahlı lıaıga
Bursa'da, duruşma 
öncesi adliyede 
sanık ve müşteki 
yakınları arasında 
çıkan silahlı kavga
da 3 kişi yaralandı. 
Bursa'nın Bademli 
semtinde, Uğur 
Umur ve Burhan 
Keser'in yaralan
ması ve gasp 
edilmesiyle ilgili 
duruşma öncesi 
adliye karıştı. Sanık 
yakınları, müşteki 
yakınlarına saldırdı. 
Kavga büyürken, 
dışarıdan elinde 
silah olan bir kişinin 
adliyeye girmeye 
çalışması polise zor 
anlar yaşattı. Adliye 
karakolunda görevli

Bursa’da trafik hazası: 1 ülii
Bursa'da, meydana 
gelen trafik kazasın
da bir kişi hayatını 
kaybetti.
Bursa'da merkez 
Nilüfer İlçesi Bursa 
Yeni Hal Köprüsü 
yakınlarında mey
dana gelen kazada

Evinde Baygın Bulunan Bono, 
Kaldırıldığı Hastanede Öldü
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde 
evinde baygın 
olarak bulunduktan 
sonra kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybeden gencin 
ölümü 'şüpheli' 
bulundu.

Yolcu minilıiisii mamna çarptı
Hakkari'ye 55 kilo
metre uzaklıktaki 
Durankaya beldesi 
ile Geçitli köyü 
arasındaki bölgede, 
bir yolcu minibüsü 
mayına çarptı. 
Hakkari'ye 55 kilo
metre uzaklıktaki 
Durankaya beldesi

bir polis memuru 
silahlı şahsı engelle
meye çalıştı.
Yaşanan arbedeyi 
fırsat bilen silahlı 
şahıs, kısa sürede 
kaçarak izini kaybet
tirmek istedi. Olay 
yerine sevk edilen 
çok sayıda polis 
ekibt, zanlıyı sak
landığı yerde 
silahıyla birlikte 
yakalayarak gözaltı

Engin Aygün (27) 
idaresindeki 34 UP 
8188 plakalı hafif 
ticari araç, Mehmet 
Önkol'un (32) kul
landığı 35 ÂS 7441 
plakalı kamyona 
arkadan çarptı. 
Kazada ağır

Yunuseli 
Mahallesi Yüce 
Sokak'ta ikamet 
eden Hüner Molla, 
oğlu Adnan 
Molla'nın odasına 
girdiğinde oğlunun 
baygın şekilde yat
tığını gördü. 
Olay yerine gelen 

ile Geçitli köyü 
arasındaki bölgede, 
bir yolcu minibüsü 
mayına çarptı. 
Hakkari'ye 55 kilo
metre uzaklıktaki 
Durankaya beldesi 
ile Geçitli köyü 
arasındaki bölgede, 
bir yolcu

na aldı.
Bu arada kavga 
sebebiyle adliyeye 
çok sayıda ambu
lans sevk edildi. 
Yaralanan 3 kişi 
geniş güvenlik ted

birleri altında ambu
lansa götürüldü. 
Durumu ağır olan bir 
kişi hastaneye sevk 
edildi. Kavgada hafif 
yaralanan 2 kişi ise 
ifadeleri alınmak 

yaralanan Engin 
Aygün, olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Aygün, 
yapılan müda

112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
hastaneye 
kaldırılan Adnan 
Molla (18) yapılan 
müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti. Adnan 
Molla'nın 
odasında yapılan 

minibüsünün 
mayına çarpması 
sonucu ilk belir
lemelere göre 9 kişi 
hayatını kaybed
erken, 2 kişi de 
yaralandı.
Aracın, Geçitli 
köyünden Hakkari il 
merkezine geldiği 

üzere karakola 
götürüldü. Polis 
ayrıca bir kadını 
daha gözaltına aldı. 
Öte yandan, 
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davada 
tutuklu sanıklar 
Arif V., Hamza Ç. ile 
tutuksuz sanık 
Yüksel O. hakim 
karşısına çıktı. 
"Birden fazla kişi 
tarafından geceleyin 
yol kesme suretiyle 
yağma yapma, 
öldürmeye teşeb
büs" suçlarından 
yargılanan şahıslar, 
geniş güvenlik ted
birleri altında adliye- 
den çıkarıldı.

Referandumun analizi !...

halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Kamyon sürücüsü 
Mehmet 
Önkol polis tarafın
dan gözaltına 
alınırken kazayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

incelemede 
yatağın alt 
tarafında boş ilaç 
kutuları bulundu. 
Adnan Cumhuriyet 
Savcısı olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken 
Molla'nın ölümünü 
'şüpheli' buldu.

kaydedildi.
Yaralı bir çocuğun 
ambulans helikop 
terle Van'a getirildiği 
belirtildi. Patlamada 
hayatını kaybeden
lerden 2'sinin 
cenazesi Hakkari 
Devlet Hastanesi'ne 
getirildi.

Sayın okurlarım, bazıları gibi; “HAYIR
CILAR tatile gitti, o yüzden böyle oldu” 
falan diyecek değilim.

Bunlar boş laflar, bahane üretmeler...
Ben diyorum ki; “hayırcılar” tatile 

gitmeseydi de sonuç açısından değişen 
pek bir şey olmayacaktı.

Evet olmayacaktı ama onlara da birkaç 
sözüm var.
“Tatilini kesmeyip oy kullanmayan 

hayırcılar”.
Çenenizi kapatıp, vicdanızla konuşun. 
Bundan böyle ortaya çıkıp;
“Korku imparatorluğu oluşuyor...
Cemaat her tarafı ele geçirdi... Bittik, 

yandık” falan türü laflar etmeye hakkınız 
yok.

Çünkü haklı olduğuna inandığrilkeler 
uğruna tatilinden fedakarlık edip oy bile 
kullanmayan kişiler, her şeye müstahak
tır. Zaten öyle de oluyor..

Sırası geldiğinde “Bu AK Partililer arı 
gibi çalışıyor” diye yakınacaksın ama 
sen oy bile kullanmayacaksın.

Geç beyim geç.. Bana maval okuma...
Karşısında durduğun insanlar ve 

düşünce tıkır tıkır işliyor, hangi şerbet 
kime verdiğinde hangi nabzın atacağını 
gayet iyi biliyor, okyanus ötesine bile 
selamlar gönderiyor, organizasyonda 
açık vermiyor, her türlü kalıba giriyor 

Sen ne yapıyorsun “Hayır” diyen 
arkadaşım;

Bak benden dinle; Hata yapıyorsun, 
bazen acze düşüp, etrafına tam hakim 
olamıyorsun,

Sonra da mahcup bir tebessümle çıkıp 
halktan özür dilemek zorunda kalıyor
sun..

Bir türlü organize olamıyor, küçük hata
lar yapan, yüzü kızaran, kendi oyunu bile 
kullanma da acze düşen, bir lideri seç
men önemsemiyor...
Ah Kemal Kılıçdaroğlu ah...
Bence daha bir fırın ekmek yemen, çok 

şeyler öğrenmen gerekecek..
Karşında bu işlerin profesyonelleri var.. 
Sen hala amatörsün..
Dikkat et bunlar senide yiyip bitirirler.
Kimi trilyonları götürürken,
Kimi evrakta sahtekarlık, faturalarla 

oynarken,
Kimi, hem de surlarla çevrilmiş havuzlu 

villalarında ailece otururken ..
Benim milletim işsiz -aç kalır, işyerleri 

kapanır, sınavlarında bile hırsızlık olur, 
çocuklarının ayağında don bile yoktur 
ama gider oyunu “EVET” diye atar.

Niye attığını bile bilmez.
Yapacak bir şey yok, bizimde kaderimiz 

bu.

MM! ABONE OLDUNUZ MU?
ttıılrlı lıı ılıılı ılnıl (until ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘GemlikKörfez*
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tew Höıii Karagül Men
İslamköy

Gemlik Gübre Fabrikası ve Borusan’ın 
bölgede kurulması sonucu bugün İslamköy 
adı verilen yerleşim birimi zeytinliklerin 
kesilmesi, tarlaların satılarak kaçak yapılaş
ma ile giderek bir köy haline geldi.

Plansız, programsız, altyapısız bir yer
leşim birimine devlet yalnız baktı.

Kimse buraya siz ev yapamazsınız deme
di.

Veya buraya mevzi imar planı yapmaya 
yanaşmadı.

İslamköy gecekondu şeklinde büyüdü de 
büyüdü..

Burada bir köy meydana geldi ama hiç 
bir konutun konut tapusu yok.

Planı olmayan yere nasıl tapu verilir?
Köyün bulunduğu yerler arazi sıfatında, 

vatandaş emlak vergisi yerine arazi vergisi 
veriyor.

Islamköylüler, tapu alabilmek için Büyük 
şehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek 
l'/'IÖÖÖ’Tik planları bekliyor.

1970’li yıllardan bugünlere gelindiğinde 
İslamköy, bölgenin sanayi yerine liman 
kenti olması nedeniyle de antrepolar, lojistik 
firmaların çevrelediği bir abluka altında.

Yakın bir gelecekte ise İslamköy diye bir 
yerleşimin kalabilme imkanını göremiyorum.

Değeri sanayi, lojistik, antrepoculuk ve 
limancılık sayesinde çok yükselen bölgede
ki araziler nedeniyle Islamköylülere sunula
cak paralar karşılığı bu bölgede çok az sayı
da konut kalacağını sanıyorum.

Kaçak yapılaşan İslamköy, Engürücük 
Köyü sınırları içine alındığı için Engürücük 
Köyünün bir mahallesi durumunda.

Dün, Belediye de karşılaştığım gençler, 
Belediye İdari Başkanı Cemil Acar’ı ziyaret
lerinde, bağımsız mahalle olmak için 430 
imza ile belediye başkanlığına başvurduk
larını söylediler.

Hizmetin daha iyi gelmesi için Gemlik’e 
bağlı bağıpısız bir mahalle olmak istiyorlar 
Islamköylüler.

Engürücük Muhtarı Osman ağabey bu 
konuda ne der bilmem ama, Islamköylüler 
Engürücükten ayrılmak istiyorlar.

Bu istek Belediye Meclisine gelecek.
Meclis isteği yerinde bulursa, sanırım En 

gü rücükten ayrılmak için halkoylaması yapı 
lacak.

Daha sonra mahallenin sınırları belirlene 
cek ve Meclis bu kararı Büyükşehir 
Meclisi’ne gönderecek.

Valilik onayı ile işlem bitecek.
Ne diyelim hayırlısı olsun.

ZDöliimü ihaleye cıKıyor
Birinci bölüm çalışmaları 700 bin liraya yapılan Fevziye Köyü’nün 
5 kilometre üzerinde bulunan Karagöl Göleti’nin 2. bölüm ihalesi 

29 Eylül 2010 günü Kaymakamlık makamında yapılacak

Gemlik Köylere 
Hizmet Getirme 
Birliği Fevziye Köyü 
Karagöl Göleti 2. 
bölüm yapım işini 
ihaleye çıkardı.
29 Eylül 2010 günü 
Kaymakamlık 
makamında yapıla
cak olan ihale ile 
Fevziye Köyü kazı 
alanı beton kaplama, 
boru döşeme, 
vana takım işleri, 
kazım çalışmaları 
ve taşıma işlemleri 
gerçekleştirilecek. 
İl Genel Meclis 
üyesi Uğur 
Sertaslan, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, birinci 
etapta Karagöl 
Göleti’nin kazı 
çalışmaları 
yapıldığını, gölet 
tabanının beton 
kaplandığını 
belirterek, “Bu 
çalışmalar sırasında

Karagölün yüzölçü 
mü büyütüldü.
Çalışmalara

yaklaşık 700 bin lira 
ödendi. İkinci 
etapta yapılacak 
işlerle ilgili dosya 
hazırlandı. İhaleye 
girecek firmalar

teklif verecekler. 
İşin maliyetinin 
250-300 bin lira 
civarmda olacağım 
sanıyorum.” 
şeklinde konuştu.

WDWR’gN^SAT ILJIK
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR

Tel: 0 532 235 38 58

KAYIP 16 ZU 689 plakalı aracımın C2 taşıt kartı kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. HAYRETTİN AKCAN

i GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com bize ulaşaCüksiniZ

Karadeniz’den Marmara’ya uzanan 20 yıllık tecrübe
| Şömine, Barbekü, Fırın, 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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Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü bünyesinde 
oluşturulmaya 
başlanan Voleybol 
branşı için ilk çalış
malar başladı.
Uzun yıllar Türk 
Voleyboluna oyun
cu ve yönetici 
olarak hizmet veren 
Filiz Bayram 
Kızıltoprak’a 
emanet edilen gele
ceğin voleybolcu
ları ilk çalışmalarını 
yaptılar.
Gemlik’te 10 bin 
gencin spor yapa
bilmelerini sağla
mak amacıyla kuru
lan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü bu 
amacına kavuş
manın sevincini 
yaşıyor.
Voleybol’a alt yapı
dan başlayarak 
geleceğe yönelik

başarılı sporcuların 
yetişmelerini 
amaçladıklarını 
söyleyen Milli 
sporcu ve başarılı 
hoca Filiz Bayram 
Kızıltoprak, İlköğre
tim ve Lise’lerde 
voleybola yatkın 
sporcuları çalış
malara bekle 
diklerini bildirdi. 
Gemlik’te oldukça 
iyi sporcu potan
siyelinin olduğuna 
dikkat çeken 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü yönetimi, 
okulların açılmasıy
la birlikte Beden 
Eğitimi öğretmen
leriyle yapacakları 
koordineli çalış
malar sonucu 
voleybola yatkın 
sporcu gençleri 
geleceğe yönelik 
eğiteceklerini 
söylediler.

SATILIK
EIHMDEKU1IANDIĞIM.ÇİFTDEP0LU 
ÇHMİÎMİÎİfflffl

I TEl:5133673

12 Eylül 2010 günü yapılan Anayasa değişikliği Halk oylamasındaki
ilçemizde bulunan sandıklardan çıkan oy sonuçları

MEMİREİSMAH. 111 31 271 26! c 8 184

ORHANİYE MAH. 110 35 2 Si 25! 1 S 161

ORHANİYE MAH. 111 354 27! 261 I 10! 161

ORHANİYE MAH. 1131 352 28' 27! 11 1tX 17!

CRHANİYEMAH.. 1131 35^ 273 271 7! 194

CRHANİYEMAH. ' 'j m 353 21 27! z 1> 131

OSMANİYE MAH. 113! 4CH 29' 281 16! 122

OSMANİYE MAH.' 114< 401 321 32- 211 101

OSMANİYE MAH. . 1141 41 334 33" 171 154

OSMANİYE MAH. 1142 401 32! 32! 18! 13!

OSMANİYE MAH.. 1141 333 321 181 14!

OSMANİYE MAH. . ;Wİ 401 331 33! 19! 131

OSMANİYE MAH. 114! 401 333 32! 19! 13!

OSMANİYE MAH. 1141 32' . 371 16! 14<

OSMANİYE MAH. 1141 40i 32! 32! ’.’İli İÜ

OSMANİYE MAH. 1141 401 33’ 33 141 184

OSMANİYE MAH. 1141 - . 401 331 33! 161 ___________16!

OSMANİYE MAH. ııa 401 334 32! 18- 141

PARSBEYMAH. 115‘ 42C 34İ 33! 11 221

PARSBEYMAH. 111 41i 38" ’37" 1( 12! 241

PARSBEYMAH. 111 414 351 35" 10! 24i

PARSBEYMAH. 115* 411 33i 33! 144 191

ÖTELER MAH. 1.1S! 404 - 3İ> 291 71 22!

ÖTELER MAH. 111 40İ 29* 281 65 211

SİTELER MAH, _________ 111 402 3£K 291 8! 201

SİTELER MAH. __________ ' 111 3Cİ 30- 7! 22i

ÖTELER MAH. 1151 402 301 7- 225

ŞÜKRÜ ALEMDAR MAH. 116< 31.1 271 271 4!
22' I

ŞÜKRÜKAYAMAK 116' 22i 18! 18! 7! 101

UMURBEY ORHANİYE MAH. 1161 292 21 241 101 14 i

UMURBEY ORHANİYE MAH; 1.161 28i 26" 25! 111 .14!

UMURBEY ORHANİYE MAH. 111 29( 26! 25! 11' 141

YENİ MAH. 116! 301 30" 29! 13!

| YENİ MAH.______________ 1161 391 34 i Î4İ 17! 16i

YENİ MAH. 111 391 31! 311 15- 161

YENİ MAH. 111 393 32İ 322 £ 16- 15i

YENİ MAH. 1161 391 30i 291 İ 15 14!

YENİ MAH. 1171 391 32t 31 £ 16! 14!

ADLİYE KÖYÜ 117" 21! 181 181 ( 5 13'

BÜYÜKKÜMLA KÖYÜ 1171 291 .231 23! Bi 14i

BÜYÜKKÜMLA KÖYÜ 1171 22c 24i 24i 7l 16!

CİHATLIKÖYÜ 117' 291 28! ,25i 13 13!

ENGÛRÜCÛKKÖYÜ 1171 38( 33İ "331 12 21!

ENGÜRÜCÜKKÖYÜ 1171 38i 33! 321 21 121

ENGÜRÜCÜKKÖYÜ 1171 381 251 24! 21! ■34 '

FEVZİYEKÖYÛ 1171 81 8! 7ı

FINDICAKKÖYÜ 117! 1 5' gi i 31

GÜVENLİ KÖYÜ 118! 7! 7! 7! 6 i 1<

. HAM.İDİYE KÖYÜ 116 18i 15' 15- 13■ 2!

HAYDARİYE KÖYÜ 1183 26' 201 2G( 9 : 10i

KARACAALİ KÖYÜ 1183 24i 11 19: 1 71 121

KARACAALİ KÖYÜ • ti,8' 24- 211 21‘ 1 5S___________153

Devamı yarın
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Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Okul Öncesi Eğitim 
Genel Müdürü 
Remzi İnanlı okul 
öncesinde en önemli 
sorunun öğretmen 
ihtiyacı olduğunu 
söyleyerek, okul 
öncesi eğitimde 
okullaşma oranının 
artmasına bağlı 
olarâk öğretmen 
ihtiyacının da art
tığını kaydetti.
Milli Eğitim 
Bakanhğı'mn okul 
öncesi eğitimi 
bazı illerde zorunlu 
tutmasıyla okul 
öncesi eğitimden 
yararlanan çocuk 
sayısının 980 
binden 1 milyon 
100 bine ulaştığı 
tahmin ediliyor. 
Sırada, 4-5 yaş 
grubundaki 2 
milyon 400 bin 
çocuk okullu olmayı 
bekliyor.

‘Gemlik Körfez’

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Okul Öncesi Eğitim 
Genel Müdürü 
Remzi İnanlı, okul 
öncesi eğitimin 
zorunlu tutulduğu il 
sayısının bu yıl 
32'den 57'ye yük
seldiğini kaydetti. 
Okul öncesinde en 
büyük sorunun 
öğretmen sıkıntısı 
olduğunu söyleyen 

İnanlı, "Bunun 
önlemini alıyoruz. 
Üniversite mezun
larının 60 saatlik 
uyum kursundan 
geçirilip ücretli 
öğretmen olarak 
başlatılmaları için 
illere yazı gön
derdik" dedi.
İnanlı, yaptığı 
açıklamada, 
20 Eylül 2010 
Pazartesi 

günü başlayacak 
yeni eğitim-öğretim 
yılıyla ilgili 
hedeflerini ve 
çalışmalarını 
anlatarak, 
değerlendirmede 
bulundu.
Okul öncesi 
eğitimde okullaşma 
oranlarının 
Türkiye’nin 
Dokuzuncu Beş 
Yıllık Kalkınma 
Planında yer alan 
hedeflerini 
yakaladıklarını 
belirten İnanlı, şu 
anda okullaşma 
oranının yüzde 39 
olduğunu, bu 
rakamın sadece 
5 yaş grubunda 
yüzde 65'i bul
duğunu kaydetti. 
İnanlı, 4-5 yaş 
grubunda okul 
öncesi çağ nüfusun
da 2 milyon 400 
bin çocuk bulun
duğunu belirtti.

Et fiyatlarının zam- 
landığı, pastırma ve 
sucuğa zammın 
kapıda olduğu 
bildirildi. 
Kayseri Ticaret 
Borsası Başkanı 
Şaban Ünlü, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, canlı 
hayvan ithalatının 
et fiyatlarını 
düşürmediğini, 
aksine et fiyatların
da bugünlerde 
artış yaşandığını 
belirtti.
Karkas et fiyatının 
15 liradan 17 liraya 
çıktığını ifade 
eden Ünlü, 

şu bilgileri verdi: 
"Canlı hayvan itha
latı et fiyatlarını 
düşüremedi. Çünkü 
Türkiye'ye çok az 
ithal canlı hayvan 
girdi. Kayseri'ye hiç 
girmedi. İthal et 
söylentileri et 
fiyatlarının daha da 
artmasına neden 
oldu. İthal et gele
ceği beklentisi 
nedeniyle malının 
para etmeyeceğini 
düşünen üretici en 

son Ramazan 
ayına kadar 
bekleyebildi. 
Ramazan ayında 
para edebileceği 
düşüncesiyle elin
deki hayvanları 
kestirdi. Ancak, 
yine de üreticiler 
kar edemedi. Et 
ithalatı nedeniyle 
fiyatların düşmesin
den korkan üretici 
hayvan almadı. 
Ramazan ayında 
yüklü miktarda hay
van kesilmesi 
nedeniyle şimdil
erde hayvan sakın
tısı başladı. Bu 
nedenle, et fiyatları 
yükseldi." 
Et fiyatlarındaki 
artışa paralel olarak 
pastırma ve 
sucuğun da her an 
zamlanabileceğini 
kaydeden Ünlü, 
tüketiciye söz 
verdikleri için 
Ramazan ayında 
zam yapmadık
larını, ancak bugün
lerde pastırma ve 
sucuğa zammın 
kapıda olduğunu 
sözlerine ekledi.

elmfc «sekeri
------- -  KREŞLERİ

GEMLİĞİN İLK ÖZEL
OKULÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU
€ĞİTİMD€ 12. VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF
KONTENJANLARIMIZLA

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YHİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Maclde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
3^» Her Çeşit EmlakwAhm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGC BROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

K. Kum la’ da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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MTtfde geri ödemeler haşladı
Maliye 
Bakanlığı’nın 
vatandaştan son 
beş yıl içinde 
fazladan 120 milyon 
TL’lik Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV) tahsil ettiğini 
duyan tüketiciler, 
vergi dairelerinden 
fazladan ödedikleri 
paraları geri 
almaya başladı. 
Yıl sonunda 
bütçede 
öngörülmeyen 
120 milyon TL’lik 
açığın ortaya çık
ması bekleniyor. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanvekili

Hakan Tokbaş, 
tüketicilerin ilgili 
vergi dairelerinden 
söz konusu fazla 
ödemelere ilişkin 
taleplerde bulu
narak, paralarını 
tahsil etmeye 
başladıklarını 
söyledi. Tokbaş, 
vergi dairelerine 
şahsi başvuru 
yapılmadığı sürece 
fazla ödemeyi 
tahsil edemeyecek
lerini belirtirken, 
“Tüketiciler bir an 
önce gidip par
alarını alabilir” 
uyarısında 
bulundu.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ & GÜLER AJANS

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

AŞÇI ARANMAKTADIR 
0 532 7312311 Gemlik Körfez

Gcaıie-ie ita oûeıOe elves* •atrtaul

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. 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 5^3 2o 66
TEK İşletme 513 45 93
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET • 5Î33633
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 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 işlet 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 613 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

NÖBETÇİ ECZANE
17 Eylül 2010 Cuma 
ERÇEK ECZANESİ

TFMAA “SUYUNUB0?A IHK 1HARCAMA” H5"fch

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

Gemlik KRrfez
GEULİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3766 

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

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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DOGRN
YAPI & EMLAK

GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK İÇİN,
BİZİ TERCİH EDİN

Kaliteli Et ve Et Ürünleri imalatı yapan 

"Beyaz Taba^" (njyen ve "ISO 21000-1005" 

^a<^enli0iMgesis4ri(ıiEMİNE ABLA IZGARA SALONU
Nezifr ve ferah yeni ortamıyla, Mitejji arzulayan 

siz değerli müşterilerimize {met wwteye 6aş(amıştır

HER ÇEŞİT EMLAK ÂLIM SATIMI 
KİRALAMA HİZMETLERİ
DAİRE, ZEYTİNLİK, VİLLA, ARSA SATIŞI 
TAPU TAKİP İŞLERİ

Siteler Mah. Karaağaç Cad. Doğan 9 Sitesi 
B Blok No : 5 Küçük Kumla / GEMLİK

Tel : O 224 538 22 OO Fax : O 224 538 72 81
www.doganyapiemlak.com

Düğün ve cemiyetlere 
köfte ve et ürünleri 

temin edilir.

IBÇİGHÜRUVE 
mmm

KUZU VE DANA ÇEŞİTLERİ ÇİĞ 
VE PİŞMİŞ OLARAK BULUNUR

ACELE PAKET SERVİS HATTI
513 08 98

AİLE YERİMİZ MEVCUTTUR KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK 

Belediye Binası Karşısı Asilhan Altı
Köfteci Emine Abla Şube 1 :513 38 70 BİR TELEFON
Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2 : 513 08 98 KADAR YAKINIZ
Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11

http://www.doganyapiemlak.com


ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

GEMÜK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
18 Eylül 2010 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

"Halı yıkamak bir sonattır"

ÜCRETSİZ SCAVİS HİZMCTİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Çelik, “Engürticük’e yapmadığım 
hizmeti Yazırova’ya yaptım”
Engürücük Köyüne bağlı Yazırova yerleşim birim
inin bağımsız mahalle olması için Gemlik Belediye 
Başkanlığı’na 410 imzalı dilekçe vermesi ve 
Engürücük muhtarlığından yeterli hizmet ala
madıklarını belirten haberimiz üzerine, gazetemize 
açıklama yapan Engürücük Köyü Muhtarı Osman 
Çelik, “Yazırova bölgesine yaptığı hizmeti Engürü 
cük Köyüne yapmadım” dedi. Osman Çelik, “O 
gençlere derneği ben kurdurdum. Binalarını ben 
yaptım. Gemlik’te bile olamayan 2 kilomet re siyah 
asfaltı muhtarlığımız döktürdü. Yazırova’da sorun 
kalmadı” dedi. Haberi sayfa 4’de

Karacaali Köyünde 
sulama suyu nrojesinde 

ödenekbitti
Karacaali Köyü’n 
de Bursa // Özel 
İdare Müdürlüğü 
tarafından açtırılan 
su kuyuları ödenek 
yokluğundan depo 
ve bağlantı hattı 
yapılamıyor.CHP İl 
Genel Meclis Üyesi 
Uğur Sertaslan, 
konuyu yakından 
takip ettiklerini,

başlayan bu işin 
bu yılın sonuna 
kadar tamamlan
ması için çaba 
harcayacaklarını, 
İl Özel İdaresi 
Başkanı ve ilgililer 
ile görüşeceklerini 
ve sorunu çöz 
meye çalışacak
larını söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Muhtarın açıklaması
İslamköylüler (Yazırova Mahallesi) 

Engürücük Köyü’nden ayrılıp, bağım
sız bir mahalle oluşturmak istiyor.

Bu konuyu dün gazetemizde haber 
yaptıktan sonra anladım ki Engürü 
cük Köyü Muhtarı Osman Çelik üzül 
müş.

Telefonla yaptığımız görüşmede, 
Engürücük Köyü Muhtarı olarak Yazır 
ova mahallesine kendi köyünden 
daha çok hizmet yaptıklarını anlattı.
Bununla ilgili haberimizi 4. sayfa 

mızda okuyabilirsiniz.
Osman Çelik’i uzun yıllardır tanırım. 

Dobra adamdır, sözünün eridir, çalış 
kandır. Devamı sayfa 4’de

Düğün ve cemiyetlere 
köfte ve et ürünleri 

temin edilir.

ACELE PAKET SERVİS HATTI

Kafitefi Et z/e Et Ürünleri imalatı yapan 
"Beyaz 'Tabak" hijyen ve, "ISO 2.2.000-2.005" 

gıda güvenliği belgesi sahibi

Nezi^ ve ferah yeni ortamıyla, kaliteyi arzulayan 
siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye başlamıştır
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Yazık oluyor çok yazık...

Karacaali Kökü nde sulama 
sam projesinde ödenek bitti

Bölücü örgüt ateşkesmiş. Ama dur
madan mayınlar patlıyor. Okullara 
ateşler açılıyor.

En son;
Yolun ortasına mayın konuyor.
Sivil araç oradan geçerken uzaktan 

kumanda ile patlatılıyor.
9 sivil ölüyor.
Sonra da;
Suçlu aranıyor.
Sorumlu sorumsuz herkes birbirinin 

üzerine atıyor.
Neresinden baksan;
Dram.Trajedi. *****
Daha dün;
Anayasayı oyladık...
Kimimiz ‘evet’ kimimiz ‘hayır’ dedik.
Sonuçlarını bekleyip yaşayıp göre

ceğiz.
İyi olmasını ummak istiyoruz.
Ne ki Başbakan konuşmaya devam 

ediyor.
Fırça atıyor.
Meydan okuyor.
Çekişme, itişme, kakışma.
Ancak gerçekler var.
Altının kalınca çizilmesi gereken.
Eylemden çok söylemle geçirilen 

zaman içinde;
Yazık oluyor bu vatana, 
Yazık oluyor insanlara, 
Yazık oluyor yarınlara. 
Dün Türkiye atılım içindeydi. 
Kurtuluş Savaşı.
Ardından aydınlanma devrimleri.
Şahlanış.
Koşturmaca.
Heyecan.
Bugün:
Durgunluk.
Gerileme.
Hile hurda.
Rüşvet,
Talan,
Yağma,
İrtikap,
Suiistimal,
Vurdumduymazlık, 
İrtica,
Bölücülük...
Yarın...
Belirsizlik... Bataklık... Karanlık...
OsmanlI’nın torunlarına reva mı bu.
Cayırtı.
Kuru gürültü...
Dışa bağımlı güya sanayileşme.
Devlet’in ekonomideki ağırlığını topy- 

ekün silip atma.
Dışarı yaslanma.
Medet umma.
Oysa;
İnsanlık ölüyor... Tabiat ölüyor...

Güzellik ölüyor... Kötülükler boy veriyor.
Çünkü;
Emperyalizm:
Saldırgan... Doyumsuz... Hırçın...
Onun için,
Hemen şimdi: 
Bilinçlenme zamanı. 
Çok çalışma zamanı. 
Ulusal değerlere sahip çıkma zamanı. 
Vakit yok, gemi kalkıyor artık.
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, eğitim

cileri, emekçileri ve aydınları yapılacak 
şey el ele vermek, topluca bu gidişe 
“dur” demektir.

Karacaali
Köyü’nde Bursa 
il Özel İdare 
Müdürlüğü tarafın
dan açtırılan su 
kuyuları ödenek 
yokluğundan depo 
ve bağlantı hattı 
yapılamıyor.
Karacaali Köyü’nde 
sıkıntısı çekilen 
sulama suyu için İl 
Özel İdaresi tarafın
dan yapılan çalış
maların yarım 
kalması köylülerin 
tepkisini çekti.
Zeytinliklerin sulan
ması amacıyla 
açtırılan su kuyuları 
depolama sistem
leri yapılmasından 
sonra arazilerin

late M'liıı ıcıltıi misilriMi
Gemlik 
Belediyesi’nde 
Cumhuriyet 
Savcılığınca 
sürdürülen soruş 
turma nedeniyle 
Savcılıkça açığa 
alınması istenen 
Belediye Eski

Baştanlar eğilim seminerinde
Bursa Belediyeler 
Birliği, '2010 Çalış
ma Dönemi Eğitim 
Projesi' kapsamın
da 6 belediyeyi 
Antalya Kemer'de 
düzenlediği 
seminerde 
buluşturdu.
Birlikten yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Osmangazi 
Belediyesinin 
yanı sıra Gürsu, 
Mudanya, 
Yenişehir, Gemlik 
ve Tahtaköprü 
Belediyelerinin 
başkanları, meclis 
üyeleri ve perso 
nelin yer aldığı 
hizmet içi eğitim 
semineri, eğitimin 
yanı sıra kurum içi 

sulanması için 
kullanılacaktı. 
Su sıkıntısı çekilen 
Karacaali Köyü’nde 
kalan işlerin 
tamamlanması için 
İl Özel İdaresi 
bütçesinde 
ödeneğin kalmadığı 
öğrenildi.
CHP İl Genel Meclis 
Üyesi Uğur 
Sertaslan, konuyu 
yakından takip 
ettiklerini, başlayan 
bu işin bu yılın 
sonuna kadar 
tamamlanması için 
çaba harcayacak
larını, İl Özel İdare
si Başkanı ve ilgili 
ler ile görüşecek
lerini ve sorunu

Hesap İşleri 
Müdürü Asuman 
Irmak ve Küşat 
Müdürü Sinan 
Küçük’ün yerleri 
değiştirildi. 
Belediye Başkanı 
tarafından zorunlu 
izin kullandırılan 

birlik ve 
beraberliğin 
geliştirilmesine de 
hizmet ediyor. 
Sayıştay üyesi 
Abdurrahman 
Acar'ın konuşmacı 
olduğu seminerin 

çözmeye çalışacak
larını söyledi.
Sertaslan açıkla
masında, Karacaali 
Köyü sulama suyu 
için bir yıldır 
ödenek beklenme
sine karşın 6 Eylül 
2010 günü yapılan 
İl Özel İdaresi 
Encümen toplan
tısında Şahinyurdu 
Köyü’ne sulama 
suyu yapılması 
için ihale kararı 
alındığını ve 
13 Eylül 2010 
günü de ihalenin 
yapıldığına dikkat 
çekerek, şunları 
söyledi: 
“Her iki köyde 
Gemlik’in köyüdür.

Irmak ve 
Küçük’ün izin
lerinin bitmesi 
sonucu bu kez de 
görev yerleri 
değiştirildi. 
Öğrendiğimize 
göre, eski Hesap 
İşleri Müdürü 

ilk gününde 4734 
sayılı Kamu İhale 
Kanunu, 657 sayılı 
Kanun Personel 
Mevzuatı, Kamu 
Sendikacılığı, 5393 
Sayılı Belediye 
Kanunu,

Biri, bir yıldır 
ödenek yok 
diyerek sulama 
suyu projesi 
tamamlanmamak- 
tadır. Öte yandan, | 
referandum 
öncesi ilçemizin 
Şahinyurdu 
Köyü’ne giden 
İl Genel Meclisi 
Başkanımız 
Nurettin Avcı ve 
AKP Parti İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci’nin bu 
köye sulama suyu - 
getirmek için söz | 
vermesi ve ihalenin 
de kısa sürede 
yapılmasına anlam 
vermek mümkün 
değildir.”

Asuman Irmak 
Kurşunlu Mahallesi 
Belediye 
Bürosu’nda 
görevlendirilirken, 
Sinan Küçük ise 
Umurbey Belediye 
Bürosu’nda görev 
verildi.

Taşınır Mal 
Yönetmeliği ve Hak 
Edişlerle ilgili diğer 
mevzuat konuları 
masaya yatırıldı. 
ODTÜ Öğretim 
görevlisi Cemal 
Işleyici'nin konuş
macı olduğu semi
nerin ikinci 
gününde ise imar 
mevzuatı, kamu
laştırma, kaçak 
yapı, Mali ve idari 
suçlar gibi belediye 
işleyişinde önemli 
yer tutan konular 
ele alındı. Antal 
ya’daki semi nere 
katılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
bugün Gemlik’e 
döneceği öğrenildi.
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Ormanda sise toplarken kayboldu
Bursa'da şişe 
toplamak için evden 
ayrılan 16 yaşındaki 
lise öğrencisi 
kayboldu.
Polis ve sivil savun
ma ekipleri tarafın
dan gece yarısına 
kadara aranan 
genç bulunamadı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Balat Mahallesi'nde 
oturan 16 yaşındaki 
Ömer Yitik, saat 
17.30 sıralarında 
annesine bira

Bursa'da silah operasyonu
Bursa'da Asayiş, 
Çocuk, Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Mücadele şubeleri 
tarafından gerçek
leştirilen operasyon
da bir kişi gözaltına 
alınırken, 2 silah ve

üzerine çelik kapı dewrilecu 
çocuk ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, üzerine 
çelik bahçe kapısı 
devrilen 1,5 yaşında
ki çocuk ağır yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, Huzur 
Mahallesi 30.

Emniyetin ardından kehancıyı soyduğu 
iddia edilen hırsız tahliye oldu

Bursa'da Yıldırım 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü'nün bulunduğu 
binayı soyduğu için 
girdiği cezaevinden 
tahliye olduktan son 
ra İskender kebap 
çısını da soyduğu 
iddia edilen sabıkalı 
hırsız, tahliye oldu. 
14. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"gece vakti nitelikli 
hırsızlık, konut 
dokunulmazlığını 
ihlal ve mala zarar 
vermek" suçlarından 
18'er yıla kadar 
hapisleri istenen ve 
3 celsedir Bolu'daki 
yüksek güvenlikli 
cezaevinde olduğu 
için dinlenemeyen

şişesi toplayacağını 
belirterek evden 
ayrıldı. Lise ikinci 
sınıf öğrencisi oğlu
nun uzun süre eve 
dönmemesinden 
kuşkulanan anne 
Zülfinaz Yitik, 
hemen durumu 
polisi bildirdi.

mermi ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, uyuşturucu 
madde ticaretine 
ve çeşitli suçların 
tespitine yönelik 
3 şube ile müşterek 
gerçekleştirilen

Sokak'ta oturan 
Metin Özsez'e ait 
evin önünde 
oynayan 1,5 yaşın
daki Mehmet Raşit 
Özsez, devrilen 
çelik bahçe 
kapısının altında 
kaldı. Ağır

23 yaşındaki R.K. ilk 
kez hakim karşısına 
çıktı. Diğer tutuklu 
sanık M.T.A. (20) ve 
18 yaşındaki tutuk
suz sanık H.T. ise bu 
celseye katılmadı. 
Geçtiğimiz aylarda 
Yıldırım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
bulunduğu binadan 
plazma TV çalarak 
Türkiye gündemine 
oturan ve 361 ayrı 
suçtan kaydı, bulu
nan R.B., hakkındaki 
iddiaları yalanla
yarak, "Ben sanık
lardan M.T.A. ile 
cezaevindeyken 
tanıştım. Dışarıda 
kendisiyle hiçbir 
görüşmem olmadı.

Ekipler, Ömer 
Yitik'in bira şişeleri
ni sattığı bayilerle 
görüştü. Şehirdeki 
tüm hastane ve 
karakollar arandı. 
Kimsenin genci 
görmediğini 
belirtmesi üzerine 
durum sivil 

operasyonda, 
Pietro Beratta 
marka ruhsatsız 
tabanca, Kıhnç 
2000 Light 
Parabellum marka 
ruhsatsız tabanca, 
bu tabancalara 

yaralanan küçük 
çocuk, dedesi 
Reşit Özsez tarafın
dan İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kafatasında kırık 
tespit edilen çocuk, 
burada yapılan

H.T.'yi ise hiç 
tanımıyorum. 
İddianamede adı 
geçen hırsızlık ve 
mala zarar verme 
suçlarını ben işle 
medim. Ben o 
tarihte Bursa 152 
Evler Mahalle 
si'ndeydim" dedi. 
Sanık avukatı 
Ersün Künbi ise 
müvekkilinin yak
laşık 4 aydır ceza
evinde tutulduğunu 
belirterek tahliyesini 
istedi.
Mahkeme sanığın 
üzerine atılı suçun 
niteliği, delil durumu 
ve tutuklu kaldığı 
süreyi nazara alarak 
tahliyesine karar 

savunma ekiplerine 
bildirildi.
Polis, 6 ayrı 
ekip olarak ara
malara katılan sivil 
savunma ekipleriyle 
birlikte Balat Ormanı 
ve çevresinde kayıp 
genci aradı. Gece 
geç saatlere kadar 
süren çalışmalarda 
genç bulunamadı. 
Gece yarısı olması 
sebebiyle ara verilen 
aramalar sabah 
saatlerinde ormanlık 
alanda yeniden 
başladı.

Referandum analizine devam!.. ( 2 )

ait 2 adet şarjör, 20 
adet mermi ele 
geçirildi. Olayla ilgili 
gözaltına alınan 
şahsın ismi açıklan- 
mazken, zanlının 
adliyeye sevk 
edildiği öğrenildi.

ilk müdahalenin 
ardından Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Olayla ilgili soruş
turmanın sürdüğü 
bildirildi.

verdi. Ayrıca sanık 
R.B.'nin fizik kim
liğinin tespiti için 
ön ve yan portreden 
fotoğraflarının 
çekilmesine karar 
veren mahkeme, 
tanıkların dinlen
mesi için duruşmayı 
erteledi.
Bu arada davanın 
tek tutuklu sanığı 
olarak kalan 
M.T.A/nın tutukluluk 
halinin devamına 
karar verildi.
Öte yandan daha 
önce emniyeti soy
duğu iddiacıyla 
3 yıl hapis tezasına 
çarptırılan R.B., 
kararla birlikte 
tahliye edilmişti.

Biliyorsunuz, Anayasa değişikliği için 
yapılan referandumu iktidarın başım çek
tiği “Evet” cephesi kazandı...

CHP ile MHP’nin “en azından yarı 
yarıya” beklentisi İse gerçekleşmedi..., .-

Halbuki neler hayal edilmişti..
Sayın okurlarım; Peki; ne oldu da evdeki 

hesap çarşıya uymadı?
Bana göre CHP’nin referandum kampa

nyası sırasında yaptığı bir kaç hata bu 
başarısızlıkta bence büyük rol oynadı...

Kemal Kıhçdaroğlu’nun durup dururken 
“genel af” tan söz etmesi büyük bir 
hataydı.. Hem de çok büyük..

Böyle bir çıkış yapmakla, iktidara en 
zayıf olduğu noktada çok önemli bir hata 
yaparak, onlara fırsat verdi,,
“Tayyip Erdoğan ‘ın Abdullah Öcalan’ı 

da affedecek misiniz” diye sorarak, üste 
çıkmalarına sebep oldu...

Oysa AKP; başarısız açılımla ve 
Habur’daki acı Türk halkını rencide eden 
görüntülerle bu seçimlere suçlu 
görünüşüyle giriyordu...

Türk halkı Kemal Kıhçdaroğlu’nun bu 
sözleriyle, “Bunlar AKP’yF bile gölgede 
bırakacaklar” korkusuna kapıldı...

Kemal Kıhçdaroğlu’nun ikinci önemli 
hatası ise baş örtüsü konusundaki ne 
olduğu belli olmayan sözleriydi...

Gerek genel af konusu, gerekse baş 
örtüsü meselesi

Bu iki konuda oldukça hassas olan CHP 
seçmeni, ve “Hayır” oyu verecekler 
şaşırdılar ve irkildiler.

Kıhçdaroğlu’nun tek başına aldığı ve 
açıkladığı bu kararlara kuşkuyla yak
laştılar..

Kemal Kıhçdaroğlu’na büyük bir sem
patiyle ve umutla yaklaşan kesimler bile 
yeniden büyük bir umutsuzluk hissine 
kapıldı...

Peki; şimdi sorma zamanı;
Gerek genel af konusu, gerekse türbanın 

serbestleşmesi, Kıhçdaroğlu’na beklediği 
oy akışını getirdi mi?.. Bence hayır...

Sayın okurlarım, Sandık sonuçları orta
da:

Görülen o ki; Kürt seçmenler, genel af 
vaadini ciddiye bile almadı..

Öyle olmasaydı; ne Güneydoğu ve Doğu 
illerinde katılım yüzde onlarda kalırdı; ne 
de kullanılan oylar AKP’ye giderdi!

CHP’nin “türban açılımı” ise başlı başı
na bir yanlışlık ...

Çünkü aynı parti yerel seçimlerde “kara 
çarşaf” açılımına kadar götürdüğü halde 
hiçbir verim alamadığı ortadaydı..

Bunun görünen kanıtı da AKP’nin kalesi 
olarak bilinen Konya, Kayseri gibi illerin 
ve İstanbul’un varoşlarının toptan “Evet” 
oyu vermesidir,,,

Keşke bunları söyleyeceğine ,ismini 
sandığa yazdırarak,

Oy atmayı becerebilseydi...
Daha çok ekmek yemesi lazım...

‘Gemlik Körfez'interaelte www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Muhtarın açıklaması
Osman Çelik, Yazırovahların imza topla

yarak bağımsız bir mahalle kurulması iste 
mine bir şey demiyor.

Üzüldüğü konu Engürücük Köyü Muh 
tarhğı olarak buraya yeterli hizmet getiril 
memesi sözleri..

Daha yeni 2 kilometre kaliteli asfalt kap 
/atıldığını, gençlerin oturduğu derneği ken
disinin kurdurduğunu, mahallede sorun 
kalmadığını belirttikten sonra, “Engürücük 
Köyü’nden daha çok hizmet Yazırova’ya 
yapıldı” dedi.

Bu sözleri Yazırovalı (Islamköy lü) 
Engürücük Köyü Muhtarlık azası İsrafil Aydın 
da doğruluyor.

Osman Çelik bağımsız mahalle oluşması 
için uygulanan yönteme tepkili.

Bu konunun kendileriyle de paylaşılma 
sini istiyor.

Bu konuda dün bir yazı yazmıştım.
Anladığım kadarıyla Islamköy’de bazı 

sıkıntılar yaşanıyor.
Bu sıkıntılar bence Muhtarlıktan değil.
Bazı siyasi partiler burayı kaşıyor.
Kurulan gençlik derneği bu siyasilerin 

etkisinde mi kalıyor diyorum.
Eski, AK Parti Gençik Kolu Başkanı 

Gencay Yılmaz köşesinde bu konuya değin
miş.

Benim yaptığım haberi bir bakıma doğru
lamış.

Islamköylü gençler, önada bazı konuları 
aktarmışlar ki o da bunları köşesine taşımış.

Tabii kendi bakış açısıyla Belediyeyi 
suçlayarak.

Geçtiğimiz gün toplanan Belediye 
Meclisinde Yazırova mevkiindeki depolarla 
ilgili verilen önerge üzerine açılan görüşme-' 
den sonra alınan karar plan eklerine işlendi.

Talep muhalefetten geldi.
Bunu gözden kaçırmamak gerekir.
Bir başka konu depoların ruhsatsız 

olması.
10 yıllık Ak Partisi belediyesi bu sorunu 

çözmedi, aksine o bölgedeki tüm kaçak yapı 
taşmaya göz yumdu.

O bölge dışında gelişen Engürücük, Kur 
tul yolundaki kereste depoları kimin zama 
nında zeytinlikler kesilerek yapıldı.

AKP’nin..
En büyük depo kimin?
Eski Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kar 

döşlerinin.
Bu bölgeye ruhsatı Büyükşehir Belediye 

sinin verdiğini Büyükşehir Belediye Başkan 
yardımcısı Av. Refik Yılmaz mecliste açıkla 
dı. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olunmuyor.

Osman CellK "Enaiiriıcük’e 
yanmadıfiım hizmeti
Yazırova'ya yantım"

Engürücük Köyü Muhtarı Osman Çelik, Yazırova Mahallesi’nin bağımsız bir 
mahalle olmak için imza toplaması ve muhtarlığı suçlamalara cevap verdi.
Engürücük Köyüne 
bağlı Yazırova yer
leşim biriminin 
bağımsız mahalle 
olması için 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı’na 
410 imzalı dilekçe 
vermesi ve 
Engürücük 
Muhtarlığından 
yeterli hizmet ala
madıklarını belirten 
haberimiz üzerine, 
gazetemize açıkla
ma yapan 
Engürücük 
Köyü Muhtarı 
Osman Çelik, 
“Yazırova bölgesine 
yaptığım hizmeti 
Engürücük Köyüne 
yapmadım” dedi.

Yazırova (Islamköy) 
Gençlik Derneği 
Başkanı’nın açıkla
malarını yersiz bul
duğunu söyleyen 
Osman Çelik, "O 
gençlere derneği 
ben kurdurdum. 
Binalarını ben yap
tım. Gemlik’te bile 
olamayan 2 kilomet 
re siyah asfaltı 
muhtarlığımız dök
türdü. Yazırova’da 
sorun kalmadı” 
dedi.
Burada yaşayanların 
ayrı mahalle isteye
bileceklerini belirten 
Çelik, “Bu konuyu 
önce muhtarlığa 
getirselerdi daha iyi 
olurdu. Biz de

kendilerine gerek
tiğinde yardımcı 
olurduk. Ama, 
Engürücük Köyü 
muhtarlığı 
Yazırova’ya hizmet 
getirmedi derlerse 
ayıp olur” 
şeklinde konuştu. 
Engürücük Köyü 
azalarından 
Yazırova sakini 
İsrafil Aydın ise, 
bu konunun 
gazetelere taşın
masının yakışıksız 
olduğunu, 
iki dönemdir
Engürücük Köyü 
Muhtarlığında aza 
olarak görev yap
tığını hatırlatarak, 
“Yazırova halkının

muhtarlıkla bir 
rahatsızlığı yok. 
Böyle bir talep 
öncelikle köy 
muhtarlığına ve 
azalarına 
iletilmeliydi. 
Engürücük Köyü 
Muhtarlığı olarak 
Yazırova’daki 
mahalleye her 
türlü hizmet 
götürülmüş tür. 
Köyümüzde 
sorun kalmamıştır. 
Bir tek çevremizdeki 
maden ve kömür 
depolayan 
işyerleri He ilgili 
sıkıntılarımız var. 
Bu konuda ilgililer
den yardım bekli 
yoruz” dedi.

V A VID Gemlik Nüfus Müdürlüğümden almış olduğum nüfus cüzdanımı AHI 11 kaybettim. Hükümsüzdür. ALİ ADNAN ALTINBAŞ

r^EVRENSATILIKS
S

DENİZDEN BALIK RESTAURANT
SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR
Tel: 0 532 235 38 58

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Gemlik Umıırbey’de yaşlı bir 
bayana geceleri bakacak yatılı 

bayan eleman aranmaktadır

0 535 787 34 53
v îfc t?

AYDOGMUS ZEYTİNLERİ

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
‘ÜNİVERSİTE MEZUNU 

‘İSO-HACCP-TSE PROSEDÜRLERİNİ 
YÜRÜTEBİLECEK 

«ÜRETİM AŞAMALARINI TAKİP EDECEK 
‘GEMLİK'TE İKAMET EDEN 

GIDA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR
MÜRACAAT :TÜLAY HANIM 

TEL: O 224 512 02 96 
ADRES: UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1
GEMLİK/BURSA

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ GAZETESl&fiÖLERJIJAKS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Gemlik Körfez
■ GEMLİK* İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3767

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)

12 Eylül 2010 günü yanılan Anayasa değişikliği Halk oylamasındaki
ilçemizde bulunan sandıklardan çıkan oy sonuçları
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3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
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OKUYUN OKUTUN



18 Eylül 2010 Cumartesi Gemlik KMrfez Sayfa 6

Ki

M statfvunı a Jinaııttıiııiıı MleıM Hamlatalı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Veledrom'a yapıla
cak 43 bin kişilik 
yeni stadyum için ilk 
etapta 30 milyon lira 
kredi alacaklarını, 
kalan inşaatı spon
sorlar, ticari alanlar 
ve locaların değer
lendirilmesiyle 
tamamlayacaklarını 

s söyledi.
Büyükşehir Bele 
diyesi Eylül ayı 
Meclis Toplantısı, 
Heykel’deki tarihi 
binada yapıldı. 
Toplantının başında 
son iki ayda 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
yapılan çalışmalar 
hakkında meclis 
üyelerine bir sunum 
yapan Başkan 
Recep Altepe, 
CHP'li üyelerin, yeni 
stadyumun yeri 
konusunda acele 
edildiği şeklindeki 
eleştirilerine de yanıt 
verdi. Yeni stadyu
mun sadece

Bursa’nın değil 
Türkiye’nin ihtiyacı 
olduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Basketbol 
dünya şampiyonası 
yapıldı. Bursa orga
nizasyonda yer 
almadı. Bu 
Bursa'nın ayıbı. 
Önümüzdeki yıl 
Avrupa futbol orga
nizasyonu olsa 
Bursa'ya maç 
vermeyecekler. 
Elimizde alternatif 
yok. 50 tane yer yok 
ki. Çok yerimiz var 

da biz mi yer 
seçmedik" dedi. 
Yeni stadyumun 
yapılacağı alanla 
ilgili raporların 
hepsinin olumlu 
olduğunu, kuruldan 
geçtiğini ve kamu
laştırmaların 
yapıldığını ifade 
eden Başkan Altepe, 
"Önemli olan bir an 
evvel inşaatın başla
ması. UEFA temsilci
leri de bunu 
söylüyor. Atatürk 
Stadyumu 3.sınıf bir 
stad. Türkiye'ye 

yakışan organizas 
yon verilecek bir 
stadyum değil. 
Çeyrek finale kalır
sak yine Bursa 'da 
oynayamayacağız. 
Bir Anadolu şehri 
Dünya Basketbol 
Şampiyonası 'ndan 
pay aldı, biz ala
madık" dedi. Yeni 
stadyumun çok 
pahalıya mal olacağı 
yönündeki iddialara 
da açıklık getiren 
Başkan Altepe, “Biz 
bununla ilgili 30 
milyon TL kredi ala

cağız. Ondan sonra 
bu iş bitmiş olacak. 
Bizim de aldığımız 
bir takım taahhütler 
var. Önemli sanayi 
kuruluşların 
destekleri olacak. 
Bunlardan başla
yarak desteklerle, 
locaları, ticari alan
ları değerlendirerek 
bitirmeyi düşünü 
yoruz. 28 bin 
metrekare yer kamu
laştırdık. Başlangıcı 
yapacağız. Uygula 
maya geçmek lazım. 
Amacımız inşaat 
maliyetini karşıla
mak için ilk etapta 
kredi almak. Beledi 
ye binasıyla ilgili de 
İller Bankası ile 
anlaşma yapacağız" 
diye konuştu.
Kestel Sanayi 
Bölgesi 1/25 binlik 
planına onay 
Toplantı günde
minde yer alan 
BESOB’un Kestel’e 
yapmayı planladığı 
sanayi bölgesiyle 
ilgili 1/25 binlik 
planın görüşülmesi 

sırasında yaşanan 
tartışmalara da açık
lık getiren Başkan 
Altepe, “Bu yeni 
değil, geçen dönem 
başlayan ve kararları 
alınmış bir konu. 
Plansız büyüyen 
şehirle ilgili sağlık
laştırma çalışmaları 
kapsamında 
yapılıyor. Bunun 
çalışmaları geçen 
dönemde yapılmış, 
imzalar atılmış, 
esnaftan paralar 
toplanmış ve ilgili 
protokolleri 
yapılmış bir çalışma. 
Meclisimizde 
daha önce de 
onaylandı. 600 hek
tar alan büyük 
dendi, 310 hektara 
düşürüldü. Şuanda 
normal süreç işliy
or” dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi, 
Kestel ilçesine 
yapılması sanayi 
bölgesiyle ilgili 
1/25 binlik planları 
oy çokluğuyla 
onayladı.

elmfc «sekeri
GEMLİK'İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
KURUMU

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ 

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA 

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ BİNAMIZLA ATAIÜBK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN, SOBUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUYLU BİBEYLEB YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

51719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER'!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engûrüde 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)
_ _____________Manastırda 800 m2 imarlı arsa)_________________

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Mangal Sucuk 
525 g Pınar
• % 60 Dana
• % 40 Hindi

Kangal Sucuk 
250 g Şahin
•% 100 Dana,

Pastırma
120 g Şahin
• % 100 Dana

Dilimli Macar Salam
150 g İkbal
ı»% 100 Dana ||

Klasik Koyun Peyniri 
600 g Bozbeyi

Klasik İnek Peyniri 
600 g Bozbeyi

El Açması Üçgen Yufka
360 g Nimet

2,5 kg Ovadan

Kırmızı Yaprak 
Mercimek 2,5 kg 
Yöremce

Uf

Kavurma 
150 g Şahin
•% 100 Dana,

Dilimli Jambon 
150 g İkbal |
•% 100 Dana ]

»ABCA
■ÛTMBZ

Toz Şeker
2 kg Şeker Tanesi / Araş

Kakao lu-F indi kh 
Meyveli Kek jfl 
40 g Kekspir u

M-W7,
F SÜvencemiz A|

, inleri 
«Msuziade 
bilirsiniz

kristal 
tozşeker

* K
Şeker Tanesi i

• İl

Dondurulmuş Pizza 4'lü 
600 g Dr. Oetker

Çikolatalı Gofret 
38 g Xroll

Kremalı Bisküvi 12'li 
240 g Saray Çikilop

Bezelye Konservesi 
830 g Demko

Makarna Çeşitleri 
500 g Anlı

0,Ş

Çörek Otlu-Susamlı Kraker 4 lü 

160 g Eti Tadında .

Deniz Kabuğu
Burgu
Kesme
Fiyonk

Kakaolu Kek 5'li 
275 g Eti Popkek

o 00 
2L»ti

Eski Pazar Cd. No: 17 GEMLİK Cumhuriyet Mh. Kumla Yolu üzeri No: 174 B Blok B 2 Manastır / GEMLİK
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Q SosyAİ Yaşam MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

İ EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ

HİZMETLERİMİZ

MürâcaatT(0T224F

. 1 Catering ve Garson Temini 
® Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyon 
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

ORGANİZASYONLARIMIZ

Düğün, Nişan, Kokteyl
Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler 

ç/ Kurum Yemekleri
Mezuniyet Balolan
Toplantı ve Seminerler
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DOGHN
YAPI & EMLAK

GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK İÇİN,

BİZİ TERCİH EDİN

Kafitefi Et ve Et Ürünleri imLıtı yapan 
"Beyaz Tabak" hijyen ve "ISO 21000-1005" 

gi)a güvenliği belgesi sahibiEMİNE ABLA IZGARA SALONU
Nezifı ve ferah yeni ortamıyla, Uteyi arzulayan 

siz değerli müşterilerimize (rizmet vermeye başlamıştır

HER ÇEŞİT EMLAKÂLIM SATIMI 
KİRALAMA HİZMETLERİ
DAİRE, ZEYTİNLİK, VİLLA, ARSA SATIŞI 
TAPU TAKİP İŞLERİ

Siteler Mah. Karaağaç Cad. Doğan 9 Sitesi 
B Blok No : 5 Küçük Kumla / GEMLİK

Tel : O 224 538 22 OO Fax : O 224 538 72 81
www.doganyapiemlak.com

KUZU VE DANA ÇEŞİTLERİ ÇİĞ 
VE PİŞMİŞ OLARAK BULUNUR

Düğün ve cemiyetlere 
köfte ve et ürünleri 

temin edilir. 

EVVEİŞYERLERİNEPİ  ̂
VEYAÇİĞEÎ ÜRÜNLERİ VE 

KÖFIESERVİSİYAPILIR
ACELE PAKET SERVİS HATTI
513 08 98

AİLE YERİMİZ MEVCUTTUR KREDİ KARTI GEÇERÜDİR

Eşref Dinçer Mah. Bayındır Sok. No: 8/A GEMLİK

Belediye Binası Karşısı Asilhan Altı
Köfteci Emine Abla Şube 1 : 513 38 70 BİR TELEFON
Köfteci Emine Abla Izgara Salonu Şube 2 : 513 08 98 KADAR YAKINIZ
Köfteci Emine Abla Et ve Et Ürünleri İmalathanesi ve Satış Yeri: 514 01 11

Gemlik Belediyesi
ÇOK AMAÇLI 
SALONU

Catering ve Garson Temini 
Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
t Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Barkovizyon &- Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Tel:|0.224] 5120050

http://www.doganyapiemlak.com


OKULUMUZUHYETİŞTİRDİĞİÖĞREHCİLER

Özel AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
“İyi bir gelecek Aykent ile başlar”

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları başladı

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere acıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, "BAŞARACA&M" der ve başarır.... Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla tizlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 4.900 TL
ANA SINIFI 5.100 TL
1. SINIF 6.200 TL
2. SINIF 7.400 TL
3. SINIF 7.400 TL
4. SINIF 7.400 TL
5. SINIF 7.400 TL
6. SINIF 7.400 TL
7. SINIF 7.400 TL
8. SINIF 7.400 TL

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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17 hin 200 öğrenci bugün 
okullarına kavuşuyor
Haziran ayında yaz 
tatiline giren okullar 
bugün kapılarını öğren
cilere açıyor. İlçemizde 
17 bin 200 öğrenci 
okullarına, öğretmen
lerine ve arkadaşlarına 
kavuşurken, bu öğren
cilere 860 öğretmen 
eğitim ve öğretim 
verecek. Sayfa 4’de

Gençlerden yeni açıklama
Zaman teknoloji zamanı.
İki üç gündür Engürücük Yazırova Ma 

hallesi’nin ayrı mahalle olma istemi ko 
nusunu haber yapıyoruz.

Yazırova’da oturanlar Engürücük’ten 
ayrılmak için Belediyeye 410 imzalı bir 
dilekçe vermiş.

Biz bunu haber yaptık.
Bağımsız mahalle olmak isteyenler, 

Engürücük Köyü muhtarlığından yeterli 
hizmet almadıklarını söyleyince bu kez 
Muhtar Osman Çelik’e söz hakkı düştü.

Bunları yayınladık.
Bu kez İslamköy Gençlik Derneği adına 

bir elektronik posta aldık, r
üç sayfaya yakın, uzun açıklamalara yer

verilmiş. Devamı sayfa 4’de

ÖZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI
"Hah yıkamak bir sanattır"

ÜCRCTSİZ SCRVİS HİZM6Tİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır 
Dr. Ziya Kaya Mh. Alp Sk. 

Emniyet Müdürlüğü Arkası
Tel : 514 57 37 GEMLİK *

Biiyükşehir kanalizasyon 
sehekesini yeniliyor

Kanalizasyon şebekesinin şebekesinin 
eskimesi üzerine Karsak Deresi ve Hürri 
yet Caddesi’nde boru yenileme çalış
malarına başlandı. Haberi sayfa 2’de

“Gemlik’teki Eviniz” 
mimİMİZ İLE 

MÜJTERİIERİMİZE HİZMnİ WUWORUZ

RESTAURANTIMIZDA 
GÜNLÜK TAZE BALIK ■ ET 

ÇEŞİTLERİ VE SOĞUK 
MEZELER BULUNUft

Kumsal Sok. No : 18 
Tel: 0 224 513 12 7İ 
Tel: 0 224 513 21 $ 
Fax : 0 224 514 05 Ö1 

GEMLİK

1 KİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA 

Sabah Kahvaltısı + KDV

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com


BiLiiilikKI
gemlIk’In Ilk günlük sIyasI

Buluşmaj
Gürhan ÇETİNKAYA

Evet... Hayır...
Bu iki sözcük aslında insanın yapısını 

ele vermeye de yarar.
Evet ve hayır arasında gidip gelen 

yaşamda “başarı” ya ulaşmış insanların 
yöntemlerini ve ruh yapısını incelemek 
önemli ipuçlarına ulaştırır.

Bence;
AKP hayırcıların durumunu mercek altı

na alacağına Türk Toplumunun genel 
yapısını irdelese daha doğru sonuçlara 
ulaşır ve kendisinin yönetim tarzına dair 
akılcı verilere erişir.*****

insan çıkarların uçsuz bucaksız 
labirentinde boğuşup duruyor.

Doğal olarak yalpa yapıyor.
Yapar da...
Etten kemikten yaratılmış çünkü.
Her şeyden önce karnı acıkıyor.
Üşüyor.
Gereksinimlerini giderecek.
İlke?
Sırayla.
Bir kere karın da göz de doyacak.
Sonra...
Bilime,
Sanata yönelecek.
İnsanı insanlaştıran başka değerlerin 

de olduğunun ayırtına varacak.
Hırs ve öfkesinin tutsaklığından kurtu

lacak.
Bir süreç...
Yaşanacak çaresi yok.
Öne alamazsanız.
Çünkü hazım uzun zaman alıyor.
Göz...
Ağız...
Kursak...
Mide...
Bağırsak...
Birini diğerine tercih etmek olanaksız.
Dolayısıyla süre de kısalmaz.
Geçenler de iki arkadaşdan biri; 
“Adamın biri” diye söze başladı.. 
Arkasını getirdi..
Bilmem kaç milyon dolara tekne almış.
Motoru çok güçlüymüş...
Öyle güçlüymüş ki 30 mil yol alıp 500 

litre yakıt yutuyormuş.
Adamcağız bu durumla öğünüyormuş.
Sonra bana dönüp ekledi...
“Zevkin de bir sınırı var canım.
Türkiye’de çotuğunun çocuğunun 

rızkını karşılayamayan milyonlarca insan 
varken..

Dünyanın dört bir yanında açlıktan ve 
hastalıktan insanlar ölüyprken
Bir tekneyle 30 mil yol alacağım diye 

onca para verilmez.
Bu zevk değil...
Olsa olsa görgüsüzlük ve hazımsızlık.” 
Haksız mı ?
Kahraman dostum haklı...
Ama ne yazık ki gelişinceye kadar 
Daha pek çok örneğe rastlayacağız.

ılai Mm uMa plin
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlı BUSKİ 
Genel Müdürlüğü 
ilçemizde eskiyen 
kanalizasyon 
şebekesini yenileme 
çalışmaları başlattı. 
İlçemizde 13 bin 359 
metre kanalizasyon 
bin 993 metre de 
içme suyu şebekesi 
mevcut.
Mevcut kanalizas 
yon şebekesinin 
şebekesinin eskime
si üzerine Karsak 
Deresi ve Hürriyet 
Caddesi’nde boru 
yenileme çalış
malarına başlandı. 
Karsak Deresi’nin 
yanına getirilen ve 
çapları 1 metre 75 
cm olan kanalizas 
yon borularının 
döşeme çalışmaları
na başlandı. 
Bu hattın yeni boru 
döşeme çalışması 
bittikten sonra 
ilçenin bozuk olan 
diğer kanalizasyon 
şebekelerinin de 
yenileneceği açık
landı.

ADD’den Gaziler Günü kutlaması

SWWtl ABONE OLDUNUZ MU?
tttılrlı lu tindi ılıttı tunnl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Doğan Alkaya, 
19 Eylül günü kut
lanan Gaziler 
Günü nedeniyle 
gazetemize yazılı 
açıklama yaptı. 
“Ülkemiz topraklan 
bulunduğu bölge ve 
stratejik konumu 
nedeniyle tarih 
boyunca daima düş
manların hedefi 
haline gelmiştir.” 
diyen Alkaya 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi: 
“Tarih boyunca hür 
ve bağımsız olarak 
yaşamış Yüce Türk 
Milleti canından aziz 
bildiği kutsal vatan 
topraklarını hedef 
alan her saldırıyı 
binlerce şehit verme 
ve gazi olma pahası

na korumasını 
bilmiştir.
Bugün ülkemizin 
birlik ve beraberliği
ni bozmak için fırsat 
kollayan dış güç
lerin desteklediği 
kanlı terör örgütüne 
karşı ülkemizin 
Güneydoğu Bölge

sinde mücadele 
yürütülmektedir. Bu 
mücadelede 
yüzlerce evladımız 
şehit olurken, 
yüzlercesi de gazilik 
rütbesine ulaşmak
tadır. Herkes bilme
lidir ki her ne şekil 
de olursa olsun

vatanımızın bütün- J 
lüğünü hedef olan 
güçler, kahraman 
güvenlik güçlerimizi 
ve vatansever Türk 
insanının mücadele 
azmi ve kararlılığı 
karşısında yok 
olmaya mahkumlar. 
Dış güçlerin maşasü 
haline gelen hainler 
yüce Türk adaleti 
karşısında mutlaka ■ 
hesap vereceklerdin 
Halkımızın birlik 
beraberliği ile 
Büyük Atatürk’ün 
bize emanet ettiği I 
Türkiye Cumhuriyit 
Devleti onun göster
diği hedeflerle 
ilerleyerek dünyanııi 
güçlü bir ülkesi 
olarak sonsuza $ 
kadar yaşacaktın? 
Tüm gazilerimizin || 
Gaziler Günü kutluk 
olsun”

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Metroda bomba paniği
Bursa'da metro istas 
yonuna bırakılan 
şüpheli çanta korku
lu anlar yaşattı. 
Fünye ile patlatılan 
çantadan bayan ter
liği ve elbise çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
Metro İstasyonu'nda 
sabah saatlerinde 
fark edilen şüpheli 
çanta, korkulu 
dakikaların yaşan
masına sebep oldu. 
Çantayı gören özel 
güvenlik görevlileri, 
polise haber verdi.

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü 1 yaralı
Bursa'da düğün 
dönüşü kaza yapan 
sürücü yaralanırken, 
arkadaşı hayatını 
kaybetti. Hastanede 
tedavi altına alınan 
sürücünün alkollü 
olduğu tespit edildi. 
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Merinos Kavşağı'n 
71a meydana geldi. 
İddiaya göre, 
arkadaşının 
düğününe gittikten

Eski eşini çocuklarının önünde bıçakladı
Bursa'da bir koca, 
eski eşini çocuk
larının gözü 
önünde bıçakladı. 
Olay, Bursa 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, daha önce 
boşanan ancak bir
likte yaşayan Tuba 
K. (29) ve Şahabettin 
C. (33) terminale 
geldiklerinde bilin
meyen bir nedenle 
tartışmaya başladı. 
Herkesin gözü 
önünde birbirlerine

Kopan mermer ölüm getirdi
Bursa'da babasına 
yardım için inşaata 
giden 17 yaşındaki 
genç, yaslandığı 
pencere denizliğinin 
kopması sonucu 3. 
kattan düşerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez Nilüfer

Olay yerine gelen 
polis ekipleri, metro 
istasyonunda geniş 
güvenlik önlemi 
alarak, çantaya kim
seyi yaklaştırmadı. 
Seferlerin devam 
ettiği istasyona 
gelen trenler, çan
tanın yanına yaklaş

sonra eve dönmek 
üzere yola çıkan 
Akın B.'nin (30) 
yönetimindeki 16 
CFR 22 plakalı araç, 
sürücünün direksi 
yon hakimiyetini 

bağıran iki kişinin 
tartışması daha 
sonra kavgaya 
dönüştü. Kavganın 
büyümesi üzerine 
Şahabettin C., Tuba 
K.'yı 3 çocuğunun 
gözleri önünde 
bıçakla yaraladı. 
Yaralanan kadın olay 
yerine gelen ambu
lansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı 
bayanın sol göğsün
den ve sırtından 
bıçak yarası aldığı 

ilçesine bağlı 
Görükle'de Sakarya 
Mahallesi Taşkent 
Sokağı üzerindeki 
bir inşaatta mey
dana geldi. İnşaatın 
kartonpiyer işlerini 
yapan R.G. (45), 
yanında 17 yaşında
ki oğlu izzet 

madan polisin çek
tiği güvenlik şeri
dinin yanında 
durarak yolcuları 
indirdi. İlerleyen 
dakikalarda çantanın 
içinde bomba 
olma ihtimaline 
karşı metro seferleri 
durdurulurken, 

kaybetmesi sonucu 
yol kenarındaki 
elektrik direğine 
çarptı. Kazada 
araçta bulunan 
Umut B. (28), 
hurdaya dönen 

tespit edildi.

ÇOCUKLARA 
POLİS SAHİP ÇIKTI 
Bu arada zanlı, eşini 
bıçakladıksan sonra 
kaçmaya çalışırken 
terminal polisi 
tarafından yaka
landı. Çocukların 
gözü önünde eski 
eşini bıçaklayan 
zanlı ifadesi alınmak 
üzere Merinos Polis 
Merkezi'ne getirildi. 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nda kaldık
ları öğrenilen çocuk

Garipler'i de 
götürdü. En son 
saat 16.00 sıraların
da babasına su 
götüren İzzet 
Garipler, yaslandığı 
pencere mermerin 
kopması sonucu 
dengesini kaybetti. 
Düşerek ağır 

metroda yolcu 
olarak bekleyen 
vatandaşlar 
ise can güvenliği 
açısından dışarı 
çıkarıldı.
Olay yerine gelen 
bomba imha ekipleri 
çantayı fünye ile 
patlattı. Patlatılan 
çantadan bir 
bayan terliği 
ve elbise 
çıktı. Vatandaşlar 
rahat bir nefes 
alırken, durdurulan 
metro seferleri 
tekrar başlatıldı.

Büyüklere masallar....

araçtan fırladı. 
Umut B. olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, yaralı 
sürücü ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hayati 
tehlikesi süren 
sürücünün yapılan 
tahlillerde 165 pro 
mil alkollü olduğu 
tespit edildi. Polis, 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı.

lara ise polisler 
sahip çıktı. Acıkan 
çocuklara karakolda 
görevli polisler 
simit, bisküvi ve 
meyve suyu ikram 
etti. Çocukların 
yaşadıkları şoku 
üzerlerinden ata
madıkları gözlendi. 
Polisler çocukları 
teselli etmeye 
çalıştı. Çocuklar, I 
karakoldan 
ayrılırken polislere 
gösterdikleri yakın 
ilgiden dolayı 
teşekkür etti.

yaralanan genç, 
kaldırıldığı Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde 
yapılan müda
halelere rağmen kur
tarılamadı. Savcılık 
olayla alakalı soruş
turma başlattı.

Bir varmış, bir yokmuş...
Çok uzaklarda büyük bir ülke varmış...
Bu ülke uzun zamanlardır yokluk ve sıkıntı 

içinde imiş ama halkı haline şükredip, mutlu ve 
mesut yaşamaya çalışırmış.

Bu ülkeyi kuran ve ona çok iyi yönler 
gösteren büyük adamdan sonra her şey yavaş 
yavaş kötüye gitmeye başlamır.. ?ütün dünya
da seçim diye bilinen bir şeyi evirip çevirip, 
kendilerine uydurup, her şeyi bozulmasına yol 
açmışJar.. Ülkede kargaşa başlamış..

Gel zaman git zaman bu ülkede eğitimsiz 
ama ağzı iyi laf yapan, sesi gür, tavrı sert, 
zamanında futbol oynamış bir deli kanlıyı stat
larda görenler, kahvehanelerde tf deyenler, 
parti kongrelerinde iriliğinden kocanlar başta
ki o zamanki sadrazama bunu şehriemin 
(Belediye başkanı) yap iyi olur demişler. O da 
elimi iyi öpüyor olsun demiş...

Demesine demişte daha aradan bir iki yıl 
geçmeden bu genç palazlanmış, Sadra zamlığa 
gözünü dikmiş. Şu ihtiyarı düşürelim, iktidarı 
aramızda pay ederiz diye birkaç arkadaşını 
toplamış...Ve dediklerini yapmışlar..

Zaten ihtiyarında bir çok suçu ve 
sadrazamken yürüttüğü bir trilyon lirahksuçtan 
dolayı ceza alması da varmış.-.

Genç sadrazam önce kendine bir vekilharç 
seçmiş.. Kısa boylu ama kurnaz, saman altın
dan su yürüten bu vekilharç mısırlı yumurta 
yemeyi çök sever, Kaçak ev yapmaya 'bayılır
mış..

Sadrazam yumurtadan çıkıp kabuğunu 
beğenmeyen misali kızlarını ve oğlunu gavur 
ülkelerinde okutmaya başlamış. Gavur 
ülkelerinde okumak çok pahalı olduğunu 
söyleyenlere “Orada benim tüccardan dostum 
var o okutuyor” diye cevap verirmiş te, herkes 
işin aslını bilir, bunu külahıma anlat dermiş..

Harcamalar o kadar artmış ki, hâzinedeki 
para kafi gelmeyince, memleketteki arsalar, 
topraklar, bankalar, fabrikalar, benzinlikler birer 
birer ucuz pahalı elden çıkarılmaya başlamış. 
Batan tüccarın malları, baba mirası yiyen 
hayırsız evlat gibi, halkına iyi oluyor, bakın par
alar geliyor diye nutuklar atıp, ne olduğunu 
anlamayan garibanların gözlerini, evlerine 
seçim zamanı verilen 1 kilo pirinç, iki kilo yağ 
ve sabunla kapatılmaya çalışılırmış.. Bu garib
anlarda bunları görüp, birde Allah için bana oy 
verin diyince kör kör gidip oylarını verirler
miş.

Sadrazam yağı -pirinci dağıtırmış ama bazen 
de halkına kızar, onlara küfreder, “ananı al git” 
der “konuşturmayın şu manyağı” diye homur- 
danırmış.

Bazen de boş bulunur Sayın der, kelle hesabı 
yapıp, askerlik yatma yeri değil diyerek, bütün 
bu ülke için ölmüş şehitlerin ailelerinin kalbini 
kırarmış.

Alimlere - bilginlere, askeriyeye kıymet ver
mez görünür, inadına inadına üzerlerine git
mekten zevk alırmış. Etrafındaki yiyicilerin 
senden büyük yok, Allah sana yürü ya kulum” 
dedi lafına kanıp yanlış yönlere gitmeye 
başlamış.

Öyle ki gariban halk Sadrazamın 24 yaşında
ki oğlunun katır yükü altın verip gemi almasını 
bile anlayamamışlar, bön bön bakıp biri bir
lerinin kuyusunu kazı yorlarmış.

Sadrazam bir zaman sonra bakmış ki kesesi 
dolgun, yüzü solgun olmuş, İçinden

Yeter artık ben Hakan olacağım, aldıklarım 
yeter artık, doydum, biraz da benden sonrakil
er doysun diye düşünmüş.. EVET demiş...

Masalın devamı daha sonraki yazımızda 
okuyacaksınız.

Sonu hayırlı olsun diyin...
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gençlerden yeni açıklama
Muhtar Osman Çelik’in Islamköy Gençlik 

Derneği binasını kendisinin yaptığı söyle 
meşine gençler katılmıyor.

“Bizim derneğimizi ne muhtarımız Osman 
Çelik ne Azamız İsrafil Aydın, ne de başka 
birisi kurmuştur.” deyip giden bu uzun açık
lamada hiçbir siyasi partinin aleti olmadık
ları CHP İlçe Başkanı ve Avukat Mehmet 
Gül’ün de desteklerini gördükleri anlatılıyor.

Gençlere ayrıca derneklerini MHP, AKP, 
DSP ve CHP nin de ziyaret ettiğinden söz 
ediyorlar.

Derneği başkanlar/ Mehmet Nezih 
Topyüz’ün kurduğu kendi köylerinden hiç 
bir destek almadıklarına da değinilen açıkla
mada, bana da göndermede bulunuluyor.

“Ayrıca şu an dernek binası olarak kul
landığımız bina gerçekten de muhtarımızın 
büyük çabalarıyla kurulmuştur. Sizin hedef 
gösterdiğiniz Şahinoğulları Kerestecilik de 
binaya hatın sayılır destek vermiştir.”

Daha sonra bu binanın kahvehane olarak 
açıldığı, oyun oynatıldığı iş yapamayınca da 
bu kahvehanenin dernek için kiralandığın
dan söz ediliyor.

İşin bu yöne beni ilgilendirmiyor. Gençle 
rin benim hedef gösterdiğimi söylediği Şa 
hinoğlu Kerestecilik’ten hatırı sayılır destek 
aldıklarını söylemesine üzerinde duralım.

Bir kez, ben kimseyi hedef göstermedim. 
Göstermeme gerek yok.

Islamköylülerin de, kerestecilerin de, kö 
mürcülerin, TIR’cılann tümünün bulundukla 
rı alanlar, bir zamanlar zeytinlik ve tarla idi.

Kendileri dahil, tümü bu bölgelerde ka 
çak inşaat ve depo yaptılar.

Hiçbir yetkili neden yapıyorsunuz, deme
di, kaçak yapıları yıkmadı.

İmar planlarına buralara dahil etmediler.
Çarpık yapılaşma her zamanki gibi yanı

na kaldı.
Şahinoğullarını yazmamın nedeni, bu bö 

geye ruhsatı verecek olan kurum Büyükşe 
hir Belediyesi olmasıdır.

Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı 
rahmetli Hikmet Şahin’in kardeşleri de ka 
çak depo yapmışlardır.

Bir noktayı işaret etmek için bunu yaz 
dim. Başkasını da yazabilirdim.

Size yaptıkları destek, yaptıkları kaçak ya 
pılaşmayı gizleyemez.

Bölge sanayi ve liman bölgesi olurken, 
yönetimde olan siyasi iktidar AKP idi.

Buna dikkat çekmek istiyorum. Hala soru 
nu çözmüyorlar, ipe un seriyorlar.

Bunu görün. Diğer konulara da bir ara 
yanıt veririm.

17 İlin 200 öğrenci hımiin
okullarına kauuşuMor
Haziran ayında yaz tatiline giren okullar bugün kapılarını öğrencilere açıyor. 
İlçemizde 17 bin 200 öğrenci okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına 

kavuşurken, bu öğrencilere 860 öğretmen eğitim ve öğretim verecek
2010-2Q11 eğitim ve 
öğretim yılı bugün 
tüm yurtta başlıyor. 
Türkiye genelinde 
yaklaşık 16 milyon 
öğrenci ile 600 bin 
öğretmen ders başı 
yapacak.
İlçemizde ise 860 
öğretmen, 17 bin 
200 öğrenci ile bu 
yıl eğitim ve öğretim 
verecek olan Milli 
Eğitim camiasında 7 
lise 7 ortaöğretim 
kurumu 18 ilköğre
tim okulunda ders 
başı yapılacak.
20 Eylül 2010 günü 
başlayacak olan 
yeni eğitim ve öğre
tim yılında Gemlik 
Kız Meslek Lisesi ve 
Anadolu Kız Meslek 
Lisesi öğrencileri 
eski Sunğipek 
Fabrikası’nda yapımı 
biten yeni okulların
da ders başı yapa 
caklar. Öğrenciler üç 
ay süren yaz tatilinin 
ardından 17 Haziran 
2011'e kadar süre
cek yeni eğitim 
öğretim yılı marato
nuna başlayacak.

Okul öncesi eğitimin 
geçen yıl zorunlu 
tutulduğu il sayısı 
bu eğitim-öğretim 
yılında 32'den 57'ye 
yükseldi. Okul önce
si eğitimin bazı 
illerde zorunlu tutul
masıyla okul öncesi 
eğitimden yarar
lanan çocuk sayısı 
980 binden 1 milyon 
100 bine ulaştı. 
Türkiye genelinde 2 
bin 176'sı resmi ve 
özel anaokulu olmak 
üzere toplam 26 bin 
681 okul öncesi eği 
tim kurumu bulu

nuyor. İlköğretime 
bu yıl 1 milyon 226 
bin çocuk kaydola 
rak, ilk kez okulla 
tanışacak. Okula 
yeni başlayan ço 
cuklar geçen hafta 
okula alışabilmeleri 
amacıyla "uyum 
programı"na alındı. 
Okula yeni başlaya
cak öğrencilerin 
okula alışmalarını 
sağlamak amacıyla 
hazırlanan program
la, okul öncesi 
çocukları ve ilköğre
tim 1. sınıf öğrenci
lerinin okula uyum

larının sağlanması, 
okul kaygısının 
giderilmesi, 
sosyal ve sportif 
etkinliklerle öğren
me ortamını tanı
ması ve sevmesi, 
okul kurallarım 
Öğrenmesi ve 
okula iyi bir 
başlangıç yapması 
amaçlanıyor. 
Türkiye'de 33 bin 
310 ilköğretim 
okulunda 10 milyon 
916 bin çocuk 
okuyor. Bu okullar
da 428 bin öğretmen 
görev yapıyor.

DENİZDEN BALIK RESTAURANT 
SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR 

Tel: 0 532 235 38 58

fi GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip etlin, 
j www.guvensomine.com bİZC lllttŞaCaksiniZ

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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BAKICI BAYAN
Gemlik Umurbey’de yaşlı bir 

bayana geceleri bakacak yatılı 
bayan eleman aranmaktadır

0 535 787 34 53
AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. ÎİC. HD.ŞTİ’

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
‘ÜNİVERSİTE MEZUNU 

‘İSO-HACCP-TSE PROSEDÜRLERİNİ 
YÜRÜTEBİLECEK 

‘ÜRETİM AŞAMALARINI TAKİP EDECEK 
‘GEMLİKTE İKAMET EDEN 

GIDA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR 
MÜRACAAT: TÜLAY HANIM 

TEL: O 224 512 02 96 
ADRES: UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1 
GEMLİK/BURSA

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÜRFEZ GAZETESİ & GÜLER AJANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Eğitim Sen Gemlik 
Temsilcisi Ali 
Soygan, 2010-2011 
Eğitim-Öğretim 
yılının başlaması 
üzerine gazetemize 
yazılı bir basın açık
laması gönderdi. 
Ali Soygan yazılı 
açıklamasında, yeni 
bir eğitim öğretim 
yılına daha 
başladıklarını 
belirterek şunları 
söyledi: “Kalbimiz 
milyonlarca çocuğu
muzla birlikte 
atıyor. Kimi ilk kez 
karşılaştığı okul 
ortamını anlamaya 
çalışıyor, kimi 
yeniden okula 
kavuşmanın heye
canını yaşıyor. 
Hepimiz bir yandan 
çocuklarımızın 
heyecanını paylaşır 
ken bir yandan da 
onların daha iyi bir 
gelecek sahibi olma 
lan için yaptığımız 
eğitim harcamala 
rının faturalarını ka 
ra kara düşünüyo 
ruz. Uygulanan 
neoliberal eğitim 
politikalarıyla en 
temel insan hak
larından biri olarak 
kabul edilen “eğitim 
hakkı", ülkemizde 
sadece parası olan
ların yararlandığı bir 
fırsat haline getirili 
yor. Her yıl Milli 
Eğitim Bakanlığı 
okullarda para 
toplamanın yasak 
olduğuna dair 
açıklamalarda

bulunuyor.
Ancak, bizler çok iyi 
biliyoruz ki; eğitime 
bütçeden yeterli pay 
ayırma yan okullara 
ödenek gönderme 
yen Bakanlık, bu 
açıklamasında 
samimi değildir. 
Bu yıl da velilerimiz 
bir yandan çocuk
larımızın iyi bir gele
cek sahibi olmasını 
düşlerken, bir yan
dan da toplanan 
katkı payları, kayıt 
para larıyla okul 
harcamalarının 
altında eziliyor. 
Okulların açılırken, 
okullardaki derslik, 
laboratuvar, araç 
gereç eksikleri hala 
tamamlanamamıştır. 
En önemlisi de her 
yıl devam eden öğ 
retmen açıkları bu 
yıl da artarak devam 
etmiştir.
KPSS’deki soruların 
çalınmasından dola 
yı yeni öğretmen alı 
mı durdurulmuş ve 
öğretmen ataması 
yapılamamıştır.
Görünen odur ki ye 
ni eğitim öğretim yı 
lında da öğrencileri 

miz ve sınıflarımız 
öğretmensiz kalacak 
tır. Bu açık kadrolar 
ücretli öğretmen vb. 
yöntemlerle çözül 
meye çalışılacaktır. 
Oysa ki, 350 bin 
ataması yapılmayan 
öğretmen 
arkadaşımız atan
mayı beklemektedir. 
Bakanlığın açıklama 
larına göre 150 binin 
üzerinde kadrolu öğ 
retmene ihtiyaç var 
dır. Atanmayı 
bekleyen yüz bin
lerce öğretmen 
arkadaşımızın ata
ması derhal kadrolu 
öğretmen olarak 
hemen yapılmalıdır. 
Bursa’da öğretmen 
açığı geçen eğitim 
öğretim yılında 2 
bin’in üzerindeydi. 
Bu yıl bu açık daha 
da artmıştır. Bu açık 
ların nasıl giderilece 
qi ve yaşanacak 
mağduriyetlerin na . 
sil çözüleceği belir
sizliğini korumakta 
dır. Eğitim-Sen yıl
lardır herkese eşit, 
parasız, nitelikli 
kamusal eğitim 
hakkı için mücadele 
yürütüyor. Bu 
mücadelemiz veli 
lerden ve öğren 
çilerden bağımsız 
değildir.
Biliyoruz ki hakla 
rımızı ancak birlikte, 
öğretmeni velisi ile 
birlikte vereceğimiz 
mücadele ile 
kazanabiliriz.
Eğitim-Sen olarak; 

eğitimin temel bir 
insan hakkı 
olmasından hareke
tle, çocuklarımız ve 
gençlerimiz için; 
bütçeden eğitime 
yeterli pay ayrıl
masını, okul 
larımıza ödenek 
verilmesini, okul 
öncesi ve ilköğretim 
öğrencilerine gün
lük ücretsiz süt, 
gıda ve temiz su 
verilmesini, 
Çocuklarımızın ula 
şımının parasız ve 
güvenli olmasını, 
engelli çocukları 
m izin eğitimi için 
bütçeden yeterli 
kaynak ayrılmasını, 
okulların fiziki 
yapı sının onların 
ihtiyacını da 
karşılayacak şekilde 
düzenlenmesini, 
tüm öğrencilerin 
barınma-yurt İhtı 
vacının devletçe 
karşılanmasını, 
Okullarımızın araç 
ve gereç ihtiyacının 
sağlıklı bir 
eğitim ortamına 
uygun şekilde 
karşılanmasını, 
okullarımıza 
yeterli sayıda 
kadrolu öğretmen, 
yardımcı personel 
(hizmetli, memur, 
şoför, aşçı, vb) 
atanmasını, 
çocuklarımızın 
gelişimlerinin her 
aşamasında 
psikolojik ve sosyal 
destek almasını 
istiyoruz.”

Gemlik KBrfez
< GEKLİK’İN İLK CÛKLÛK GİYA1I OAINTESF 1

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3768 

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)

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46
ABONE OLDUNUZ MU?

OKUYUN okutun

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik Şubemizde çalıştırılmak 

üzere en az ilkokul mezunu 
tercihen ehliyetli 

dağıtım elemanları alınacaktır 
Müracaatı adet fotoğraf ile Yurtiçi Kargo 

Gemlik Şubesine şahsen yapılacaktır.
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. GEMLİK 

Tel :513207b 513 55 05
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193 milyon 925 bin iicrelsiz kitap iağıltlacak
Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB) yeni 
eğitim-öğretim yılın
da, ilköğretim, orta 
öğretim ve açıköğre- 
tim öğrencileri için 
toplam 193 milyon 
925 bin ücretsiz 
ders kitabı dağıta
cak. Bu eğitim-öğre
tim yılında Ermeni 
okullarında okuyan 
öğrenciler de 
Ermenice hazırlanan 
ders kitaplarını 
ücretsiz alacak. 
Ders kitapları, okul 
ların açılacağı 
bugün öğrencilerin 
sıralarında poşetler 
içinde hazır olacak. 
MEB Yayımlar Daire 
si Başkanı Aziz 
Zeren, yeni eğitim- 
öğretim yılı için 
dağıtılacak ücretsiz 
ders kitapları konu 
sunda açıklama 
yaptı.
Bu sene ilköğretim, 
ortaöğretim ve açık 
öğretim öğrencileri 
için toplam 193 mil 
yon 925 bin ücretsiz 
kitabı basıldığını 
bildiren Zeren, özel

okul öğrencileri 
dışında tüm okullara 
ders kitaplarının 
ücretsiz verildiğini 
belirtti.
Basılan kitaplar için 
yaklaşık 317 milyon 
lira harcama 
yapıldığını anlatan 
Zeren, öğrenci başı
na kitap maliyetinin 
21 lira 43 kuruşa 
geldiğini kaydetti. 
Türkiye genelindeki 
öğrenci sayısının 14 
milyon 786 bin 600 
olduğunu ifade eden 
Zeren, yaklaşık 700 
çeşit kitap basıldığı 
nı, basım için Bakan 
lık'tan 92 yüklenici 
firmanın açık usulle 
ihale aldığını belirtti. 
Ders kitaplarının 81 

ilde dağıtımının 
tamamlandığı bildi 
ren Zeren, kitapların 
üretim esnasında ve 
basılırken kontrol 
edildiğini, öğrencile 
re en sağlıklı şekilde 
ulaşması için gerekli 
önlemlerin alındığını 
anlattı.
Öğrencilerin, ders 
kitaplarını bugün 
poşetler içinde sıra 
larının üzerinde 
hazır bulacaklarını 
belirten Zeren, 
poşetlerde ders ve 
çalışma kitaplarının 
yanı sıra Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile Milli 
Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun mesaj 
larının da yer ala

cağını söyledi. 
Zeren, öğretmenlere 
de ders kitapları ile 
öğretmen kılavuz 
kitapları dağıtıldığını 
ifade etti.
Okulun kitap ihtiya 
cinin okul müdürler
ince Şubat-Mart 
aylarında kendiler
ine bildirildiğini anla 
tan Zeren, çeşitli 
nedenlerle bazen 
sorunlar yaşana 
bildiğini kaydetti. 
Bunlar göz önünde 
bulundurularak 
gerekli önlemlerin 
alındığını söyleyen 
Zeren, okullar 
açıldıktan sonra 
kitaplardaki fazlalılık 
ve eksikliklerin 
tespit edilip bu 
çerçevede sorun
ların giderildiğini 
anlattı. Özel okulla 
rın ders kitabı ihti 
yaçlarını da belirle 
diklerini ifade eden 
Zeren, özel okullar 
için de 2 milyon 
adet ders kitap bas 
tırıldığını, bu konuda 
sıkıntı yaşanmaya
cağını ifade etti.

Btlyiiksehir 
Orkestrası Türk 

Halk Müziği 
Bölümüne sanatçı 

alınacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Orkestrası Türk 
Halk Müziği 
Bölümü’ne, sınavla 
bir adet stajyer 
sanatçı alınacaktır. 
24 Eylül Cuma 
günü yapılacak 
sınav için aday
ların, 23 Eylül 
Perşembe günü 
mesai bitimine 
kadar başvuruda 
bulunmaları gerek
mektedir.
Sınav, 24 Eylül 
Cuma günü saat 
14.00’da, Merinos 

T MA 1 “SUYUNU BOŞA 
_ ‘-r”' HARCAMA”

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

Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
Orkestra Şube 
Müdürlüğü THM 
Bölümü’nde 
yapılacaktır. 
Başvuruda bulun
abilmek için aday
larda aranan şart
lar şunlardır: 
- 657 sayılı devlet 
memurları 
kanununun 48/a 
maddesindeki şart
ları taşımak, 
- Üniversitelerin 
Devlet 
Konservatuarların 
dan mezun olmak.

<zlm& sekeri
KREŞLERİ

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ 

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA 

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ BİNAMIZLÂ ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİBEYLEB YCTİŞTİRİYORUZ 
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
MORTGAGC BROKER'!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürûde anayola yakın 4 dönüm zeytin
Bursa Nilüfer İhsaniye 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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Kangal Sucuk 
250 g Şahin
•% 100 Dana

sL^üi^» J

55
f adet

Kavurma 
150 g Şahin

%100 Dana

Kırmızı Yaprak 
Mercimek 2,5 kg 
Yöremce

Deniz Kabuğu 
Burgu 
Kesme 
Fiyonk

Bezelye Konservesi 
830 g Demko

Makarna Çeşitleri 
500 g Anlı

Dondurulmuş Pizza 4'lü 
600 g Dr. Oetker

kristal 
tozşeker

Mangal Sucuk 
525 g Pınar
»% 60 Dana
»% 40 Hindi

Pastırma 
120 g Şahin

% 100 Dana

IT
2010

alhMVencan'z JI

Dilimli Macar Salam 
150 g İkbal 
.•% 100 Dana

Dilimli Jambon 
150 g İkbal

% 100 Dana I

MOV
01-30 EYLÜL

/ adet

Osmancık Pirinç 
2,5 kg Ovadan

Kremalı Bisküvi 12Tı 
240 g Saray Çikilop

Klasik Koyun I 
600 g Bozbeyi

Kakao I u-F ı nd ı kİ ı
Meyveli Kek 
40 g

Çikolatalı Gofret 
38 g Xroll

El Açması Üçgen Yufka 
360 g Nimet

Toz Şeker
2 kg Şeker Tanesi / Araş

0,Ş 
k r adet

^eÂerTanes/

« 11

65

90

25

^'lirsiniz

Klasik İnek Peyniri 
600 g Bozbeyi

25

1

1 75 Ihıd
Çörek Otlu-Susamlı Kraker 4'lü 
160 g Eti Tadında

00
f adet

Kakaolu Kek 5'li 
275 g Eti Popkek
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• SosyAİ Yaşam MerKezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIÇ PAKETLERİ
MART AVI SORUMA
ORGANİZASYONLARIMIZ

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

HİZMETLERİMİZ
.•1 ■< Catering ve Garson Temini 

Nikah Masası Süsleme 
Sandalye Süslemeleri 

fc- Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyon 
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0,224) 512 00 50 - 512 00 30
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1
Serbest Kürsü Öğrenciler derslere baslatiı

Nuri DAĞTAŞ 
Türkçe öğretmeni Çına 

İlköğretim Okulı

ZORUNLU EĞİTİM
İlköğretim kurumlarında 6 ile 14 yaş 

arası zorunlu ve ücretsiz yapılan eğitim- 
öğretime ilköğretim süresi diyoruz.

Ve her yıl okulların açılışını ilköğretim 
Haftası olarak kutluyoruz.

1997 yılında Milli Eğitim Kanununun 24. 
maddesinde yapılan değişikliğe göre 5 
yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Amaç; derslik başına düşen öğrenci 
sayısını azaltma, bilgisayar destekli 
eğitim, spor altyapısını geliştirme, görsel 
ve işitsel laboratuvarlar ile 4. sınıftan 
itibaren bir yabancı dil öğreniminin başla
masını içermekte; son iki yılda da medeni 
haklar ve insan hakları derslerini öğret
mek.

ilköğretim Haftasında okulların açıl
masıyla çalan zillerin yürekleri kıpır, kıpır 
yapmasıyla heyecan ve tatlı telaş sardıra
cak tüm öğrenci, öğretmen ve velileri.

Unutulmayan okul arkadaşlığı başlaya
cak, anılar tazelenecek, hatırlanacak 
kimin ağladığı, kimin güldü.

ilk öğretmenlerimiz gelecek aklımıza.
Ben de güler yüzlü, sevecen, kendini 

öğrencilerine adayan öğretmenim Şenay 
Oğuz’u hatırladım.

Kendisinin ellerinden öper, sağlıklı gün
ler geçirmesini dilerim.

Öğrenciliğim geldi aklıma zamanın 
görkemli Atatürk İlkokulu bizlere beslen
me için ücretsiz Amerikan yardımı süt 
tozundan yapılan süt, sandviç ve poğaça 
verirlerdi.

Meşhur Mehter Takımımız vardı.
Üzerimizde siyah önlük, beyaz yaka 

özenirdik orta okuldaki başa takılan şap
kaya, zamanı geldi onu da taktı.

Daha sonra her şey değişti.
Değişim rüzgarlarıyla modern-klasik 

diye başladı.
Şimdi kalitesi tartışılıyor, sınavlarda sıfır 

çekenlerin.
Tüm yarışmalarda birincilik için yarışırdı 

Gemlik Lisesi ile İmam Hatip Lisesi.
Sporun her dalında, kültürel etkinlik

lerde; bilgi yarışmalarında vampir Rıza’yı 
da unutmamak gerekir.

Gemlik Lisesi’nin ilk ve unutulmayan 
bando majörünü 2010-2011 eğitim öğre
tim yılının tüm camiamıza hayırlı ve verim 
li olması dileklerimle.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

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

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

2010-2011 öğretim 
yılı “İlköğretim 
Haftası” düzenle
nen törenle başladı. 
Törende konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, 20 derslikli 
Namık Kemal llköğ 
retim Okulu’nun 
yeniden yapıla
cağını, Manastır’da 
hafriyatı başlayan 
29 derslikli bir okul 
daha yapılacağını 
müjdelerken “Güzel 
şeyleri hep birlikte 
yaptık, yapmaya da 
çalışıyoruz” dedi.
Yeni yapılan 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
düzenlenen törene 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Gü 
ler, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İl Genel 
Meclis üyeleri 
Ahmet Hulusi Ay 
din, Ercan Barut 
çuoğlu, Ak Parti 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci, İlçe Milli 
Eğitim Şube müdür 
leri Ali Osman Cura 
ve Hüseyin Zan, 
eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile okul 
müdürleri, aileler ve 
öğrenciler katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardın
dan 11 Eylül İlköğ 
retim Okulu Müdü 
rü Ercan Akbaş 
tarafından bir 
konuşma yapıldı. 
Müdür Akbaş, oku
lun yapımında 
emeği geçenlere 
teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, eğitimin 
amacının günün 
güzelliklerini koru
mak, yarını güven 
altına almak 
olduğunu belirtti. 
2010-2011 eğitim ve 
öğretim yılında 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu yanında, Kız 
Meslek Lisesi’nin 
de yeni binasına 
taşındığını söyle 
yen Ercümen, 
“Önümüzdeki gün
lerde Atatürk 
İlköğretim Okulu da 
öğrenime başlaya
cak. 2008 yılından 
bugünü kadar 11

Eylül İlköğretim 
okulu öğrencilerini 
Lale Kemal ilköğre
tim Okulu ve Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
ve öğretmenleri 
misafir ettiler. Bu 
okulların öğretmen 
ve öğrencileri 
büyük özveri gös
terdiler. Bir güzel
liğin ortaya çıkma 
sının gerisinde 
özveride bulunanlar 
vardır. Onların 
gönülleri yürekleri 
sağolsun.
11 Eylül İlkokulu
nun normal öğreni 
me geçmesiyle 
Gemlik’te normal 
eğitim öğretim 
yüzde 30-35’Jik 
potansiyele sahip 
oldu. Namık Kemal 
İlköğretim Okulu ile 
Cumhuriyet Mahalle 
si’nde yapılan oku
lun açılmasıyla bu 
oran artacaktır.” 
şeklinde konuştu. 
Yıkılarak temeli 
2008 yılında atılan 
39 derslikli 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
nun yapımında 
emeği geçenlere 
teşekkür plaketi 
verildiği törende 
konuşan Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, yapılan 
ve yapılacak olan 
yeni okullarla birlik
te Gemlik’te tam 
gün eğitimin yüzde 
35’lerde olmasının 

yeterli olmadığına 
değinerek, derslik 
sayısı artırılarak 
yapılacak olan 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu ile 
Manastır’da yapıla
cak okulun rahatla
ma getireceğini 
söyledi.
Gemlik’te halen 
eğitim veren bir 
adet Anadolu Lise 
sinin olmasının 
yetersizliğine de 
değinen Başkan 
Güler, “Gemlik’te 
en az iki adet Ana 
dolu Lisesi olması 
lazım. Ayrıca 
Gemlik’e fen lisesi 
de yakışır” dedi. 
Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’ta konuş
masında 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
müdür ve Okul Aile 
Birliği üyelerinin 
kendisini ziyaret 
ederek, okullarının 
yetersiz olduğunu, 
yine bir okul yapıl
ması için destek 
(istediklerini 
belirterek, o gün
den sonra yeni bir 

okulun yapılması 
için girişimleri baş
landığını ve iki yıl ı 
içinde 29 derslikli 
yeni bir okulun 
Gemlik’e 
kazandırdıklarını 
söyledi.
Folklor gösteri
lerinin ardından 
yeniden eğitime 
açılan 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu’nun açılış 
kurdelesini eski 
okul müdürü 
Mehmet Duran ile 
yeni müdür Ercan 
Akbaş birlikte 
kestiler. Açılışın 
ardından hazırlanan 
pastayı yine eski ve 
yeni müdür birlikte 
keserek misafirlere 
ikram ettiler.
1580 öğrencisi 60 
öğretmen ve 5 
yöneticisi bulunan L 
11 Eylül ilköğretim 
Okulunda spor 
salonu bulunmuyor. . 
29 derslik, 2 fen 
laboratuvan bulu
nan 11 Eylül 
ilköğretim okulunda 
öğrenciler normal 
öğrenim görecekler.
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Okullar açılırken
11 Eylül Okulu ilçemizin Ticaret ve Sanayi 

Gazi Eğitim’den sonra en kalabalık ilköğretim 
okullarından biri.

1580 öğrenci dün bu okulda derse başladı.
Yeni okulun 29 dersliği var.
İki adet fen laboratuvarına karşın, spor 

salonu var mı diye sorduğumda, olmadığını 
söylediler.

Toplantı Salonu’nun ise Cargill tarafından 
donatılacağı sözü alındığı bildirildi.

Okulun mali portresinin ise bir milyon 300 
bin lira civarında olduğunu da bu arada öğ 
rendim.

Okul bahçesi cıvıl cıvıl..
Protokol yerini almış.
Kaymakam Bilal Çelik izinli olduğu için 

törende yok.
Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, 

şube müdürleri, il genel meclis üyeleri, Ak 
Parti ilçe başkanı, eski Belediye Başkanı ve 
okul müdürleri...

Kalanlar öğrenciler, öğretmenler ve veli 
ler..

Tören, konuşmalar nedeniyle uzun sürdü.
Minik öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu 

sağlamak çok zor..
öğrencilerden oluşan ege zeybekleri oyun

larını sergiliyorlar ama ses düzeni bozuk.
Yine de çocuklar alkış topluyorlar..
Belediye Başkanı konuşmasında, Cumhuri 

yet Mahallesi’ne yapılacak okulun hafriyat ça 
lışmalarının devam ettiği, Namık Kemal Okulu 
nun yeniden yapılacağı, Sponsorunun Valilik 
te protokolü imzaladığını söylüyor.

Gelecek öğrenim yılı iki yeni ilköğretim 
okulu ile eğitim ve öğretim daha kaliteli hale 
gelecek.

Bu arada Atatürk Okulu’nun birkaç ay 
sonra hizmete gireceğini Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen müjdeliyor.

Ama, 11 Eylül İlköğretim Okulu’nun açılma 
siy la bile ilçedeki normal öğrenim oranının 
yüzde 30-35’i aşmadığını da bu arada söylü 
yor.

Atatürk İlköğretim Okulu ve yeni iki okul 
ve de boşalan kız Meslek Lisesi ile normal öğ 
renim gelecek yıl yüzde 50’nin üzerine çıkar.

Milli Eğitimde Gemlik Türkiye ortalaması 
nın üzerinde başarı sağlayan bir ilçe..

Buna karşın kadrosu olmayan birçok öğret 
men çalışıyor okullarda.

Bu soruna bir çare bulmalı.
O zaman eğitim ve öğretimin kalitesi daha 

da artacaktır mutlaka.
Yeni öğretim yılının, tüm öğretmenlere, 

yöneticilere ve öğrencilere başarı dolu geçme 
sini diliyorum.

Bisiklet sürücüsünün çarptığı şahıs hastanelik oldg

İz daha ölecekti
Dün öğleden 
sonra İstiklal 
Caddesi’nde 
ilginç bir olay 
yaşandı.
Tarık Çiftçi adlı 
genç sürücü 
kullandığı bisik
letiyle İstiklal 
Caddesi’nden 
Ahmet Dural 
Meydanı’na doğru 
giderken, İnci 
Eczanesi’nin 
önünde ani olarak 
yola çıkan Berat 
Sümer Günal adlı 
şahsa çarptı.
Çarpmanın şiddeti 
ile yere düşen 
Berat Sümer Günal, 
başını yere vurdu. 
Başı yarılan şahsa 
ilk yardım İnci 
Eczanesi kalfası 
Emir Yılmaz 
tarafından yapıldı.

Başına tampon 
konan yaralıya, 
buz pansumanı 
da yapıldı. 
Bu arada, 
112 Acil servis 
ambulansı da 
arandı.
Kazanın şokuyla 
bir süre kendine

gelemeyen 
Günal’ı yoldan 
geçen bir başka 
ambulans 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisi’ne 
kaldırdı.
Yaya geçidine 10 
metre uzaklıkta

olan kaza ile 
ilgili olarak 
polis, bisiklet 
sürücüsü 
Tarık Çiftçi’nin 
ifadesini aldı. 
İlgililer yayaların 
mutlaka yaya 
geçitleri kullan
malarını istedi,

DENİZDEN BALIK RESTAURANT 
SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR
Tel: 0 532 235 38 58

GÜVEN ŞÜMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com bize ulüŞaCaksilllZ

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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» 1/ “İyi bir gelecek Aykent ile başlar”

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2010-2011 dönemi kayıtları başladı

Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sislere en yakın özel okuluz

OKULUHUZl*rETlŞTİRDİĞİÖĞRENCİLER

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere acıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim itesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIN" der ve başarır....

4-5 YAŞ
ANA SINIFI
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF
Ücretlerimize eğitil 

servis ve Kİ

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL 

ı-öğretlm, yemek, 
V dahildir.
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ÜZTÜRK
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

"Hah yıkamak bir sanattır" 

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

Emniyet Müdürlüğü Arkası 
Tel : 514 57 37 GEMLİK

Hukuk Fakii Itesi'ne a nli arayışı
Bu yıl Gemlik Hukuk Fakülte 
si’nde birinci sınıfa başlayan 
254 öğrencinin Görükle Kam 
püsü’nde öğrenim görmeye baş 
laması üzerine, Üniversite Yap 
tırma ve Yaşatma Derneği kuru
cuları biraraya gelerek, konuyu 
tartıştı. Hukuk birinci sınıf 
öğrencilerinin Bursa’ya götürül 
meşinin Gemlik’ten Hukuk Fa 
kültesi’nin kaldırılabileceği anla 
mına geldiği belirtilerek, 250 öğ 
rencilik bir anfi yapılması karar
laştırıldı. Haberi sayfa 4’de

Bayındırlık lı Müdürlüğümün Karacaali sınırlannda bulunan 
eskiden Eğitim ve Dinlenme Tesisleri olarak kullanılan 8 bin 
261 metrekarelik 3 parsel mülk, 31 Ağustos 2010 günü Gemlik 
Mal Müdürlüğü’nde yapılan ihale ile 1 milyon 455 bin 500 liraya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Syf 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hukuk Fakültesi sorunu
Sunğipek Fabrikası ve arazisinin 

Uludağ Üniversitesine tahsisi ile 
başlayan süreç sonunda, Gemlik yük
sek okullara ve Hukuk Fakültesini 
kazandı.

Bu süreçte, Uludağ Üniversitesi’nin 
eski Rektörü Mustafa Yurtkuran ile 
Prof. Dr. Müfit Parlak ve Hasan 
Batmaz’m emekleri unutulmaz.
Bir de bu eğitim kurumlarının yapıl

masında maddi ve manevi desteğini 
esirgemeyen işadamı Asım Ko 
cabıyık..

Kocabıyık, destek verirken, Gemlik’e 
Hukuk Fakültesi kurulması bilhassa 
istedi.

Bunu zorunlu koşul saydı. Syf 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yerimiz yurdumuz toprağımız 
Yok oiuyor ebediyen

Bir gün Tarkan’la ilgili yazı yazacağım aklımın 
köşesine dahi gelmezdi.

Ama oluyormuş...
Güzeli alkışlamak ve de övmek gerek...
Rahmetli Doğan Ersöz'den duymuştum ilk kez: 
“Davet icabet gerektirir” 
“Marifet iltifata tabidir” diye...
Anatolıum’u gerçekleştirenler billboardlarla, 

gazete ilanlarıyla davet ettiler.
Ben de Onat’la icabet ettim. 
Gördüm...
Dinledim...
Şimdi iltifat ediyorum.
Ne yalan söyleyeyim müziğinden, sahnesinden, 

ışık gösterilerinden etkilendim de...
Etkilenmesem 3 saat boyunca ayakta dikilir miy

dim hiç...
Büyük bir alan... 
Dev bir sahne... 
Müthiş bir atmosfer... 
Saat 21.00
Yerden fırlayan bir adam...
Alanı dolduran binlerden yükselen çığlıklar.. 
Ve Tarkan...
O’nu sanatıyla, sanatının yanı sıra “şımarık” 

davranışlarıyla ve en son da malum olayla tanıdı 
Türkiye...

Yanı Çevre Bakam’nın “Alliaoni”yi gündeme 
taşıdığı için ona sataşmasıyla...

Bir de bir yılbaşı günü verdiği Türk Sanat Müziği 
konseriyle...

Ben de tabi ki...
Onat’a eşlik etmek üzere Anatolıum’u dolduran 

binlerin arasında ben de bulundum.
Oflaya puflaya gittim...
Bir daha bir daha diyerek zor ayrıldım... 
Tarkan’ın
Sahne hâkimiyeti derler ya işte o mükemmel...
Salonu dolduran o kadar insanla birebir iletişimde 

desem abartmış olmam...
Yanımda hu 
önümde... 
Ardımda insanlar Tarkan yüzünü çevirdiğinde 

sanki kendileriyle direkt temas ediyormuş gibi 
onunla konuşmaya başlıyorlar...

İlginç...
Tarkan...
Yeni albümünden de bizim bildiğimiz şarkıların

dan da bir demet yapmış...
Tek tek attı dinleyenlerin ruhlarına...
Işık gösterileriyle de göze... 
Her şarkıda ayrı bir renk.. 
Ve mizansen...
Hele Tarkan’ın kendine özgü olarak geliştirdiği 

dansları insanları havalara sıçrattı...
Eğlendirmenin yanı sıra...
Araya sıkıştırdığı mesajlarıyla da sanatçıya dair 

asli ödevini yerine getirdi...
Kurumuş ve çatlamış topraklar üzerinde çektiği 

görüntüler ve Örhan Baha’nın bağlaması eşliğinde 
söylediği şarkının şu sözleriyle içinde bulunduğu
muz tehlikeye Çevre Bakanı Veysel Eroğlu’ya inat 
bir kez daha dikkat çekti ve birlik çağrısı yaptı ;

Aç gözünü, gör de bak 
A gülüm, kendini kandırma 
Şeninde, yüreğin yanacak 
Hele bir ortak, ol da yangınına 
Uyan uyan, uyan uyan 
Koy elini, kalbine geç olmadan... 
Bu yolun sonu yokuştur deme 
Dağlan aşarız eğer inanırsan 
Uyan uyan dostum uyan 
Koy elini kalbine geç olmadan 
Bir olur geliriz üstesinden 
Her şey mümkün eğer inanırsan 
Yerimiz yurdumuz toprağımız 
Yok oluyor ebediyen 
Evimiz yuvamız biricik ocağımız 

. Gidiyor elden
Teşekkürler Anatolıum... 
Teşekkürler Tarkan...

Mıiıi laııı ıliıiitott
Bayındırlık İl Müdürlüğü’nün Karacaali sınırlarında bulunan eskiden Eğitim ve 
Dinlenme Tesisleri olarak kullanılan 8 bin 261 metrekarelik 3 parsel mülk, 31 
Ağustos 2010 günü Gemlik Mal Müdürlüğü’nde yapılan ihale ile 1 milyon 455 
bin 500 liraya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Büyükşehir 
Belediyesi daha önce bu tesisleri halka açacağını belirterek onarım yapmıştı.
Maliye Bakanlığı 
tarafından satışa 
çıkartılan 
Bayındırlık İl 
Müdürlüğü’nün eski 
Eğitim ve Dinlenme 
Kampı ikinci 
ihalesinde Bursa 
Büyükşehir ' 
Belediyesi tarafın
dan satın alındı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 2009 
yılında Karacaali 
Köyü ile Narlı Köyü 
arasında bulunan 
ve boşaltılmış olan 
Bayındırlık İl 
Müdürlüğü Eğitim 
ve Dinlenme 
Tesislerini Bursa 
halkının dinlenme 
ve tatil yeri yapıl
mak amacıyla 
yenileme çalış
malarına başlamış, 
ancak Ağustos ayı 
başlarında Maliye 
Bakanlığı Hazine’ye 
ait 12 tesisin 
satılmasına karar 
vermişti.
Bakanlık tesislerin 
kıymet takdirlerini

Temlzlilı ihalesi yeniden namlılı
Gemlik ilçesi sınır
ları içindeki konut 
ve işyerlerine ait 
evsel atıkların 
toplanması ile 
cadde ve sokak
ların temizlenmesi 
hizmet alımı ihalesi 
yapıldı.
Daha önce yapılan 
ancak rekabet 
ortamının sağlan
madığı gerekçesiyle 
iptal edilen ihaleye 
2 firma katıldı.
Gemlik Belediyesi 
Satın Alma 
Müdürlüğü’nde 
gerçekleşen ihaleye 
şartname dosyası 
alan Temelli Grup 
ile Yavuz Selim Er 
firması katıldı.
1 Ekim- 31 Aralık 
2010 tarihleri

yaparak Gemlik 
Karacaali 
Köyü’ndeki 1547 - 
1721 -1759 oarsel 
toplam 8 bin 261 
metrekare yüzöl 
çümlü 3 adet taşın
mazı 1 milyon 454 
bin 100 lira tahmini 
bedelle ihaleye 
çıkartmıştı.
4 Ağustos 2010 
günü yapılacak 
ihale son anda erte
lenmiş ve taşınmaz 
lar 31 Ağustos 2010 

arasını kapsayan 92 
gün süreli ihalede 
firmalardan 2 kere 
teklif a|ındı.
Gemlik Belediyesi 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Ahmet
Dedetürk’ün 
başkanlığındaki 
ihale komisyonu, 
ilk olarak Temelli 
Grup’un verdiği 

tarihinde Gemlik 
Mal Müdürlüğü’nde 
yeniden ihaleye 
çıkarılmıştı.

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ
SATIN ALDI 
145 bin 410 lira 
geçici teminatla 
31 Ağustos günü 
peşin para ile İha 
leye çıkartılan eski 
Bayındırlık İl 
Müdürlüğü Eğitim 
ve Dinlenme 

dosyayı inceledi. 
Komisyon daha 
sonra Yavuz Selim 
Er firmasının 
dosyasını inceledi 
ve iki firmanın da 
dosyasında evrak 
eksikliği olmadığını 
tespit etti.
Açılan dosyalardaki 
ilk teklifte Temelli 
Grup 1 Milyon 275

Tesisleri’ne tek alıcı 
Büyükşehir 
Belediyesi çıktı. 
1 milyon 454 bin 
100 lira tahmini 
bedelle ihaleye 
çıkartılan 3 parsel 
taşınmaz 1 milyon 
455 bin 500 liraya 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan satın alındı. 
Satış, Bakanlık 
tarafından onay
landığında geçerli 
olacak 

bin lira verirken, 
Yavuz Selim Er 
firması 1 Milyon 
100 bin lira verdi. 
Yarım saat ara 
verilen ihalenin 
ardından taraflar
dan ikinci teklifleri 
alındı. 
Temelli Grup’un 
ikinci teklifi 995 bin 
lira olurken, 
Yavuz Selim Er fir
masının teklifi 918 
bin lira oldu.
İhale Komisyonu, 
yaklaşık maliyet 
bedelinin 928 bin 
739 lira 59 kuruş 
olduğu Temizlik 
İhalesinde kararını 
tebliğ tarihini 
takip eden 5 
gün içinde 
bildirecek.
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LPG'li araç kaza soması infilalı elti Bursa'da travesti
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bir kamyo
netle çarpışan LPG'li 
otomobilin alev 
alması sonucu, 2 
genç yanarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, Boyalıca 
beldesi Keramet 
köyü yakınlarında 
23.00 sıralarında 
meydana geldi. 
İznik'ten

■ ■ . II . II II II II

Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, bankete 
çarpan bir motosik
let sürücüsü yara
landı.
48 yaşındaki 
Hasan iştar idaresin

Orhangazi'ye 
giden Samet 
Raimoğlu (22) 
idaresindeki 
16 BYK 76 plakalı 
otomobil, karşı 
yönden gelen 
Ahmet Utaş'ın (41) 
kullandığı 
16 H 8230 plakalı 
mini kamyonetle 
kafa kafaya çarpıştı. 
Kazadan sonra 
LPG'li otomobil infi

deki 10 ADB 74 
plakalı Suziki 
marka sürat motoru, 
bir anlık dikkatsizlik 
neticesinde kon
trolden çıkarak, 
iskele meydanı

lak edip alev aldı. 
Araç sürücüsü 
Samet Raimoğlu ile 
yanındaki arkadaşı 
Ali Çapkın (19), 
araçta sıkışarak 
olay yerinde hay
atını kaybetti. 
Ağır yaralanan 
kamyonet sürücüsü 
Ahmet Utaş (41) 
yanında bulunan 
Mehmet Utaş (46), 
İsmail Uth (40), 

girişinde bankete 
çarptı. Asfalta uçan 
İştar, ambulansla 
Şaziye Rüştü 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kolları ve 
ayaklarından

Yusuf Uth (39), 
Ahmet Uth (35), 
Süleyman Uysal 
(43) ve Hüseyin 
Aydemir (32) ise 
İznik ve Bursa'daki 
hastanelere 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Olay 
yerinde hayatını 
kaybeden gençlerin 
cenazeleri, Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.

yaralanan Iştar'ın 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenilirken, 
kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Bürsa'da bir traves
ti evinde bıçakla
narak öldürüldü. 
Cesedi evinde 
arkadaşı tarafından 
bulunan travestinin 
çok sayıda bıçak 
darbesiyle 
öldürüldüğü 
belirlendi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Altıparmak 
Mahallesi'nde 
bir apartman 
dairesinde kalan 
'İrem' takma isimli 
Mesut Şaban O. 
(29), eve gelen 
bir arkadaşı tarafın
dan ölü bulundu. 
Olay yerine gelen 

sağlık ve cinayet 
masası ekipleri, 
Mesut Şaban O.'nun 
çok sayıda bıçak 
darbesiyle 
öldürüldüğünü 
belirledi. Kriminal 
polis ekipleri geniş 
çaplı araştırma 
başlatırken, acı 
haberi duyan 
travestiler ve 
Gökkuşağı 
Derneği Başkanı 
Öykü Evren de 
olay yerine geldi. 
Cumhuriyet 
savcısının 
incelemesinin 
ardından, cenaze 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı.

Motosiklet kazası can aldı Delil kasa hırsızlarım
Bursa'da meydana 
gelen motosiklet 
kazasında 
ağabeyiyle birlikte 
ağır yaralanan genç, 
tedavi gördüğü 
hastanede hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, 12 Eylül'de

Psiiıoiıiiiı hunaiıma alien taan Mini asa
Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesinde 
psikolojik bunalıma 
girdiği iddia edilen 
bir kadın kendini 
astı.

Okul önünde kız kavgası
Bursa Yıldırım 
Ticaret Meslek 
Lisesi önünde kız 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada, 3 
kişi 15-20 kişilik 
kalabalık grup 
tarafından darp 
edildi.
Yaralılar ve öğren 
eller olay yerinden 
kaçarken, polis ekip
leri görgü tanık
larının ifadelerine 
başvurdu.
Edinilen bilgiye

merkez Yıldırım 
ilçesi Samanlı yolu 
Millet Mahallesi'nde 
meydana gelen 
kazada, Hasan D. 
(37) idaresindeki 16 
HA 999 plakalı oto
mobil, ağabeyi 
Haşim özdemir (39) 
ile birlikte

Edinilen bilgiye 
göre, Mustafa 
kemalpaşa ilçesine 
bağlı Behram Kö 
yü'nde yaşayan Hay 
riye Boz (51) isimli 

göre kavga, Mimar 
Sinan Mahallesi'nde 
bulunan Yıldırım 
Ticaret Meslek 
Lisesi önünde mey
dana geldi. İddiaya 
göre 15-20 kişilik 
öğrenci grubu, okul 
önünde bekleyen 3 
kişi ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
çıkan kavgada, 3 
kişi 15-20 kişilik 
grup tarafından darp 
edildi, iki grup da 

direksiyon başına 
geçen Muşali 
Ozdemir'in (29) kul
landığı motosiklet ile 
çarpıştı. Kazada 
motosiklette bulu
nan özdemir 
kardeşler yaralandı. 
Durumu ağır olan 
sürücü Muşali 

kadın, önceki akşam 
saat 21.00 sıraların
da girdiği psikolojik 
bunalım neticesinde 
kendini astı.
Yakınları tarafından 

çevredeki vatan
daşların ve öğrenci
lerin olaya müda
hale etmesi üzerine 
ayrılarak olay 
yerinden kaçtı. 
Diğer yandan okul 
önünde yaşanan 
bıçaklı kavganın 
ihbar edilmesi üzer
ine olay yerine çok 
sayıda polis ekibi 
sevk edildi. Polis 
kaçan öğrencilerin 
izine ulaşmak için 
caddelerde

özdemir tedavi için 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastane 
si'nde kaldırıldı. 
Günlerdir ölüm 
kalım savaşı veren 
Muşali Özdemir kur
tarılamadı. Savcılık 
olayla alakalı soruş
turma başlattı 

bulunan Boz'un 
cesedi otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıldı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattr 

devriye gezdi. 
Olayı gördüğü 
ileri sürülen 
öğrenciler ise polise 
ifade verdi. Bir 
öğrenci kavganın 
büyük olduğunu 
belirterek, 
"Vatandaşlar 
müdahale etmese 
bıçaklama olacaktı. 
Bir kişinin kafasını 
asfalta vurdular. 
Sonra yaralılar da 
öğrenciler de 
kaçtı" diye konuştu.

kınandıkları
ıtmll ele iril

Bursa'da bir iş 
yerinden çelik 
kasa çaldığı iddia 
edilen hırsızları, kul
landıkları otomobil 
ele verdi. Gözaltına 
alınan 4 kişiden 
3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, 3 hafta önce 
merkez Nilüfer 
ilçesindeki bir iş 
yerine giren hırsı
zlar, içinde değerli 
evrakların bulun
duğu çelik kasayla 
birlikte kayıplara 
karıştı. Olayla 
alakalı soruşturma 
başlatan ekipler, 

iş yerinde parmak 
izi aradı. Olayın 
olduğu saatteki 
güvenlik kamer
alarından, zanlıların 
kullandığı aracın 
plakası belirlendi. 
Bunun üzerine alar
ma geçen ekipler, 
hırsızlık suçundan 
sabıkası oldukları 
belirlenen Ö.C. (29), 
M.Ö. (32), S.A. (20) 
ve F.A.'yı gözaltına 
alındı. "Hırsızlık" 
suçundan adliyeye 
sevk edilen şüphe 
tilerden Ö.C.(29), 
M.Ö.(32) ve S.A.(20) 
tutuklandı.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hukuk Fakültesi sorunu
Türkiye de ilk kez içinde mahkeme salonu 

olan, yabancı dille eğitim veren ve AB huku 
kunu öğretecek bir örnek Hukuk Fakültesi ku 
ruldu ilçemize..

Ancak, birileri bu durumu içlerine sindire 
medi.

Bilhassa akademik çevrenin bir bölümü 
Gemlik’i benimseyemedi.

Gözü hep Bursa’da oldu.
Hukuk Fakültesi’nin Bursa’da olmasının 

doğru olduğunu söyledi.
Hukuk ve Tıp fakülteleri üniversitelerin 

prestij okullarıdır.
Ama bir şeyi unuttular.
Gemlik bir Büyükşehirin merkez ilçesi 

olduğunu.
Gemlik Yerleşkesi, Bursa’nın merkezinden 

Görükle kampüsüne olan uzaklıktan daha 
yakın.

Bunu görmek istemediler.
Gemlik Hukuk Fakültesi kurulurken, bina 

programlama en çok 100 öğrencilik derslik
lere göre inşa edildi.

Ama ne oldu?
Geçtiğimiz yıl önce hazırlık sınıfı kaldırıldı, 

ardından YÖK, 100 kişilik dersliği olan Fa 
külteye 150 öğrenci aldı.

Hazırlıkta okuyan 104 öğrenci birinci sınıfa 
geçince bu yıl birinci sınıflar 254 kişi oldu.

Bu öğrenci sayısına uygun derslik olma 
yınca, Dekanlık birinci yıl öğrencilerini Bursa 
kampüsüne götürdü.

Geriye kalan 75 öğrenci ise Gemlik’te 
kaldı.

Hukuk Fakültesi’ni Bursa’ya götürmeye 
çalışan düşünce, böylece en az üç yıl bu 
öğrencileri Bursa da okutacak.

Yani amaçlarına erecekler..
Gemlikliler dün bu soruna çözüm bulmak 

için biraraya geldi.
Çözüm olarak bu yılın ikinci yarısına ye 

tişmek üzere gelecek yıl öğrenci alacak 
Denizcilik Yüksek Okulunun alt katını an fiye 
çevirmek, ardından 250 öğrenciyi barındıra
cak bir an fi yaptırmak.

Birileri Türkiye’nin en güzel körfezinde ku 
rulan bağımsız üniversiteyi engelledi.

Şimdi Bursa da kurulacak olan Teknik Üni 
versite’nin içine Denizcilik Yüksek Okulu’nu 
koyduranlar acaba neler düşünüyorlar.

Anlaşılan, Gemlik Yerleşkesi’ndeki okulları 
yeni kurulan üniversiteye mi kaydırmak mı?

Bizim için önemli olan bağımsız bir üniver
sitenin Gemlik’te kurulması.

Bir de Hukuk Fakültesi’nin Gemlik’te 
kalması. Gemlikli bu konuda kararlı. Fakülteyi 
kaldıranlar karşısında Gemliklileri bulur.

Sunğipek Yerleş 
kesi’nde bulunan 
Hukuk Fakültesi’ne 
geçtiğimiz yıl alınan 
150 öğrencinin 
öğrenim göreceği 
derslik olmaması 
nedeniyle, Uludağ 
Üniversitesi Bursa 
kampüsünde öğrenim 
görmeye başlaması 
Gemliklileri 
hareketlendirdi. 
Dün, Ticaret ve Sa 
nayi Odası’nda top 
lanan Üniversite 
Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği kurucu üye 
leri durumu tartıştılar. 
Dernek Başkanı 
Hasan Başaran kuru 
cu üyeleri bilgilendi 
rirken, Hukuk Fakül 
tesi’nin yapımında 
en çok 100 öğrenci 
kapasiteli sınıflar 
yapıldığını ancak, 
geçtiğimiz yıl YÖK’ 
ün 150 öğrenci al 
ması ile öğrencilerin 
öğrenim göreceği 
derslik sorunu doğ
duğunu söyledi. 
İki yıldır Hukuk Fa 
kültesi’nin Gemlik’ 
ten Bursa kampüsü 
ne taşınması konu 
sunda girişimler 
yaşandığını söyleyen 
Başaran, şunları 
söyledi:. “10 yıldır 
mücadelesini verdiği 
miz Gemlik’in olmaz 
sa olmazı olan Hukuk 
Fakültesi’nin hazırlık 
sınıfları kaldırıldı. 
Hazırlık sınıfının 
kaldırılması herşeyin 
başlangıcı oldu.
Geçtiğimiz yıl hazırlık 
sınıfına alınan 150 
kişi bu yıl alınan 103 
kişi ile 250 öğrenci 
birinci sınıfa başladı. 
Bu öğrencileri barın 
dırıcak derslik yok. 
Bunun için öğrenci
leri Bursa kam
püsüne götürdüler, 
öğrenciler Görükle’de 

bir yıllık ev tutu. 
Dekanlık konuyu 
Senatoya götürdü ve 
kararı geçirdi. Eğer 
bu derslik veya anfi 
yi yapmazsak Hukuk 
Fakültesini Bursa’ya 
götürecekler. Durum 
onu gösteriyor. 
Öğrencilerin yüzde 
901 Gemlik’te oku
mak istiyor. En az 
220 kişilik bir anfi 
kurmak zorundayız. 
Ayrıca Bursa’ya kuru 
lacak Teknik Üniver- 
site’nin içine Deniz 
cilik Yüksek Okulu 
kurulması için karar 
almışlar. Bunları tar 
tışmahyız.” 
Daha sonra konuşan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
bu durumun 
geçtiğimiz yıl ortaya 
çıktığını 200 kişilik 
anfi yok diye öğrenci
lerin Bursa’ya götü 
rüldüğüne dikkat 
çekerek, “Kendilerine 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki Nikah 
Salonunu veya 
Denizcilik Yüksek 
Okulu’nun alt katın
daki salonu anfi 
yapabileceğimizi 
söyledik.” dedi.
Bu yarı yıl için bir şey 
yapamayacaklarını 
söyleyen Gülen 
anfinin Sunğipek 

kampüsü içinde 
olmasının istendiğini 
bu nedenle Deniz 
cilik Yüksek Okulun 
da inceleme yaptık
larını burayı anfiye 
çevirebileceklerini 
söyledi.
Güler şöyle konuştu: 
“Hukuk Fakültesi’nin 
birinci sınıfının yani 
220 öğrencinin Bursa 
kampüsüne gitmesi 
demek Gemlik Hukuk 
Fakültesi’nin 
Bursa’ya gitmesi 
demektir. Gemlik 
Yerleşkesi’nde can
lılık isteniyorsa 
Hukuk Fakültesi’nin 
burada kalması ge 
rekli. Biz an fiyi 
yetiştiririz. Ama asıl 
sorunun başka oldu 
ğunu düşünüyorum. 
Bu dönem öğrenci
lerin Gemlik’e gelme 
si büyük sorun olur. 
Gemlik’in dinamikleri 
yan yana gelsin 
sorunu çözelim.
Hiçbir yerde kurulan 
bir fakültenin başka 
bir yere taşınması 
görülmemiştir” dedi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt ise Gemliklinin 
üniversite konusunda 
azimli olduğunu 
herkesin gördüğünü 
ama işin içine siyaset 
girdiğini söyledi.

Akıt, üniversite 
konusuna siyasetin 
sokulmamasını, 
Gemlik’in üniversiteyi 
hak ettiğini, Hukuk 
Fakültesi’nin 
Gemlik’te kalması 
gerektiğini söyledi. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ise, Gemlik’teki yer- 
leşkeyi kurulacak 
Teknik Üniversite’ye 
bağlayacaklarının 
belli olduğunu “On , 
ların ne yapacaklann- 
dan çok, bizim ne 
yapmak istediğimiz 
önemli” dedi.
Günü kurtarmanın, t 
geleceği kaybetmek 
olduğunu söyleyen 
Kayaoğlu, Gemlik 
Yerleşkesi’nin Teknik 
Üniversitesi’ne 
bağlanmasına karşı . 
konmasını, bu konu
da net karar alıın- 
masını önerdi.
İnan Tamer ise, hiçbir 
gücün Gemlik üniver
sitesinin kurulmasını 
önlemeye gücünün | 
olmayacağına 
dikkat çekerek, 
“Er geç Gemlik 
üniversitesi kurula- ; 
çaktır. Asım 
Kocabıyık Gemlik’e J 
Hukuk Fakültesi’ni 
yaptırdı. Hukuk 
Fakültesi Gemlik’te ? 
kalmalı” dedi.

GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin
***•'• " t)ize ulaşacaksınızwww.guvensomine.com

'9

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

İSİ

■a -I İM rfs ifi ı|if - tet
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mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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BAKICI BAYAN
Gemlik Umurbey’de yaşlı bir 

bayana geceleri bakacak yatılı 
bayan eleman aranmaktadır

0 535 787 34 53
AYDOĞMUS ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
‘ÜNİVERSİTE MEZUNU 

‘İSO-HACCP-TSE PROSEDÜRLERİNİ 
YÜRÜTEBİLECEK 

«ÜRETİM AŞAMALARINI TAKİP EDECEK 
‘GEMLİKTE İKAMET EDEN 

GIDA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR 
MÜRACAAT: TÜLAY HANIM 

TEL: O 224 512 02 96 
ADRES: UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1 
GEMLİK/BURSA

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ GAZETESİ & GÜLER AIANS
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Mi Miiıliir kitap yazılı
Umurbey Ortaokulu 
Müdürlüğünden 
emekli olan Naci 
Pehlivan, Umurbey 
adlı belgesel bir 
kitap yazdı.
Emekli olduktan 
sonra Umurbey ile 
ilgili araştırmalar 
yapan Naci 
Pehlivan, Umur 
bey’in tarihçesini, 
Yunan işgalinde 
Umurbey, Celal 
Bayar, Umurbeyli 
milletvekilleri, 
Umurbey Belediye 
Başkanları, 
Umurbeyli muhtar
lar, Parsbeyler, 
Umurbey’de 
yetişenler, şehitler, 
gaziler, Umurbey’de 
eğitim, Umurbey’de

müesseseler, 
kentsel yapılar, 
mekanlar, önemli 
günler, kültürel 
miras, tarım ve 
hayvancılık, 
taşımacılık, 
spor, kültürel sanat
lar, meslekler, 
belgeler ve nostaljik 
resimler bölüm
lerinden oluşan 
276 sayfa birinci 
hamur kağıda 
basılmış ansiklope
dik bir kitap yazdı. 
Bursa Halkses 
Yayıncılık tarafından 
2 bin adet basılan 
‘Umurbey’adlı, 
kitap Umurbey 
ile ilgili ilk derli 
toplu bir belgesel 
oluşturuyor.

Baliiı Balcı dan resim sergisi
Gemlikli amatör ressam Babür 
Balcı, Tayyare Kültür Merkezi 
Sami Güner Sanat Galerisi’nde 
yağlı boya resim sergisi açıyor. 
Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yıl
larda açtığı resim kurslarına 
katılan ve burada amatör 
ressamlığa başlayan Balcı 
çalışmalarına ara vermeden 
devam ederken, geçtiğimiz yıl 
İbrahim Akıt İş Merkezi’nin 
altında birinci kişisel resim 
sergisini açmıştı.
Balcı, 27 Eylül - 2 Ekim 2010 
tarihleri arasında Bursa 
Tayyare Kültür Merkezi Sami 
Güner Sanat Galerisi’nde yeni 
resimleriyle sanatseverler ile 
buluşacak.

Babür BALCI
Resin» Sergisi •

Gemlik Kfirfez KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. YUSUF KURT

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3770 

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)

ŞATIUK
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV

0 532 262 90 46

SATILIK
EVİMDEKUWIĞINÇİnDEPOLU
ÇELİKGÜNEŞENERJİSİSimUlITlil

TEI:5133613
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Yapılması Gereken Eleştiri

Referandum bitti.
Siyasi partiler 

sonuçları kendilerine 
göre yorumluyor.

Partilerin her biri 
kendilerinin kazançlı 
çıktığını ifade ediyor. 
Oysa referandum so 
nuçları sadece AKP’ 
nin başarılı olduğu 
nu gösteriyor.

Başarısızlığa kılıf 
hazırlamak anlamsız, 
önemli olan “evet” 
ya da “hayır” çıkart
maktı.

Sonuç “evet” oldu 
ğuna göre muhalefet 
partilerinin birtakım 
gerekçeler üreterek 
başarısızlığı gizleme 
terine gerek yok.

Asıl yapılması 
gerekli olan bu 
referandumdan ders 
çıkarmak ve 
başarının yollarını 
bulmaktır.

Dokuz ay sonra ya 
pılacak genel seçim
lere çok iyi hazırlan
mak, muhalefetteki 
siyasi partilerin 
temel amacı olmalı.

Bu sınavı ne 
pahasına olursa 
olsun geç meleri 
gerekli.

Türkiye genelinde 
iyi bir rüzgar yakala 
yan CHP, Kılıçdaroğ 
lu’yla güçlü bir atı 
lımı gerçekleştirdi, 
halkla bütünleşme 
konusunda büyük 
başarı kazandı. 
Partiye katılımlar 
arttı, CHP toplum 
tarafından ilgi gör 
meye, itibar kazan
maya başladı.

Baykalcı kanadın 
bütün engellemeleri 
ne ve sekter tavırları
na karşın ilk sınavın
dan da başarıyla çık 

tı.
Türk siyasetinde 

yıllarını vermiş bazı 
partililer, belli mevki
leri bırakma zamanı 
gelin ce nedense 
sorun çıkarmaya 
başlıyor. Baykal’da 
bunlardan biri.

CHP toparlanmaya 
başladı, halk tarafın
da kabul görüyor. 
Neymiş efendim: 
“Kurultay gerekliy 
miş, bir kasanın iki 
anahtarı olmazmış, 
genel sekreterin yet 
kileri sınırlan- 
malıymış”.

Şimdiye kadar ner 
deydin, bütün bunlar 
genel başkanlıktan 
ayrıldıktan sonra mı 
aklına geldi, diye 
sormazlar mı 
adama?

CHP’nin güçlen
mesini, iktidar 

olmasını niçin iste
mezler?

Bu partinin içinde 
yıllarca çeşitli görev 
lerde bulunmuşsun, 
bundan sonra da 
omuz verip partiyi 
iktidara taşımak 
senin de görevin 
değil midir?

Bu bencillik, bu 
ihtiras niye? Ben 
olmazsam işler 
yürümez anlayışın
dan ne zaman 
vazgeçeceğiz? 
Yıllardan beri par
tinin genel 
başkanısın; ama ikti
dar olamadın. Hiç 
olmazsa “Gölge 
etme başka ihsan 
istemez.” sözüne uy. 
Bırak da çalışacak 
olanlar rahat 
çalışsın. Gençlere iyi 
örnek olmak gerek
mez mi? Günlerdir 
Gemlik 
Belediyesi&nde 
yaşanan inceleme ve 
soruşturma CHP için 
büyük puan kaybına 
neden oldu.

Olay soruşturma 
aşamasında olduğu 
için yeterli açıklama 
yapılmıyor.

Fısıltı gazetesi bazı 
bilgileri kamuoyuna 
yaymaktan geri dur

muyor.
Halk söylenenlerin 

gerçek olduğuna ina 
mr duruma geldi. 
Kimbilir söylenenler 
belki de gerçektir; 
fakat bunu zaman 
içinde öğreneceğiz.

Bütün bu yaşanan
lara seyirci kalan 
CHP’li meclis üyeleri 
ne ne demeli?
Toplanıp bir durum 
değerlendirmesi ya 
pamazlar mı?

Partinin yıprandığı 
nı, kan kaybettiğini 
görmüyorlar mı?

Mutlaka yapılması 
gerekli bir işlem var 
diri

Genel merkezin biri 
terini görevden alma 
sini mı bekliyorlar? 
Bu olumsuzluklar ya 
şanmasaydı referan
dumda Gemlik’ten 
hayır çıkacağına 
adım gibi emindim.

Olmadı, bu 
başarısızlıkta hepi 
mizin payı var.

Bir yerel gazetede 
isim verilmeden mec 
lis üyeleriyle ilgili so 
rulan sorulara niçin 
yanıt verilmiyor, 
açıklama yapılmıyor?

Bu soruların yanıt
lanması ve açıklan
ması çok mu zor?

Yapılanları savun
mak, halka anlatmak, 
halka güven vermek, 
kuşkuları ortadan kal 
dırmak da sizin göre 
viniz değil mİ?

Yoksa her şeyi za 
manın akışına mı bı 
raktınız?

İlçe yönetimi yaşa 
nan bu olaylarda 
daha etkin rol 
üstlenebilirdi.

Olayları iyi değer
lendirip etkin önlem
leri alabilir, yerinde 
ve doğru tepkiler ko 
yabilirdi.

Gemlik’te CHP’nin 
saygınlığını, güvenir
liğini ve başarısını da 
ha üst noktalara 
taşıyabilirdi.

Ama olmadı! 
önümüzde bir 

genel seçim var, 
bunu çok İyi değer
lendirmek gerekil.

Bütün gücümüzle, 
bütün olumsuzluk
lara karşın şimdiden 
çalışmaya başlan
malı.

Bu fırsatı da başarı 
ya dönüştüremezsek 
2011’de nefesi 
kuvvetli bir hoca 
bulup cenaze namazı 
kıldırmaya hazır 
olalım.

elm& sekeri
- - - - - - - - - - -  KREŞLERİ -- - - - - - - - - -

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ 

BAŞLADI
KAYITLARIMIZ SINIF

KONTENJANLARIMIZLA 
SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İHSANA SAYGILI MUTLU IİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
5I719 67 telefon ya da 5I71912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (SEKERİ SİGORTA^ j

Macide ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE RROKCR'I

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİME ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
uSSSSSSSSSSSSSSBSSS^S^SBSiSSSS^SS^SuB

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Mangal Sucuk 
525 g Pınar
% 60 Dana 
% 40 Hindi

Kangal Sucuk 
250 g Şahin
•% 100 Dan^/

Vâ

Pastırma 
120 g Şahin
• % 100 Dana

A*101
Klasik Koyun Peyniri 
600 g Bozbeyi

Klasik İnek Peyniri 
600 g Bozbeyi

El Açması Üçgen Yufka 
360 g Nimet

Osmancık Pirinç 
2,5 kg Ovadan

Dilimli Macar Salam 
150 g İkbal

V% 100 Dana

Dilimli Jambon 
150 g İkbal

% 100 Dana

Kavurma 
150 g Şahin 

%100 Dana

75

HARCA
BİTMEZ

2010
r •

Kakaolu-F indi klı
Meyveli Kek 
40 g

Çikolatalı Gofret 
38 g Xroll

Deniz Kabuğu
Burgu
Kesme
Fiyonk

Kırmızı Yaprak 
Mercimek 2,5 kg 
Yöremce

• u
kristal 

tozşeker

Toz Şeker
2 kg Şeker Tanesi / Araş

Kakaolu Kek 5'li 
275 g Eti Popkek

fadetj

Eski Pazar Cd. No: 17 GEMLİK

65

Dondurulmuş Pizza 4'lü 
600 g Dr. Oetker

Bezelye Konservesi 
830 g Demko

25
/adet

Kremalı Bisküvi 12'li 
240 g Saray Çikilop

Makarna Çeşitleri 
500 g Anlı

/adet

Çörek Otlu-Susamlı Kraker 4'lü 
160 g Eti Tadında

00

mriyet Mh. Kumla Yolu özeri No: 174 B Blok B 2 Manastır / GEMLİK
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Çok Amaçlı Düğün Salonu:

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
MARTJflSMUNAMMRKSIIPWHIlFAVMmim
ORGANİZASYONLARIMIZ

Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri

' Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri
Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve? Seminerler

'W'3»

30

HİZMETLERİMİZ

Catering ve Garson Temini 
Njkah Masasr Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 

■ Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyon 
Canlı Müzik

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224) 512



Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

ommııynipclöĞ™

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarım planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere acıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır....

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL

Ücretlerimize eğltim-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir.

23 Eylül 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.coin 50 Kr.

GENEL TEMİZLİK FİRMASI
“Halı yıkamak bir sanattır” 
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp Sk.
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMUK

Tel: 514 57 37

Alışveriş Merkezine 
talip çıkmadı

Gemlik Belediyesi’nin Ahmet Dural Meydam’nda 
mülkiyeti kendisine ait olan Alışveriş Merkezi’nin 
işletme ihalesine katılan olmadı. Sayfa 2’de

Oenize 
aiiseıı gemici 

boğuldu
İlçemiz Limanına 
İskenderun’dan rulo saç 
getiren Burcum I. adlı 
kuru yük gemisinde 
çalışan Ishak Şimşek 
(41) adlı denizci kopan 
halatı tutmak isterken, 
denize düşüp boğularak 
yaşamını kaybetti. 
Haberi sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi’nde Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından başlatılan 
inceleme ve soruşturma kapsamında 
Çember daralıyor.
Önceki gün. Belediyeye tabela, bez afiş 
ve pankart türü işler yapan Sinan 
Reklam sahibi Sinan Y.’nin çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanmasından sonra, 
dün de yeni bir tutuklama gerçekleşti. 
Polis tarafından dün saat 14.oo 
sıralarında gözaltına alınan Yüksel 
Ofset sahibi Hasan Y. emniyetteki

sorgulamasından sonra, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.
Sinan Y. ve Hasan Y. ‘in ihaleye fesat 
karıştırmak, sahte belge düzenlemek 
suçlarından tutuklanarak Bursa Kapalı 
Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. 
Daha önce de, Belediyedeki Savcılık 
soruşturmasında polisçe gözaltına alı
nan ve sorgulanan Ümmet D. de sahte 
belge düzenlemek suçundan tutuklan
mıştı. Böylece, Belediye soruştur
masındaki tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Alışveriş Merkezi
Gemlik Belediyesi’ne ait Ahmet Dural 

Meydam’nda 7 milyon liraya yaptırılan 
dev Alışveriş Merkezi’nin dün yapılan 
kiralama ihalesine katılan olmadı.

İhale büyük ihtimalle bir süre sonra 
yeniden yapılacak. *

Belediye yönetimi, yıkılan çarşı esnai 
fini Alışveriş Merkezi’pin birinci katı 
ayrıldı.

Yaklaşık 71 esnaf, üç ay önce kurala 
rını çektiler.

Ancak, Merkez’e*yerleşmediler.
Alışveriş Merkezi’nin diğer katlarının 

tamamı kiraya verilmediği takdirde, 
genel giderleri esnafın karşılaması 
imkansızdı. Devamı sayfa 4’de

“Gemlik9teki Eviniz99
VENİIİİZENIEMEIERİMİZİIE

MÜŞTERİLERİMİZE HİZMBİ SÜRDÛRÜyORUZ
1 İÇİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA

RESTAURANTIMIZDA Sabah Kahvaltısı + KDV 
GÜNLÜK TAZE BALIK-ET

ÇEŞİTLERlVe^UK
MEZELER BULUNUR^ *

Kumsal Sok. No : 18 
'tel: O 224 513 12 72 
Tel: O 224 513 2İ-46 
Fax : O 224 514 05 01

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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jsli Buluşma
... ».M.

Gürhan ÇETİNKAYA

İyi polis

“Polis ortak aklın bir parçasıdır.” “Polis 
özgürlük ve güvenlik arasındaki dengeyi 
sağlar.”

Yukarıdaki sözlerin sahibi basınla buluştu. 
Kim mi?
Bursa Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya’nın 

Ankara ‘ya atanmasıyla Gaziantep’ten 
Bursa’ya gelen İl Emniyet Müdürü Halil 
Yılmaz.

Açıkçası;
Toplantıya davet edildiğimde “klasik bir 

basınla buluşma” dediğimi itiraf etmeliyim.
Hatta toplantının gerçekleşeceği yerin 

otoparkında aracıma yer ararken de kendi 
kendime “nerden geldim, aracımızla gele
ceğimiz ve nereye nasıl parkedeceğimiz bile 
düşünülmemiş” diye de iç geçirdim...

Ancak;
Kahvaltıdan sonra sözlerine;
Demokrasi, 
insan hakları, 
Serbest piyasa ekonomisi diye başlayınca 

müdür beye odaklandım.
Anlaşılan “farklı” bir polis müdürüyle 

tanışıyorduk.
Bursa aslında istisnaları saymazsak kamu 

yöneticileri açısından pek de şanssız sayıl
maz.

Hep toplumdan yana olanlarla buluşmuş
tur.

Yine oyıe ama Dır rarKia...
Bu kez Bursa’nın asayiş ve güvenliğinden 

sorumlu kişi okuyan, yazan, akıl ve bilimi 
kentin hasletleriyle harmanlayan bir niteliğe 
sahip...

Ayağının tozuyla;
Uludağ Üniversitesi ile “Umutla 

Bekliyoruz”, 
Milli Eğitim Müdürlüğüyle “Kozadan 

Kelebeğe Güvenli geçiş”, 
Sanayi kuruluşlarıyla da “Pakistana 

yardım” projelerine imza atmış.
Başında bulunduğu örgütünün misyonunu; 
“Bursa’nın değerlerine değer katmak “ 

olarak belirleyen,
Polisin yapmış olduğu görev sırasında; 
İnsan hakları ihlalleri olmasın, 
Toplum zarar görmesin, 
Serbest piyasa ekonomisinde görev yapan 

oyuncular haklarını alabilsin diyen bir polis 
müdüründen beklentilerin en başında, 

Bursa’nın sosyoekonomik ve demografik 
açıdan karmaşıklığına rağmen “yaşanılabilir 
kentler” arasında güvenlik açışından ilk 
sıralara yükselmesi gelir...

Söylemle eylem uyuşursa da gerçekleşir... 
Yılmaz;
“2001 yılından sonra Türkiye’de emniyet 

hizmetlerinde kodlar değişti “derken 
örgütünü ve örgütünün toplumsal, anayasal 
ve teknolojik gelişmeler karşısındaki 
yapısını da çözdüğüne dair önemli ipuçları 
veriyor...

Bir de;
Hani orantısız güç kullanımı yakınmalarına 

sıklıkla hedef olan polisine bizim aracılığımı
zla; “ölçüyü kaçırmamak, dengeli olmak” 
diyerek önemli mesaj -uyarıdş bulunuyor...

Sevgili İhsan Bölük’ün yönelttiği yerinde 
soruya verdiği; “ülkemizde 70 milyonu aşkın 
insan yaşıyor. Doğaldır ki tümü de farklı 
düşünüyor. Teşkilatımızın içinde de farklı 
düşünceler olması yadsınamaz” yanıtıyla da 
“devletin yasalara bağlı polisi” olduğunun 
altını kalınca çiziyor.

Ve ekliyor:
“Bizim görevimiz yasalardan aldığımız 

yetkiyle asayiş ve güvenliği sşğlamak...”
Halil Müdür hoş geldiniz...

Gemlik 
Belediyesi’nin 
Ahmet Dural 
Meydam’nda 
mülkiyeti kendisine 
ait olan Alışveriş 
Merkezi’nin işletme 
ihalesine katılan 
olmadı.
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in başkan
lığındaki ihale 
komisyonu bir süre 
beklediler.
Yeni Çarşı’dan bazı 
esnafında hazır 
bulunduğu ihaleye 
katılımın olmaması 
üzerine Başkan 
Güler, yaptığı açık
lamada; Kamulaş 
tırma bedelleriyle 
birlikte yaklaşık 9 
milyon liraya çıkan 
Alışveriş Merkezi’ 
nin Gemlik Beledi 
yesi tarafından 10

masının üzücü 
olduğunu ifade etti. 
Merkezi İstanbul’da 
olduğu bildirilen 
Meta İnşaat Turizm 
ve Sanayi Ticaret 
Limitet Şirketi ile 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’nın şartname 
dosyası aldıkları 
öğrenilirken, geçici 
teminatı saat

işletmesinin kiraya 
çıkarıldığı ihalede 
aylık kira bedeli ise 
40 bin lira artı KDV 
olarak belirlenmişti. 
Başkan Güler, 
9 milyon liraya 
mal olan Çarşı 
Alışveriş 
Merkezi için 
ihaleye çıkarıl
madan önce 
fizibilite çalışması

KDV olarak belir- 
lendiğini söyledi. 
15 gün içinde 40 
bin lira üzerinden 
pazarlık usulü ihale 
sürecinin devam 
ettiğini belirten 
Başkan Güler, bu 
süre içinde talipli 
çıkmaması duru
munda yeniden 
ihale yapılacağını 
bildirdi.

MllMİBİllllliilMMtellİIIIIIİ
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdiğe, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e nezaket 
ziyaretinde 
bulundu.
Gemlik eski İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt’un 
ayrılmasından 
sonra geçen ay 
Gemlik’e gelerek 
göreve başlayan 
yeni Müdür Kenan 
Kerdiğe’ye Emniyet 
Amiri Ali Kırdağ 
Demir’le birlikte 
Başkan Güler’i

ziyaret ederek bir 
süre sohbet ettiler. 
Ziyarette, yeni

Emniyet Müdürü 
Kerdiğe ile 
Başkan Güler,

Gemlik’in 
sorunları hakkında 
görüştüler.

KAŞ€D€ B€KL€M6K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GÜLER AJANS & KÖRFEZ GAZETESİ
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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Traves ti kaü li Gemi ik'te çalışıyormuş
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, bir 
travestinin evinde 
bıçaklanarak 
öldürülmesi olayını 
gerçekleştirdiği 
öne sürülen kişi 
yakalandı.
Altıparmak 
Mahallesi Altıpar 
mak Sokak'taki bir 
apartmanda oturan

Bursa'da Mi ması: 12 Yaralı
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde tarım işçi
lerini taşıyan 
midibüs ile otomo
bilin çarpışması 
sonucu 12 kişi yara
landı. Alınan bilgiye 
göre, İnegöl ilçesine 
bağlı Huzur 
Mahallesi'nden 

BalaymdaM cifte hırsız soku
Türkiye'de tanışıp eşi Jorte Beets ile ile çalışma izin- ve Beets çiftinin
yeni evlendiği 
HollandalI eşi ile 
balayı için İstanbul'a 
gelen İngiliz yayın 
kuruluşu Bbc'nin 
muhabiri Evgenia 
Mineeva, otomo
bilinde uyurken 
hırsızlar tarafından 
soyuldu. Olayı takip 
eden Bursa polisi 
hırsızları yakala
yarak muhabirin ve 
eşinin çalınan 
eşyalarını teslim etti. 
Ingiliz yayın kuru
luşu Bbc'de buhabir 
olarak görev yapan 
Evgenia Mineeva 
tatil için dört yıl 
önce geldiği İstan
bul'da, HollandalI 
dizayn mühendisi

it Mlı mlıM wlculai Wmli
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, 
sürücüsünün 
bayılması sonucu 
kontrolden çıkan 
minibüs, yolcuların 
zamanında 
müdahalesiyle 
durduruldu.
Alınan bilgiye

"İrem" takma adlı 
travesti Mesut 
Şaban Okan'ın (29) 
bıçaklanarak 
öldürülmesiyle ilgili 
soruşturmayı 
yürüten güvenlik 
güçleri, Okan'ın son 
olarak Emrah Ş. (22) 
ile görüştüğünü 
belirledi.
Güvenlik güçleri, 
Gemlik ilçesinde bir 

aldığı tarım işçilerini 
Yenişehir ilçesine 
götüren Zeki 
Yabansu'nun kul
landığı 16 PE 059 
plakalı midibüs, 
Akçapınar köyü 
mevkisinde, Hakkı 
Cengiz (29) yöneti
mindeki 16 KAB 11 

bir süre önce evlen
di. Düğün sonrası 
otomobilleri ile hal
ayına çıkan çift, 
tanıştıkları İstanbul'a 
da geldiler, önceki 
gün İstanbul
Sultangazi yakın
larında otomobilde 
tek başına eşini bek
lerken uyuyan Rus 
asıllı Evgenia 
Mineeva'yı gören 
hırsızlar camı 
kırarak kapısını 
açtıkları otomobilde 
bulunan çiftin 
düğünde topladıkları 
30 bin japon Yeni, 
220 pound, dizüstü 
bilgisayar, fotoğraf 
makineleri ile pas
aportlar ve kimlikler 

göre, ilçeye bağlı 
Ortasarıbey köyü 
muhtarlığına ait 16 
HAF 86 plakalı 
minibüsün şoförü 
Haluk Şener, köyden 
aldığı yolcuları 
Karacabey'e 
getirirken direksiyon 
başında baygınlık 

otomotiv yedek 
parça fabrikasında 
işçi olarak çalışan 
Emrah Ş'yi, 
Muradiye 
Mahaliesi'ndeki 
evinde gözaltına 
aldı. Zanlının, polise 
verdiği ifadesinde, 
"Okan'ı daha önce
den tanıyordum. 
Olay gecesi de evine 
gittim. Aşırı alkollüy

plakalı otomobille 
çarpıştı.
Hakkı Cengiz, Müj 
gan Efe, Güiçiçek 
Akdeniz, Özlem 
Dumlu, Asuman 
Yürekli, Kibar 
Menteş, Sedat Can 
Yıldırım, Nazife Avcı, 
Hamiyet Çelik, Ayşe 

terinin bulunduğu 
çantayı alarak 
kaçtılar.
Olayın ardından
Mineeva ve Beets 
çifti durumu İstanbul 
II Jandarma
Komutanlığı ekip 
terine bildirdi. 
Bursa'nın Demirtaş 
Mahaliesi'nde hırsı
zlık ihbarı alan polis 
ekipleri 16 BOB 03 
plakalı otomobil 
içerisindeki üç zan
lıyı incelemeye aldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Ekipleri 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri 
otoda yaptıkları 
incelemede Mineeva 

geçirdi.
Yolcular, kontrolden 
çıkan minibüsü 
zamanında müda
hale ederek durdur
du. Sürücü Haluk 
Şener'e olay 
yerinden geçen bir 
doktor tarafından 
müdahale edildi.

düm. Aramızda 
çıkan tartışmanın 
ardından bıçak
ladım" dediği 
öğrenildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğünde 
gözaltında tutulan 
zanlının, sorgula
masının ardından 
adliyeye sevk 
edileceği bildirildi.

Çelik, Şekernaz 
Ant ve Gönül 
Ant yaralandı. 
Yaratılardan Müjgan 
Efe'nin Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesine, diğer 
yaralıların İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldığı bildirildi.

çalınan mallarını 
ele geçirdi.
Bilgisayarın yabancı 
uyruklu sahiplerini 
tespit etmeye 
çalışan polis ekipleri 
laptopta bulunan
Skype programıyla 
çiftin Londra'daki 
arkadaşlarına ulaştı. 
Arkadaşlarından 
telefon numarasını 
alan polisler 
Mineeva ve Beets 
çiftini arayarak çalı
nan eşyalarını teslim 
almalarını istedi. 
Bursa'ya gelen 
çifte çalınan 
malzemelerini 
Asayiş Şube Müdürü 
Arif Bozdemir 
teslim etti.

Daha sonra 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
Karacabey Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Şener'in, 
tansiyonunun 
düşmesi nedeniyle 
baygınlık geçirdiği, 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

Dereye düsen 
otomotıilden yara 
almadan kurtuldu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, dereye 
düşen otomobilin 
sürücüsü kazadan 
yara almadan kur
tuldu.
Alınan bilgiye göre, , 
Metin Koç (43) *
yönetimindeki 16 Y 
7312 plakalı otomo
bil, kontrolden

Yan hakma 
kavgası: 2 yaralı
Bursa'da yak 
bakma meselesi 
yüzünden çıkan 
kavgada iki kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Cemal Nadir 
Caddesi üzerinde 
(22) ve Emir I. (21), 
yan bakma mesele
si yüzünden tartış
maya başladı. 
Münakaşanın 
büyümesi üzerine

Marnıadan şafak
iieraswnu

Bursa'nın İznik 
ilçesinde jandar
manın düzenlediği 
şafak operasyonun
da 10 kişi gözaltına 
alındı.
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, çeşitli suçlar
dan aranan 10 kişiyi 
düzenlediği şafak 
operasyonuyla 
yakaladı. Elbeyli, 
Boyalıca beldesi ile 
Elmalı, Gürmüzlü, 
Mecidiye ve Tacir 

ABONE OLDUNUZ MU?
mıııım'iMiıiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

'Gem/ftKÖffef internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
'_______

çıkarak Mahmudiye 
Mahallesi'deki 
Bedre Deresi'ne 
düştü. Kazadan 
yara almadan 
kurtulan Koç, 
tedbir amaçlı 
olarak ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

çıkan.kavgada
Yasin K, Emir İ.'yi 
yanında buiupan 
bıçakla yaraladı. 
Emir İ. de cebindeki 
pilot kalemle Yasin 
K.'yi yaraladı.
Yaralıların kavgasını 
çevredeki vatan
daşlar avırırken.
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Şahıslar 
bir birlerinden 
şikayetçi olurken, 
polis kavgayla ilgili 
soruşturma başlattı.

köylerinde çeşitli 
adreslere eş zaman
lı yapılan operasy
onlarda E.D (40), 
E.D (42), H.K (50), 
F.D (32), İ.B (30), 
R.A (51), C.K (26), 
M.O (28), F.Ç (31) ve 
M.E (43) gözaltına 
alındı. Başta cinsel 
saldırı, tehdit gibi 
birçok suçtan 
aranan 10 kişi 
ifadeleri alındıktan 
sonra adliyeye sevk 
edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Denize düsen gemici boBuldu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Alışveriş Merkezi
Gemlik’in ortasında dev bir Alışveriş Mer 

kezi gerekli miydi?
Bu konu çok tartışılacak.
Alışveriş Merkezleri’nin kent dışlarını çıka 

nldığı günümüzde, Gemlik’in ortasında dev 
bir ticarethane.

Hem de her gün devletin mallarını satan 
bir iktidarın belediyesi tarafından yaptırıldı.

Gemlik Belediyesi’ne ait kaç tane kiralık 
mülk var bilmiyorum.

Ancak, mevcut belediyenin altında bulu
nan işyerleri ile İskeledeki çay bahçelerinin 
bazıları ile bir otelin kiralarını ödeyemediğini 
biliyorum.

Krizden sonra Belediyenin kira tahsilatları 
daha azaldı.

Belediye Alışveriş Merkezi’ndeki işyerleri
ni toplu olarak değil de, tek tek kiraya vermiş 
olsa aynı sorunlarla karşılaşacak.

Bu kaçınılmaz.
Sonuçta belediye alacağını almak için icra 

ya başvurmak zorunda kalacak..
Bunu yapmamak için binanın kalan bölüm 

leri toplu olarak kiraya verilmek istendi.
Satınalma biriminden İstanbul da bir inşa 

at firması ile Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’nın ihale dosyası aldığını öğrendim.

İki kuruluş da dünkü ihaleye katılmadı. 
Böylece katılım olmadığı için ihale düştü. 
Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan’a ne 

den katılmadıklarını sordum. Oda olarak 
Alışveriş Merkezi’ni işletebileceklerini, bu 
işin ihale yoluyla değil, kendilerine belli bir 
kira üzerinden verilmesi istediklerini söyledi.

“Nihayet biz de bir kamu kuruluşuyuz” 
şeklinde konuştu.

Binanın tamamı kiraya verilseydi alıcı da 
ha kolay çıkardı.

Ama, işyerleri yıkılan ve başka yere taşı
nan küçük esnafın sorunu ortadayken, bu 
yapılamayacağına göre, bundan sonra ikinci 
bir ihale de olsa kiracı bulmak zor olacak 
gibi.

Bu dev binaya eğer kiracı bulunamazsa, 
her geçen gün durum Gemlik halkının aley
hine olacaktır.

Belediye yönetimi bunu düşünerek giri 
şimcileri yapılacak ikinci ihaleye davet et 
meli.

Geciken her gün belediyenin gelir kaybı 
dır.

Böyle bir binayı yapmaktan çok, iyi işlete
bilmek önemlidir.

Belediye bu tür işlerden elini çekip, halkın 
yararını geniş kitlelere hizmet verecek işlerle 
uğraşmalıydı.

Bu işleri özel sektör yapmalıydı.

İlçemiz Limanına 
İskenderun’dan rulo \ 
saç getiren Burcum İ. * 
adlı kuru yük 
gemisinde çalışan 
Ishak Şimşek (41) 
adlı denizci kopan 
halatı tutmak 
isterken, denize 
düşüp boğularak 
yaşamını kaybetti.

Taşköprü'deki Mı 1 tisi ölüii
Önceki gece, çalıştığı 
fabrikadan özel aracı 
ile evine gitmekte 
olan Murat Telli (28) 
adlı şahıs, Çarşı 
Deresi üzerindeki 
Taşköprü’de aracın 
çarpması sonucu 
hayatını

Dörtyol'da kaza: 3 varalı
Gemlik’te meydana 
gelen trafik 
kazasında, 
3 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Osman Yurdakul'un

60 Mıı lira yo 28 Mıı liralık ceklori coMılar
Gemlik ilçesinde, 
bir iş yerine giren 
hırsızlar, çelik 
kasada bulunan 
60 bin lirayı çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgîye 
göre, Yalova

Getirdiği kuru yükü 
limanda boşaltmak 
için sıra bekleyen 
Burcum İ. gemisinde 
çalışan İshak Şimşek 
dün saat 14.oo 
sıralarında geminin 
güvertesinde 
çalışırken, gemiye 
bağlı sandalın halatı 
kopunca, kopan 

kaybetti. Edinilen bil
giye göre, arkadaşı 
Ömer M. ile saat 
01.oo sıralarında özel 
araçlarıyla Taşköprü 
üzerinde seyir halin
deki 16 ZU 029 
plakalı araçlarına 
İlker K. adlı araç

(53) kullandığı 
34 FD 5568 plakalı 
tır, ilçeye bağlı 
Dörtyol mevkisinde 
Nizam ettin 
Çetinkaya (18)

Yolu üzerinde 
bulunan bir iş yerine 
gelen hırsızlar, 
demir korkulukları 
kırarak içeri girdi. 
İçerideki çelik 
kasaları da 
parçalayan zanlılar, 

halatı tutmak için 
uzandığında dengesi
ni kaybederek, 
denize düştü.
Sular arasında kay
bolan gemicinin 
boğulduğu anlaşıldı. 
Yapılan aramalarda 
denizden çıkarılan 
Şimşek’in cesedi 
otopsi yapılmak 

kiralama işleticisinin 
kullandığı 16 ZJ 014 
plakalı araç arkadan 
çarptı. Çarpma 
sırasında araçtaki 
Murat Telli ağır 
yaralandı.
Muammer Ağım 
Devlet Hasta nesi’ne 

yönetimindeki 
34 RC 247 plakalı 
otomobille çarpıştı. 
Kazada, Nizamettin 
Çetinkaya ile Ali 
Çetinkaya (31)

60 bin TL para ve 20 
bin TL değerindeki 
çekler ile 2 adet 
bilgisayarı alarak 
ortadan kaybolduk 
Sabah saatlerinde 
iş yerine gelen 
Samim Ü. (30), 

üzere Adli Tıp 
Kurumu’na gönderil
di. Denize düşen 
gemicinin fazla su 
yutması sonucu 
boğulduğu sanılıyor. 
Olayla ilgili 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı gemide 
inceleme yaparak, 
soruşturma başlattı.

kaldırılan Telli 
kurtarılamayarak 
yaşamını yitirdi. 
Gözaltına alanın İlker 
Kaan ise çıkarıldığı 
mahkemece tutuksuz 
olarak yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

ve Esra Çetinkaya 
(28) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla 
Gemlik Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

hırsızların çelik 
kasayı kırdığını 
görünce polise 
haber verdi. Polis, 
zanlıları yakalamak 
için aramalara 
başladı.
haberler.com

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GÜVEN ŞÜMİNE Kaliteyi takip edin, 
www.guvensomine.com bize 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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
haberler.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.guvensomine.com
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BIISMEK kayıtlan haşladı
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından, mes 
lek sahibi olmak 
veya ilgi duydukları 
sanatsal alanlarda 
kendilerini geliştir 
mek isteyen vatan
daşlara yönelik 
düzenlediği Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Sanat ve Mes 
lek Eğitimi Kursla 
rı’nın (BUSMEK) 
yeni dönem kayıtları 
başladı.
Büyükşehir Bele 
diyesi'nin, vatandaş 
ların ufkunu geniş 
letmek ve yaşam
larına renk katmak, 
kentteki iş gücü 
potansiyelini arttır
mak ve istihdama , 
katkı sağlamak 
amacıyla düzen
lediği BUSMEK’in 
2010-2011 eğitim 
öğrenim dönemi 
kayıtları, 30 Eylül 
Perşembe gününe 
kadar yaptırılabile
cek. Kayıt yaptırmak 
isteyen vatandaşlar, 
Merinos’taki Atatürk 
Kongre Kültür Mer 
kezi’nde bulunan 
BUSMEK idari 
merkezi ile 
Alacahırka, Hürri

yet, Merinos, Başa 
ran, Hocataşkın, 
Vatan, Beşevler, 
Kestel, Gürsu, Mu 
danya ve Gemlik 
kurs merkezlerine 
başvurabilecek. 
Vatandaşların ücret
siz olarak katıldık
ları kurslarla yete 
neklerini keşfetme 
lerine olanak sunan 
BUSMEK, bu yıl biri 
spor merkezi olmak 
üzere 12 farklı kurs 
merkezinde hizmet 
verecek. Bursah ev 
hanımlarının, öğren
cilerin ve her yaştan 
vatandaşın yararlan
abileceği kurslar, 
bireylerin sosyal 
yaşamda daha aktif 
rol almalarını da 
sağlıyor. Açıldığı 

günden bu yana 40 
bini aşkın kursiyere 
eğitim verilen 
BUSMEK’te bu yıl 
bilişim teknolojileri, 
büro yönetimi ve 
sekreterlik, çocuk 
gelişimi ve eğitimi, 
el ve makine nakışı, 
dekoratif ev tekstili, 
el sanatları teknolo
jisi, giyim üretim 
teknolojisi, güzellik 
ve saç bakım 
hizmetleri, hasta ve 
yaşlı hizmetleri, 
kişisel gelişim ve 
eğitim, seramik ve 
cam teknolojisi, 
spor, yabancı diller, 
sanat ve tasarım, 
okuma yazma ve 
müzik ve gösteri 
sanatları başlıkların
da kurslar açılacak.

Sahimnlı Kıran lira 
öğrencilerinden Kuran dinletisi
İlçemizin şirin 
köylerinden olan 
Şahinyurdu 
Köyünde yazın 
Kur an Kursuna 
giden kızlı erkekli 
öğrenciler köy 
camisinde 
Kuran-ı Kerim 
okuyarak öğrendik
lerini köylülerle 
paylaştılar. 
5 i erkek 8 i kız 
13 kişiden oluşan 
öğrenci grubu 
ilçe müftüsü 
Yusuf Doğan, 
Ak Parti Gemlik 
İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, 
Köy Muhtarı 
Hüseyin Meriç, Ak 
Parti Yönetim 
Kurulu 
ve Meclis üyelerinin 
de katıldığı etkinlik
te hocalarının 
nezaretinde 
Kuran-ı Kerim 
okudular.
Köy imamı kursa 
gelen öğrencilere 
yer tahsisinde

bulunmalarından 
dolayı muhtar 
ve Kalkınma 
Kooperatifi 
Başkanına 
teşekkür etti. 
İlçe Müftüsü Yuşuf 
Doğan kursu 
bitiren öğrencilere 
başarılar diledi ve 
önümüzdeki 
yıllarda daha buyuk 
ve geniş katılımın 
olmasını 
temenni etti. 
Ak Parti Gemlik

İlçe Başkanı Oktay 
Kah veci 2010 
yılının dünyada 
Kuran-ı Kerim 
Yılı ilan edildiğini ve 
Şahinyur du 
köyünün yapmış 
olduğu bu 
etkinliğin öneminin 
de büyük olduğunu 
söyledi. Okunan 
Kuran-ı Kerim in 
ardından 
köylülere ve 
davetlilere pilav 

ikram edildi.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ & GÜLER AJANS

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3771 

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)

AYDOĞMDŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
‘ÜNİVERSİTE MEZUNU 

‘İSO-HACCP-TSE PROSEDÜRLERİNİ 
YÜRÜTEBİLECEK 

‘ÜRETİM AŞAMALARINI TAKİP EDECEK 
‘GEMLİK'TE İKAMET EDEN 

GIDA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR 
MÜRACAAT :TÜLAY HANIM 

TEL: 0 224 512 02 96 
ADRES UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1 
GEMLİK/BURSA

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV 
0 532 262 90 46

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

SABİHA BUDAK

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA
QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

SATILIK
[VlMDEKULLANDlGlM.ÇİnDEPOLU 
ÇEIİKGÜNEŞENEUİSİSATIUKTIR 

ni:51336I3
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Amatöre destek ilçelerde ile siiriiııor BlllSV
mıı 
biletler

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi amatör 
spor kulüplerine 
verdiği desteği 
ilçeler bazında da 
sürdürüyor.
Sahaları bulun
madığı için 
geçtiğimiz yıl idman 
yapabilmek için 
Fidyekızık sahasına 
gelmek zorunda 
kalan Gemlikspor 
Kulübü yöneticilerini 
ağırlayan Başkan 
Altepe, uygun yer 
bulunması halinde 
Gemlikspor’a idman 
sahası yapmaya 
hazır olduklarını

söyledi.
Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Orhan Koç 
ve kulüp yöneticileri 
Heykel’deki tarihi 
binada Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi 
ziyaret etti. 
Gemlikli gençleri 
kötü alışkanlıklardan 
kurtarmak adına 
önemli bir görevi 
yürütmeye çalıştık
larını dile getiren Ku 
lüp Başkanı Orhan 
Koç, kulüp binaları 
ve idman sahaları 
bulunmadığı için çok 
sıkıntı çektiklerini

söyledi.
Gemlik Belediyesi’ 
nden bekledikleri 
desteği alamadık
larını dile getiren 
Koç, geçen yıl sırf 
idman yapabilmek 
için Bursa’ya kadar 
gelip, Fidyekızık 
sahasını kullandık
larını hatırlattı.
Koç, kulüplerinin 
kullanabileceği bir 
idman sahası yapıl
ması konusunda 
Başkan Altepe’den 
destek istedi.
Bu dönem 65 
spor tesisi projesi 
hazırladıklarını ve 

bu sa yıyı 100’e 
çıkarmakta kararlı 
olduklarını dile 
getiren Başkan 
Altepe ise, merkeze 
bağlı ilçelerde de 
spor yatırımlarına 
büyük önem verdik
lerinin altını çizdi. 
Spor yatırımlarına ön 
çelik verdiklerini htır 
latan Başkan Altepe, 
“Ancak uygun yer 
bulunması noktasın
da önemli sıkıntılar 
yaşıyoruz. Gemlik’te 
saha yapılabilecek 
uygun yer bulun
sanız, biz hemen 
çalışmalara başlarız.

Biz zaten tesis yap
mak için fırsat kol
luyoruz. Bulunacak 
yerin tapusunun 
elimizde olmasına 
gerek de yok. Siz 
kullanım hakkını 
alsanız bile 
biz tesisi yapmaya 
hazırız’’ dedi. 
Uygun yer bulun
ması halinde saha 
sözü alan 
Gemlikspor 
Kulübü Başkanı 
Koç, destekleri 
nedeniyle Başkan 
Altepe’ye kulübün 
formasını hediye 
etti.

Cuma günü 
Atatürk Stadı’nda 
oynanacak olan 
Bursaspor- 
Bucaspor, maçının 
bilet fiyatları belli 
oldu. Bugün 
Biletix internet 
sitesi ve çağrı 
merkezinden saat 
10.00’da satışa 
çıkacak olan bilet
lerin fiyatları 
şöyle: VIP A-B 
350 TL, VIP A-B 2.- 
6.Sıra 250 TL, VIP 
C 125 TL, Kapalı 
A-B-C 125 TL, 
Maraton 40 TL, 
Kapalı Kale Arkası 
25 TL, Açık Kale 
Arkası ve misafir 
tribün 15 TL.

elm& sekeri
- - - - - - - - - -  KREŞLERİ -- - - - - - - - -

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
€ĞİTİMD€l2.YIL
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI
KAYITLARIMIZ SINIF

KONTENJANLARIMIZLA
SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ IH AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNANIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAGLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

5I7 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

—ılı
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
MORTGAGt BROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire • 3. kat daire ■ 5. kat daire satılık

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3*1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3*1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

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




® SosyAl Yaşam MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIÇ PAKETLERİ
MART AYI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri

^Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ
.v A Catering ve Garson Temini 

Nikah Masası Süsleme 
Sandalye Süslemeleri 

Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyon 
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224) 512 00 5Q| 512 00 30



Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim
anlayışıyla sîzlere

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF
*4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF 
Ücretlerimize eğ 

servis ve

yakın

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL 

ı-öğretim, yemek, 
V dahildir.

□m Kuruluş: 1973

ikKSrfez ______
I GENEL TEMİZLİK FİRMASI I

. “Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp $k. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

Gemlik Gübre Arıtma Projesi’ne 20 milyon euro harcadıGemlik Gübre Arıtma Projesi’ne 20 milyon euro harcadı İIma!1İam/aÎ1a If amaaiaiiamii

Cette dostu fabrika ŞŞ
2004 yılında özelleştirilerek Yıldırım
Şirketler Gurubu tarafından satın alı
nan Gemlik Gübre Fabrikası, 2009 
yılında başlayan Arıtma Projelerine 20 
milyon euro harcadı. Fabrika Genel 
Müdürü Hayrettin Derici, asit fabrikası 
ve kalsiyum amonyum nitrat fab
rikalarına kurulan tam otomatik arıtma 
sisteminin Ekim ayı sonunda hizmete 
gireceğini, iki bacadan çıkan dumanla 
rın çevre değerlerinin altında olduğu

Haberi sayfa 5’denu söyledi.

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Gem 
lik Yerleşkesi’nde bulunan Hukuk Fakül 
tesi birinci sınıf öğrencilerinin bu öğretim 
yılı Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde 
öğrenim görmesine başlaması üzerine, 
öğrencilerin yeniden Gemlik’e getirmek 
için Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Der 
neği öncülüğünde ele alınan konunun 
Rektör He görüşülmesi için dün Uludağ 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne gidildi. 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_g u I e r@ h ot m a i I .com

Gemlik Gübre’den çevreye 
20 milyon Euroluk yatırım

Önceki gün, Gemlik Gübre Fabrikası 
Genel Müdürü Hayrettin Derici’nin 
konuğu oldum.

Öğle yemeğini birlikte yedik.
Ceyhan Aydın ve Fabrika Muhasebe 

Müdürü Asım Şahin de bizimle birliktey
di.

Gemlik Gübre de bir süredir devam 
eden arıtma çalışmalarını görmek ve 
fabrikanın çevre konusundaki poli
tikalarını öğrenmek istiyordum.

Çünkü, Azot kurulduğu yıldan, 2004 
yılına kadar Sunğipek Fabrikası ile bir
likte çevreyi en çok kirleten iki sanayi 
kuruluşuydu. Devamı sayfa 4’de

“Gemlik ’teki Eviniz99 
TENİ OİİZENIEMEIERİMİZ İlE 

MİİJTERİIERİMİZE HİZMETİ SÖRDÖRÖyORyZ
1 KİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA

RESTAURANTIMIZDA Sabah Kahvaltısı ■+■ KDV 
GÜNLÜK TAZE BALIK ■ ET 

ÇEŞİTLERİ VE SOĞUK 

MEZELER BULUNUR 

Kumsal Sok. No : 18 
Tel: O 224.513 12 72 
Tel: O 224 513 21 46 
Fax : O 224 514 05 01 

GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMLİK’! N İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yaşamın kodları...
Yaşam soluk almakla başlayan yemek, içmek, giymek, 

barınmak, ısınmakla süren bir zincir... Bu zincire bilim, 
sanat, kültür eklendiğinde “birey” olunuyor. Bireysel bi - 
I inçlenmeye koşut olarak da toplumsal gelişim başlıyor.

Ozbu.
Gerisi fantezi...
İlk insan...
Evrim...
Devrim...
Değer yükselten aksiyonlar...
Bu durumda savaş ?
Tüketilerek azalan kaynaklara egemen olma isteği... 
Kaynak daraldıkça histeriye dönüşüyor.
Ve,
İnsanlar "daha iyi" yaşamak için o kadar çok çalışıyorlar 

ve o kadar meşguller ki, yaşamaya zamanları kalmıyor.
Yasayacak toprakları da...
Tüketim labirentinin karanlık dehlizlerinde kaybolan 

insanlar kuşların, ağaçların, çiçeklerin, denizin, ırmağın 
farkına bile varamıyorlar..

Günlük kaygıların içine düşerek sonu gelmez bir koşuş- 
turmacanın kıskacında boğuluyorlar.

Oysa yaşamak sadece gün boyu çalışmak mı?
İnsanoğlunun bir öğünde yiyeceği bir lokma ekmek 

yanmada bir parça katık...
Giyeceği bir hırka... Ceket pantolon ya da etek...
Yatacağı yer de belli...
Sonrası abartı.
Gerçi söz konusu olan insan.
Egoları ve kompleksleri var.
Bilgiyle donanan, kültürle yoğrulan insan egolarını 

bastırıyor, KompıeKsıerıyıe oaş eaeoılıyor.
Karar verebiliyor.
Kendisini güvende hissedebiliyor.
Nazım Hikmetin şu dizeleri yaşamı ne kadar da güzel 

anlatıyor;
"Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşaya

caksın bir sincap gibi mesela, yani, yaşamanın dışında ve 
ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün 
yaşamak olacak.

Yaşamayı ciddiye alacaksın, yani o derecede, öylesine 
ki, mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut 
kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuarda 
insanlar için ölebileceksin, hem de yüzünü bile 
görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zor- 
ramamışken, hem de en güzel en gerçek şeyin yaşamak 
olduğunu bildiğin halde.

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde 
bile, mesela, zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara 
falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme 
inanmadığın için, yaşamak yanı ağır bastığından."

Evet yaşamak...
Doğru, dürüst, yaşamın ve insan doğasının hakkını vere 

rek yaşamak.
Ama önce;
Yaşamın daha değerli ve daha anlamlı olduğunu 

algılayabilmek,
Bunun için insanoğlunun eylemlerinde, düşüncelerinde 

tutarlı ve üretme çabası içinde olması gerekiyor.
Okuması, gezmesi, kendini geliştirecek yeni insanlar 

tanıması, etkinliklere katılması, gönüllü çalışmaların içinde 
yer alması, doğru beslenmesi, doğru nefes alması, düşün
mesi, paylaşmayı becerebilmesi önkoşul.

Önemli olan şu soruya verilen yanıt:
Yaşam kalitesi, evinizin metre karesi, sahip olduğunuz 

otomobil, TV, telefon, beyaz eşya adedi gibi ölçülerle 
ilgilenen yaşam standardı mı?

Yoksa kendinle, toplumla, doğayla barışık üreten, düşü
nen, yaratan bir yaşam biçimimi?

Dengeli, dingin bir yaşam mı? „
Yanıt dengeli ve dingin bir yaşamsa beden ve ruhun 

sağlıklı işbirliği yapması gerekiyor.
Bunun için kaynaklar zengin ve yeterli...
Yunus Emre, Mevtana, Hacı Bektaş-i Veli, Budizm, Taocu 

Felsefe, Ayurveda, Feng Shui, Reiki, Aromaterapi, 
Meditasyon, Yoga..

İnsana ve insanlığa değer katan düşünce ve sevgi 
insanları...

Yaşam felsefeleri.
Yeter ki isteyin ve bir yerden başlayın.
Ruh ve beden sağlığı iyi olan insanlar “doğru”yu bul-

Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
bulunan Hukuk 
Fakültesi birinci 
sınıf öğrencilerinin 
bu öğretim yılı 
Uludağ Üniversitesi 
Kampüsü’nde 
öğrenim görmesine 
başlaması üzerine, 
öğrencilerin 
yeniden Gemlik’e 
getirmek için 
Üniversite Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
öncülüğünde ele 
alınan konunun 
Rektör ile 
görüşülmesi için 
dün Uludağ Üniver
sitesi Rektörlü 
ğü’ne gidildi. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
^dası’nda konuyu 
tartışan Üniversite 
Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
üyeleri, sivil toplum 
kuruluş temsilcileri, 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’te kurulacak 
bir anfide öğrenim 
görmesini karar
laştırmış, bu 
konunun oluşturu
lan komisyonca 
Rektörlüğe 
götürülmesi 
kararlaştırılmıştı. 
Dün, Dernek 
Başkanı Hasan 
Başaran başkan
lığındaki Komisyon 
üyeleri, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, İlçe Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, ADD Başkanı 
Doğan Alkaya, İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, CHP İlçe 
Sekreteri Dursun 
Özbey ile işadamı 
Tevfik Solaksubaşı, 
Uludağ Üniversite- 
si’ne giderek, 
Rektör Vekili 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz ile görüştü. 
Üniversite Yaptırma

ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran, Gemlik’te 
açılan Hukuk 
Fakültesi’nin kuru
luşunda sınıfların 
en çok 100 
öğrenci alabilecek 
kapasitede 
yapıldığını, bu 
inşaatın Uludağ 
Üniversitesi 
tarafından proje
lendirildiğini ve 
işadamı Asım 
Kocabıyık tarafın
dan Hukuk 
Fakültesi olarak 
finanse edildiğini 
söyledi.
Başaran, Gemlik 
Hukuk Fakültesi’nin 
Uludağ Üniversitesi 
kampüsünde 
başlayan öğreni
minin yeniden 
Gemlik’e getirilmesi 
için Gemliklilerin 
her şeyi yapmaya 
hazır olduklarını 
belirterek, "Bu 
konuda, üzerimize 
düşen her türlü 
maddi manevi 
desteği vermeye 
hazırız” dedi. 
Rektör Vekili 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz ise bu yıl 
bunun mümkün 
olmadığını, öğrenci
lerin Bursa’da ev 
tuttuğunu, Uludağ 
Üniversitesi’nin 
Gemlik’te kala
bilmesi için en az 
250 kişilik bir anfi, 
ayrıca 750 kişilik bir 
anfi yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz, şu anda 
Gemlik’teki 
fiziki şartların

250 öğrenciye 
eğitim ve öğretim 
vermesinin uygün 
olmadığını belirtti. 
Prof. Şenyüz, 
Gemlik’teki Hukuk 
Fakültesi’ne 70 
veya 100‘e kadar 
öğrenci alınmasını 
YÖK’ten 
istemelerine karşın 
YÖK’ün bu sayıyı 
150’ye çıkarmasıyla 
ve hazırlık sınıfının 
da kaldırılmasının 
birinci sınıf öğren
cilerinin 250 kişiye 
çıkmasıyla sorunun 
ortaya çıktığını, 
çözümü ise Uludağ 
Üniversitesi kam
püsünde bulduk
larını belirtti. 
Daha sonra söz 
alan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, yap
tığı konuşmada, 
“Biz, böyle bir anfi 
yapsak, sorun 
çözülür mü?” dedi. 
Prof. Şenyüz ise, 
anfi yapmanın da ’ 
geçici çözüm 
olduğunu, YÖK’ün 
Gemlik’in kapasite
sine göre öğrenci 
almasıyla sorunun 
çözülebileceğini 
söyledi.
Hasan Başaran ise 
yeniden söz alarak, 
“Gemlik halkı hakkı 
olan Üniversiteyi 
bu aşamada ala
madı. İnanıyoruz ki, 
bir gün Gemlik’in 
bağımsız bir üniver
site olacağına 
inanıyoruz. Bu 
süreye kadar da 
Uludağ Üniversitesi 
bünyesinde kalmak 
istiyoruz” dedi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ise, bu işin siyasi 
olduğunu, kararı 
siyasilerin verdiğini 
belirterek, 
“Bu işi Ankara’ya 
giderek, siyasiler 
ile görüşerek 
çözebiliriz” dedi 
CHP İlçe Sekreteri 
Dursun Özbey ise 
Gemliklilerin 
başladığı girişim
lerin devam ede
ceğini, bunun 
önümüzdeki yıla 
hazırlık olacağını 
belirtti.
MHP Üçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ise yeniden 
Ankara’ya gidilerek, 
CHP ve MHP gurup 
larının TBMM’de 
konu ile ilgili 
önerge vermesini, 
TBMM’de konunun 
görüşülmesini 
istedi.
İşadamı Tevfik 
Solaksubaşı ise 
konuşmasında, 
Gemliklilerin 
üniversiteye çok 
kıymetli bir yer 
verdiğini, ancak bu 
yapılanların 
Gemlik’e haksızlık 
olduğunu söyledi. 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
ise, “Fiziki şartlar 
yerine gelirse, 
Hukuk Fakültesinin 
devamlı kalacağı 
konusunda söz 
veriyor musunuz?” 
diye sordu.
Prof. Şenyüz ise 
“Bu konuda kesin 
söz vermeye yetkili 
değilim” dedi.
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Polis aracıyla camısan kannoneiialda attı
Bursa'da, trafik 
denetimi yapan 
trafik polisleri 
dönüş yolunda 
kamyonetle çarpıştı. 
Kazada biri polis 3 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Görükle Köprülü 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Bursa- 
Izmir yolunda trafik 
kontrolü yapan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik

GençleringeasihastanedeöitiMııaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 4 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Ahmet Türkel 
çevre yolunda 
seyreden İsmail 
Babür (23) idaresin

Bıçakla tehdit ettiği kadının cüzdanından 
1.5 TL çıkınca,’saka yaptım’dedi
Bursa'da, bıçakla 
tehdit ettiği kadının 
cüzdanından 1.5 TL 
çıkması üzerine, 
"Şaka yaptım abla" 
diyen 18 yaşındaki 
zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Yıldırım ilçesi 
Mimar Sinan 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, çocuğunu 
okuldan almaya 
giden Müzeyyen 
Y.'nin (33) önü İlyas 
Ç. (18) tarafından 
kesildi. Zanlı, bıçak 
çekerek kadından

Kanayı awrmali istefken dayak nefli
Bursa'da kavga 
eden şahısları 
Ayırmak isterken 
bir kişi darp edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yiğitler

Denetleme Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, Bursa'ya 
dönmek üzere yola 
çıktı. Gökhan G.'nin 
(34) kullandığı 16 A 
5542 plakalı resmi 
otomobil ile Numan 
Ö. (25) idaresindeki 

deki 16 F1601 
plakalı kamyonet, 
Nene Hatun Kız 
Meslek Lisesi mevki
inde hızlı girdiği 
virajı alamadı.
Yoldan çıkıp bir süre 
ilerleyen araç tarlaya 
uçtu. Takla atıp

cüzdanını istedi. 
Korkuya kapılan 
Müzeyyen Y.'nin 
verdiği cüzdanın 
içine bakan İlyas Ç.,

1.5 TL parayı 
görünce cüzdanı 
geri vererek, "Şaka 
yaptım abla" dedi. 
Zanlının olay

Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Yolda iki kişinin 
kavga ettiğini 
gören Abdullah T. 
(47), kavga eden 
şahsıları ayırmak 
istedi.

16 BAP 01 plakalı 
kamyonet çarpıştı. 
Kazada kamyonet 
kontrolden çıkarak 
takla attı. Kazayı 
gören vatandaşlar 
hemen olay yerine 
koştu. Kazada kam 
yonette bulunan 

durabilen ve büyük 
hasar gören araçta, 
sürücü İsmail Babür, 
Refik Sorucu (23), 
Dursun Ali Alkan 
(20), Selim 
Yemenicioğlu (28) 
yaralandı. Evinin 
balkonunda otu

Ancak kavga eden 
zanlılar, 
kavgayı ayırmaya 
çalışan Abdullah 
T.'yi döverek olay 
yerinden kaçtı. 
Yaralanan Abdullah 
T., kendisini tanı

Çiçek G. (57) ve 
Numan Ö. ile polis 
memuru Gökhan G. 
yaralanarak Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu belir
tilirken, kazayı gören 
vatandaşlar, kamyo
nette bulunan 2 
kişinin emniyet 
kemerleri sayesinde 
koltukta asılı kaldık
larını söyledi. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

rurken kazayı gören 
bir vatandaşın 
ihbarıyla olay yerine 
gelen ambulanslar 
yaralıları İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

yerinden ayrıl
masının ardından, 
Müzeyyen Y. polis 
ekiplerini arayarak 
ihbarda bulundu. 
Kadının Ertuğrul 
Gazi Polis 
Merkezi'nde verdiği 
ifadeden yola çıkan 
Asayiş Şubesi Gasp 
Bürosu dedektifleri 
zanlıyı yakaladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifadesi alınan zanlı, 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
konuldu.

madığı şahsıların 
darp ettiğini 
söyleyerek 
polise başvurdu. 
Polis, Abdullah 
T.'yi döverek 
kaçan zanlıları 
arıyor.

Ağabeyini 
bıçaklayan şahsı 

öldüren 
sanığa tahliye

Bursa'da, yoldaki 
çivili tahta yüzün
den çıkan ve 2 
kişinin ölümü ile 
sonuçlanan kav
ganın ardından 
tutuklu olarak 
yargılanan Alim A. 
(50), ilk duruşmada 
tahliye edildi. 
İddiaya göre olay, 
geçen temmuz ayın
da Sıracevizler 
Camii önünde 
meydana geldi. 
Otomobilini evinin 
önüne park eden Ali 
G. (39), yola 
bırakılan çivili tahta
lar yüzünden 
caminin lojman 
inşaatında çalışan 
Mustafa (55) ve 
Alim. A. ile tartıştı. 
Sinirlenen Ali G., 
evine giderek aldığı 
bıçakla kavga ettiği 
Alim ve Mustafa A. 
kardeşleri yaraladı. 
Alim A. da elinden 
bıçağı alarak Ali 
G.'yi öldürdü. 
Hakkında Bursa 1. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan dava açılan 
inşaat ustası Alim 
A., çıktığı ilk duruş
mada, cinayeti ken
disini korumak 
isterken işlediğini 
söyleyerek, "Hakim 
bey, eğer onu bıçak-

Bursa'da 
şüpheli ölüm
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde, evinde 
rahatsızlanıp 
hastaneye 
kaldırılırken 
hayatını kaybeden 
bir kişinin ölümü 
üzerine soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Zafer 
Mahallesi Fevzi 
Çakmak Caddesi 
üzerindeki evinde 
rahatsızlanan Ercan 
Yeşildağ (37), eşi 

lamasaydım, o beni 
bıçaklayıp ağabe 
yim gibi öldürecek
ti. Biz lojman 
inşaatında çalışır 
ken imamın eşi 
tahta kurusu endi 
şeşiyle çivili kalas 
lan yolun kenarına 
koymamızı istedi. 
Aracıyla gelen Ali 
G. bize küfretti, 
üzerimize saldırdı. 
Sonra evine gidip 
bıçak alarak 
ağabeyimi ve beni 
yaraladı.Kendimi 
korumak için tahta 
ile eline vurdum. 
Düşen bıçağı aldım. 
Yine üzerime 
gelince korkutmak 
için bıçağı rastgele 
savurdum. 
Maksadım kendimi 
korumaktı. Fakat 
ölümüne sebep 
oldum. Ağabeyim 
de hastanede öldü. 
Üzgünüm. 
Tahliyemi istiyo
rum" dedi. 
Duruşmada 
öldürülen Ali G.'nin 
eşi Sevim G., Alim 
A.'dan şikayetçi 
olmadığını söyledi. 
Mahkeme heyeti, 
şahısların ifadeleri 
doğrultusunda 
tutuklu sanığın 
tahliyesine karar 
verirken, duruşmayı 
ileri bir tarihe 
erteledi.

tarafından hasta 
neye kaldırılırken 
yolda hayatını 
kaybetti. Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı, hayatını 
kaybeden 
Yeşildağ'ın 
ölümünü şüpheli 
bularak otopsi 
yapılması için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönder
di. Olayla ilgili 
tahkikat devam 
ediyor
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Buna Bakış!
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Gübre’den çevreye 
20 milyon Eruo’luk yatırım

Gemlik Körfezi’nin bugünkü haline gelme 
sinde bu iki kuruluşun çok büyük etkisi ol 
muştu.

Orhangazi sanayi kuruluşlarının atıkları, 
Gemlik Belediyesi’nin ve çevre beldelerinin 
arıtılmadan Körfez’e bırakılan kanalizasyon 
evsel atıklarının tüm, Körfezimizin kirlen
mesinde etkili oldu.

Gemlik Gübre Fabrikası özelleştikten son 
ra Yıldırım Şirketler grubunca satın alındı.

Bir aile şirketi olan Yıldırım Holding, gübre 
üretimi, kömür pazarlama, gıda sektörü (şe 
ker fabrikaları) lojistik hizmetleri, limancıhk 
ve antrepo hizmetleri, madencilik gibi sektör
lerde faaliyet gösteren tamamı yerli sermaye 
olan bir kuruluş.

Fabrika Genel Müdürü Hayrettin Derici, 
eski bir Azotçu..

Gemlik Azot Fabrikası’nda Amonyak Fabri 
kası Müdürlüğü yaptı yıllarca.

İşinin ehli, çalışkan bir yönetici..
O’nu fabrikada görenler, Genel Müdür 

değil bir işçi zanneder.
Aydınlar A.Ş. bu fabrika kurulduğundan 

beri kalsit taşını sağlıyor.
Azot döneminde zarar eden Gemlik Gübre, 

2008 yılında Bursa Kurumlar Vergisi birincisi 
olmuştu.

Gemlik Gübre, Yıldırım Holding’in merkezi 
haline getirildi.

Türkiye'nin dört bir yanında yatırımları 
olan bu şirketin mali sıkıntısı yok.

Öğrendiğime göre, bankalar arkasında ko 
şuyor.

Amonyak Fabrikası bir dönem devreye so 
kulduysa da Rus amonyağının dünya piyasa 
larına çok ucuza verilmesi nedeniyle mal ediş 
fiyatlarının yüksek olduğu için üretimine ara 
verildi.

Bunun yanında limancıhk faaliyetleri her 
geçen gün artıyor.

Ulaştırma ve Çevre Bakanhğı’ndan izinleri 
alınan yeni projelerin devreye girmesi için 
Gemlik Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

Önceki gün Fabrikanın arıtma tesislerini 
gezerken, Genel Müdürden aldığım bilgilere 
göre, denize hiçbir khnyasal atılmayacak. 
Suyu, içme suyu düzeyinde geri dönüşümü 
sağlanacak, sülfat ve azot ise geriye kazan, 
dırılacak.

Firma bu iş için 20 bin euro yatırım yaptı.
Böyle kuruluşları söylenecek tek söz 

bravodur.
Dansı diğerlerine diyorum.

g www.guvensomine.com

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ & GlilEB AJANS

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Gemlik Körfez
CfLİK’lll İLK GÜNLÜK «İYM1 OİZETEIİ;I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3772 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Gemlik Endüstri Meslek
Lisesinden aldığım 

tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. ÖMER ÇETİN

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara 
Ulaştırması Genel Müdürlüğünden 

mm aldığımız K1 Belgesi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

BEKTAŞ KARDEŞLER 
HUR. TEM. NAK. GIDA SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ

DENİZDEN BALIK RESTAURANT 
SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR 
Tel : O 532 235 38 58

AYDOGMUS ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
‘ÜNİVERSİTE MEZUNU 

‘İSO-HACCP-TSE PROSEDÜRLERİNİ
YÜRÜTEBİLECEK 

‘ÜRETİM AŞAMALARINI TAKİP EDECEK 
‘GEMLİK'TE İKAMET EDEN 

GIDA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR 
MÜRACAAT: TÜLAY HANIM 

TEL: 0 224 512 02 96 
ADRES: UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1
GEMLİK/BURSA

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV
O 532 262 90 46

miK
■ffll^İFIIN 
^lÖNElEHElllllin 

Hffli

M_U

GUVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin 
bize ulaşacaksınız

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Gemlik Gübre Arıtma Projesi’ne 20 milyon euro harcadı

Çevre dostu fabrika

İlçemizde gübre 
üretimi yapan Gemlik 
Gübre Fabrikası, 
yapımına başladığı 
projelerle çevre 
dostu bir fabrika 
olma yolunda.
Gemlik Gübre Fabrika 
sı’nda bulunan Asit 
Fabrikası ve Kalsiyum 
Amonyum Nitrat 
ünitelerinden oluş
tuğunu söyleyen 
Genel Müdür 
Hayrettin Derici, Asit 
Fabrikası’ndan denize 
deşarj edilen sıvı 
atıkların sadece 
amonyum azotu 
içerdiğini, Kalsiyum 
Amonyum Nitrat Fab 
rikası atıklarının ise 
hem amonyum azotu 
hem de nitrat azotu 
içerdiğini söyledi.
1978 yılında Gemlik’te 
faaliyete geçen 
Gemlik Gübre 
Fabrikası, 2004 yılı 
Şubat ayına kadar 
iktisadi kamu kuru

luşu olarak devlet 
tarafından yönetildiği
ni, bu tarihten sonra 
yapılan özelleştirme 
ile fabrika Yıldırım 
Şirketler Grubuna 
devredildi.
Derici, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
fabrikanın atık mik
tarının kurulduğu yıl
dan 2004 yılına kadar 
çevreyi azot kirliliği 
ile kirlettiğini, devleti
ni bunu en az miktara 
indirmek için finans
man ayıramadığı gibi 
teknik çözümde 
üretmediğini söyledi. 
Genel Müdür 
Hayrettin Derici 
şöyle konuştu: 
“Fabrikanın 
özelleşmesinden 
sonra yeni işletmeci
leri teknik ve mali 
yönden yaptığı değer
lendirme sonucu üre
timin devamlılığı ve 
kalitenin yükselmesi 
için yaptığı çahş- 

malann yanında çevre 
kirliliğine yönelik 
çalışmalara da hız 
kazandırmıştır. Asit 
fabrikası ile C.A.N. 
fabrikasından sıvı 
amonyak kaçakları 
dolayısıyla denize 
deşarj edilen 
amonyum azotu kirli 
ligini yok eden sistem 
2007 yılında kuruldu. 
Başarılı bir şekilde 
çalışmaları devam 
etmektedir.
Kalsiyum Amonyum 
Nitrat Ünitesinden 
saatte 40 ton proses 
kondensat atığı 
denize deşarj 
edilmektedir. Bu 
atığın içinde maksi
mum 600 mg./L nitrat 
azotu 1200 mg/L 
amonyum azotu 
bulunmaktadır.
Bu atık dolayısıyla 
denize gönderilen 
maksimum yıllık 
azot miktarı 380 
ton/yildir”

C.A.N Fabrikası’nda 
azot kirliliğinin 
önlenmesi çalış
malarına 2007 yılında 
başlandığını 
yineleyen Derici, bu 
konuda dünyada 
ender bulunan 
Arionex prosesi uygu
layıcısı Arionex fir
ması ile 2009 yılında 
proje ve mühendislik 
anlaşması yaptık
larını, bu çalışmaların 
tamamlanmasından 
sonra ekipmanların 
temin edildiğini ve 
montaj çalışmalarına 
başlandığını bildirdi. 
Genel Müdür Derici, 
Arıtma Tesisi’nin 
montajının Ağustos 
ayında tamamlandı 
ğını ve Eylül ayı 
içinde de devreye 
alma ön çalışmalarına 
başladıklarını söyledi. 
Derici şöyle devam 
etti: “Bu aşamada 
otomasyon progra 
mında ortaya çıkan 

bazı olumsuzlukların 
giderilmesinin tâki 
binde Ekim ayı 
sonunda sistemin 
tam olarak çalış
masını bekliyoruz. 
Bu sistemin kurul
masıyla azot kirliliğini 
ihtiva eden 40 
ton/saat debideki 
proses kondersatı 0.5 
uS/cm iletkenliğinde 
demineralize su 
haline dönüştürülerek 
işletmelerimizde 
kullanılacaktır. 
Gemlik’ten görünen 
iki bacadan çıkan 
sarı renkli dumanlar 
NO2 gazları ihtiva 
etmektedir. Bu 
gaz atığını Çevre 
Kanununca belirlenen 
sınır değeri 700 
mg./Nm3 olmasına 
karşın, bacalarımız 
dan gazın içindeki 
NO2 miktarı 400-600 
mg/Nm3 değerinde 
seyretmektedir.
Bu değerler,

Bursa İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğünce 
24 saat bazında 
online olarak 
izlenmektedir. 
Hal böyle iken 
AB uyum 
çerçevesinde NOx 
gazlarımıza 50 
mg/Nm3 değerinde j 
düşürmeye yönelik 
olarak DENOX 
sistemi kurulması 
için Hugo-Pettersen 
firması ile proje 
ve mühendislik ve 
ekipman temini 
anlaşması yapıldı. 
Denox sisteminin 
fabrikamıza montajı 
2011 yılı Nisan 
ayında yapılması 
planlandı’’
Derici, projeler için 
Yıldırım Şirketler 
Grubunun 20 
milyon Euroluk 
çevre yatırımı yaparak 
bu konuda bölgede 
lider olduğunu da 
belirtti.

Mimarlar Odası ndan Biiyüksehir e tepki
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Başkanı Mimar Kenan 
Çakır, gazetemize 
yaptığı yazılı açıkla
mada, Gemlik Çarşı 
Meydanı Projesi’nin 
ulusal bir yarışma 
yerine Büyükşehir 
Belediyesi’nce bir 
mimarlık bürosuna 
verilmesini eleştirdi. 
Çakır, açıklamasında 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne Gemlik

Meydan Projesi için 
yaptıkları çalışmaları 
aktardıklarını, bu 
revize plan içinde 
dereden denize İskele 
Meydanı ve aradaki 
tüm bölgeyi kapsayan 
kentsel dönüşüm 
kararı önerdiklerini, 
ayrıca ulusal jüri ile 
büyük bir yarışma 
için profesörler ile 
görüştüklerini, r 
kamusal yetkililer, 
Gemlik Belediyesi,

Büyükşehir Belediye 
şi’nin katılacağı- 
jüride halkın 
sahipleneceği dere, 
deniz, tarih, dini 
turizm, marina gibi 
önemli etkenlerin 
incelenerek, 
Gemlik’in ekonomisi
ni, geleceğini ve 
kaderini etkileyecek 
bir oluşum başlattık
larını hatırlatarak, 
şunları söyledi: 
“Mimarlar Odası 

kamu yararını koru
mak için çalışır. Bu 
kadar teknik bilimsel 
düşüncenin, çabanın 
yanında, çok fazla 
etkeni barındıran ve 
Gemlik’in kaderini 
etkileyen bir projenin 
bu şekilde verilmesi 
çok yanlıştır. Çıkan 
proje ne kadar yeterli 
olacaktır? Mimarlar 
Odası Gemlik ve 
Bursa yönetimiyle 
görüşülmeden Gemlik 

değerleri ve etkenleri 
incelemeden, 
Gemlik’in yapısını 
bilmeyen, basite 
indirgenip sıradan bir 
proje gibi verilmesi 
yanlıştır.
Bu projenin verilme 
sinden ihalesinden 
veya şeklinde bizim 
haberimiz yoktur. fh 
zaman, ne şartlarla ve 
hangi büroya veril 
diği, mahiyeti, kap
sama alanı, fonksi 

yonları ve neler 
düşünüldüğünü, ne 
gibi bilimsellik ve 
teknik yeterliliğin 
arandığının bildiril 
meşini, odalara, 
sivil toplum örgütler
ine ve halkımıza 
açıklanmasını 
istiyoruz. Karıu yararı 
is'ii bu konu;:"i, 
her platformda 
takipçisi olacağımızı 
Gemlik halkına 
saygıyla bildiririz.”
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Süper amatörde fikstür belli oldu

Süper Amatör Ligde 
2010-11 Futbol 
Sezonu kura çekimi, 
önceki gün Osman 
gazi Belediyesi 
Ordekli Kültür Mer 
kezi’nde kulüp tem
silcilerinin katılımı 
ile yapıldı.
16 Ekim’de start ala
cak olan zorlu mara
ton öncesi tüm 
takımlara başarı dile 
yen Futbol İl temsil
cisi Cem Gençoğlu, 
sezonun kazasız-be 
lasız ve centilmence 
geçmesi dileğinde 
bulundu.
2 grupta toplam 21 

takımın mücadele 
edeceği ligde ikinci 
yarı 8 Ocak’ta başla 
yacak ve sezon 
sonunda ilk 3 sırayı 
alan takımlar tek 
devreli lig usulüne 
göre play-off 
mücadelesi verecek. 
Play-Off grubunda 
şampiyon olan 
takım direk 
Bölgesel Amatör 
Lige yükselirken, 
diğer takımların 
durumları ise BAL 
statüsüne göre belir
lenecek.
Öte yandan kura 
çekimine

M.K.Paşa, 
Karacabey ve 
Orh.G.Birliği takım
larının temsilcileri 
katılmadı. Kura çeki
minin ardından 
oluşan gruplar ve 
ilk hafta maç 
programı ise şu 
şekilde oluştu: 
A GRUBU 
MUDANYA 
YAVUZSELİM 
DEMİRTAŞ 
KURTULUŞ 
ÖRNEKKÖY 
M.K.PAŞASPOR 
YENİCESPOR 
EMNİYETSPOR 
ORH.G.BİRLİĞİ

KAFKASSPOR 
OYAK RENAULT 
B GRUBU 
GURSU BLD 
KARACABEY 
DUAÇINARI 
KARADENİZ GÜVEN 
YENİKÖY G.BİRLİĞİ 
BURGAZSPOR 
FETHİYE İ.YURDU 
İZNİKSPOR 
GENÇLERGÜCÜ 
GEMLİKSPOR

B GRUBU İLK 
HAFTA MAÇLARI 
DUAÇINARI- 
KARACABEY 
KARADENİZ 
GÜVEN-GÜRSU BLD

YENİKÖY G.BİRLİĞİ- 
GENÇLERGÜCÜ 
BURGAZSPOR- 
İZNİKSPOR 
FETHİYE İ.YURDU- 
GEMLİKSPOR

A GURUBU İLK 
HAFTA MAÇLARI 
YAVUZSELIM- 
MUDANYA 
DEMİRTAŞ- 
O.RENAULT 
KURTULUŞ- 
KAFKASSPOR 
ÖRNEKKÖY- 
ORH.G.BİRLİĞİ 
M.K.PAŞA- 
EMNİYETSPOR 
YENİCESPOR (BAY)

İzel 
hastanelerde 

yeni düzenleme
Özel Hastaneler 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetme 
lik, Resmi Gazete 
de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, özel 
hastaneler, yönet
melikte asgari 
olarak öngörülen 
bina, hizmet ve 
personel standart
larına haiz olmak 
kaydıyla, 24 saat 
süreyle sürekli ve 
düzenli olarak, bir 
veya birden fazla 
uzmanlık dalında 
hastalara ayakta 
ve yatırarak 
muayene, teşhis 
ve tedavi hizmeti 
verecek, özel has
tanelerde gözlem 
yatakları hariç en 
az 100 hasta yata 
ğı Tabip, diş tabibi 
ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre 
uzman olanlar ile 
diğer sağlık per
soneli özel has
tane kadrosunda, 
sözleşme ile 
çalışacak.

elm& .sekeri
—KREŞLERİ

CEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
€ĞİTİMD€ 12. VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI
KAYITLARIMIZ SINIF

KONTENJANLARIMIZLA
SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ MÂMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
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 

BAV MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC BROK6R İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire * 3. kat daire • 5. kat daire satılık

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

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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® SosyAİ Yaşam MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
MART AVI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

e/ Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri 

'Mezuniyet Balolan 
Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ

Jı Catering ve Garson Temini 

Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 

Borkovizyon 

Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224) 512 00 50 - 512 00 30



Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim
anlayışıyla sîzlere

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF
*4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF 
Ücretlerimize eğ 

servis ve

yakın

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL 

ı-öğretim, yemek, 
V dahildir.

□m Kuruluş: 1973

ikKSrfez ______
I GENEL TEMİZLİK FİRMASI I

. “Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp $k. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

Gemlik Gübre Arıtma Projesi’ne 20 milyon euro harcadıGemlik Gübre Arıtma Projesi’ne 20 milyon euro harcadı İIma!1İam/aÎ1a If amaaiaiiamii

Cette dostu fabrika ŞŞ
2004 yılında özelleştirilerek Yıldırım
Şirketler Gurubu tarafından satın alı
nan Gemlik Gübre Fabrikası, 2009 
yılında başlayan Arıtma Projelerine 20 
milyon euro harcadı. Fabrika Genel 
Müdürü Hayrettin Derici, asit fabrikası 
ve kalsiyum amonyum nitrat fab
rikalarına kurulan tam otomatik arıtma 
sisteminin Ekim ayı sonunda hizmete 
gireceğini, iki bacadan çıkan dumanla 
rın çevre değerlerinin altında olduğu

Haberi sayfa 5’denu söyledi.

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Gem 
lik Yerleşkesi’nde bulunan Hukuk Fakül 
tesi birinci sınıf öğrencilerinin bu öğretim 
yılı Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde 
öğrenim görmesine başlaması üzerine, 
öğrencilerin yeniden Gemlik’e getirmek 
için Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Der 
neği öncülüğünde ele alınan konunun 
Rektör He görüşülmesi için dün Uludağ 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne gidildi. 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_g u I e r@ h ot m a i I .com

Gemlik Gübre’den çevreye 
20 milyon Euroluk yatırım

Önceki gün, Gemlik Gübre Fabrikası 
Genel Müdürü Hayrettin Derici’nin 
konuğu oldum.

Öğle yemeğini birlikte yedik.
Ceyhan Aydın ve Fabrika Muhasebe 

Müdürü Asım Şahin de bizimle birliktey
di.

Gemlik Gübre de bir süredir devam 
eden arıtma çalışmalarını görmek ve 
fabrikanın çevre konusundaki poli
tikalarını öğrenmek istiyordum.

Çünkü, Azot kurulduğu yıldan, 2004 
yılına kadar Sunğipek Fabrikası ile bir
likte çevreyi en çok kirleten iki sanayi 
kuruluşuydu. Devamı sayfa 4’de

“Gemlik ’teki Eviniz99 
TENİ OİİZENIEMEIERİMİZ İlE 

MİİJTERİIERİMİZE HİZMETİ SÖRDÖRÖyORyZ
1 KİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA

RESTAURANTIMIZDA Sabah Kahvaltısı ■+■ KDV 
GÜNLÜK TAZE BALIK ■ ET 

ÇEŞİTLERİ VE SOĞUK 

MEZELER BULUNUR 
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GEMLİK’! N İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yaşamın kodları...
Yaşam soluk almakla başlayan yemek, içmek, giymek, 

barınmak, ısınmakla süren bir zincir... Bu zincire bilim, 
sanat, kültür eklendiğinde “birey” olunuyor. Bireysel bi - 
I inçlenmeye koşut olarak da toplumsal gelişim başlıyor.

Ozbu.
Gerisi fantezi...
İlk insan...
Evrim...
Devrim...
Değer yükselten aksiyonlar...
Bu durumda savaş ?
Tüketilerek azalan kaynaklara egemen olma isteği... 
Kaynak daraldıkça histeriye dönüşüyor.
Ve,
İnsanlar "daha iyi" yaşamak için o kadar çok çalışıyorlar 

ve o kadar meşguller ki, yaşamaya zamanları kalmıyor.
Yasayacak toprakları da...
Tüketim labirentinin karanlık dehlizlerinde kaybolan 

insanlar kuşların, ağaçların, çiçeklerin, denizin, ırmağın 
farkına bile varamıyorlar..

Günlük kaygıların içine düşerek sonu gelmez bir koşuş- 
turmacanın kıskacında boğuluyorlar.

Oysa yaşamak sadece gün boyu çalışmak mı?
İnsanoğlunun bir öğünde yiyeceği bir lokma ekmek 

yanmada bir parça katık...
Giyeceği bir hırka... Ceket pantolon ya da etek...
Yatacağı yer de belli...
Sonrası abartı.
Gerçi söz konusu olan insan.
Egoları ve kompleksleri var.
Bilgiyle donanan, kültürle yoğrulan insan egolarını 

bastırıyor, KompıeKsıerıyıe oaş eaeoılıyor.
Karar verebiliyor.
Kendisini güvende hissedebiliyor.
Nazım Hikmetin şu dizeleri yaşamı ne kadar da güzel 

anlatıyor;
"Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşaya

caksın bir sincap gibi mesela, yani, yaşamanın dışında ve 
ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün 
yaşamak olacak.

Yaşamayı ciddiye alacaksın, yani o derecede, öylesine 
ki, mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut 
kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuarda 
insanlar için ölebileceksin, hem de yüzünü bile 
görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zor- 
ramamışken, hem de en güzel en gerçek şeyin yaşamak 
olduğunu bildiğin halde.

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde 
bile, mesela, zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara 
falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme 
inanmadığın için, yaşamak yanı ağır bastığından."

Evet yaşamak...
Doğru, dürüst, yaşamın ve insan doğasının hakkını vere 

rek yaşamak.
Ama önce;
Yaşamın daha değerli ve daha anlamlı olduğunu 

algılayabilmek,
Bunun için insanoğlunun eylemlerinde, düşüncelerinde 

tutarlı ve üretme çabası içinde olması gerekiyor.
Okuması, gezmesi, kendini geliştirecek yeni insanlar 

tanıması, etkinliklere katılması, gönüllü çalışmaların içinde 
yer alması, doğru beslenmesi, doğru nefes alması, düşün
mesi, paylaşmayı becerebilmesi önkoşul.

Önemli olan şu soruya verilen yanıt:
Yaşam kalitesi, evinizin metre karesi, sahip olduğunuz 

otomobil, TV, telefon, beyaz eşya adedi gibi ölçülerle 
ilgilenen yaşam standardı mı?

Yoksa kendinle, toplumla, doğayla barışık üreten, düşü
nen, yaratan bir yaşam biçimimi?

Dengeli, dingin bir yaşam mı? „
Yanıt dengeli ve dingin bir yaşamsa beden ve ruhun 

sağlıklı işbirliği yapması gerekiyor.
Bunun için kaynaklar zengin ve yeterli...
Yunus Emre, Mevtana, Hacı Bektaş-i Veli, Budizm, Taocu 

Felsefe, Ayurveda, Feng Shui, Reiki, Aromaterapi, 
Meditasyon, Yoga..

İnsana ve insanlığa değer katan düşünce ve sevgi 
insanları...

Yaşam felsefeleri.
Yeter ki isteyin ve bir yerden başlayın.
Ruh ve beden sağlığı iyi olan insanlar “doğru”yu bul-

Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
bulunan Hukuk 
Fakültesi birinci 
sınıf öğrencilerinin 
bu öğretim yılı 
Uludağ Üniversitesi 
Kampüsü’nde 
öğrenim görmesine 
başlaması üzerine, 
öğrencilerin 
yeniden Gemlik’e 
getirmek için 
Üniversite Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
öncülüğünde ele 
alınan konunun 
Rektör ile 
görüşülmesi için 
dün Uludağ Üniver
sitesi Rektörlü 
ğü’ne gidildi. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
^dası’nda konuyu 
tartışan Üniversite 
Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
üyeleri, sivil toplum 
kuruluş temsilcileri, 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’te kurulacak 
bir anfide öğrenim 
görmesini karar
laştırmış, bu 
konunun oluşturu
lan komisyonca 
Rektörlüğe 
götürülmesi 
kararlaştırılmıştı. 
Dün, Dernek 
Başkanı Hasan 
Başaran başkan
lığındaki Komisyon 
üyeleri, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, İlçe Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, ADD Başkanı 
Doğan Alkaya, İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, CHP İlçe 
Sekreteri Dursun 
Özbey ile işadamı 
Tevfik Solaksubaşı, 
Uludağ Üniversite- 
si’ne giderek, 
Rektör Vekili 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz ile görüştü. 
Üniversite Yaptırma

ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran, Gemlik’te 
açılan Hukuk 
Fakültesi’nin kuru
luşunda sınıfların 
en çok 100 
öğrenci alabilecek 
kapasitede 
yapıldığını, bu 
inşaatın Uludağ 
Üniversitesi 
tarafından proje
lendirildiğini ve 
işadamı Asım 
Kocabıyık tarafın
dan Hukuk 
Fakültesi olarak 
finanse edildiğini 
söyledi.
Başaran, Gemlik 
Hukuk Fakültesi’nin 
Uludağ Üniversitesi 
kampüsünde 
başlayan öğreni
minin yeniden 
Gemlik’e getirilmesi 
için Gemliklilerin 
her şeyi yapmaya 
hazır olduklarını 
belirterek, "Bu 
konuda, üzerimize 
düşen her türlü 
maddi manevi 
desteği vermeye 
hazırız” dedi. 
Rektör Vekili 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz ise bu yıl 
bunun mümkün 
olmadığını, öğrenci
lerin Bursa’da ev 
tuttuğunu, Uludağ 
Üniversitesi’nin 
Gemlik’te kala
bilmesi için en az 
250 kişilik bir anfi, 
ayrıca 750 kişilik bir 
anfi yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz, şu anda 
Gemlik’teki 
fiziki şartların

250 öğrenciye 
eğitim ve öğretim 
vermesinin uygün 
olmadığını belirtti. 
Prof. Şenyüz, 
Gemlik’teki Hukuk 
Fakültesi’ne 70 
veya 100‘e kadar 
öğrenci alınmasını 
YÖK’ten 
istemelerine karşın 
YÖK’ün bu sayıyı 
150’ye çıkarmasıyla 
ve hazırlık sınıfının 
da kaldırılmasının 
birinci sınıf öğren
cilerinin 250 kişiye 
çıkmasıyla sorunun 
ortaya çıktığını, 
çözümü ise Uludağ 
Üniversitesi kam
püsünde bulduk
larını belirtti. 
Daha sonra söz 
alan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, yap
tığı konuşmada, 
“Biz, böyle bir anfi 
yapsak, sorun 
çözülür mü?” dedi. 
Prof. Şenyüz ise, 
anfi yapmanın da ’ 
geçici çözüm 
olduğunu, YÖK’ün 
Gemlik’in kapasite
sine göre öğrenci 
almasıyla sorunun 
çözülebileceğini 
söyledi.
Hasan Başaran ise 
yeniden söz alarak, 
“Gemlik halkı hakkı 
olan Üniversiteyi 
bu aşamada ala
madı. İnanıyoruz ki, 
bir gün Gemlik’in 
bağımsız bir üniver
site olacağına 
inanıyoruz. Bu 
süreye kadar da 
Uludağ Üniversitesi 
bünyesinde kalmak 
istiyoruz” dedi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ise, bu işin siyasi 
olduğunu, kararı 
siyasilerin verdiğini 
belirterek, 
“Bu işi Ankara’ya 
giderek, siyasiler 
ile görüşerek 
çözebiliriz” dedi 
CHP İlçe Sekreteri 
Dursun Özbey ise 
Gemliklilerin 
başladığı girişim
lerin devam ede
ceğini, bunun 
önümüzdeki yıla 
hazırlık olacağını 
belirtti.
MHP Üçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ise yeniden 
Ankara’ya gidilerek, 
CHP ve MHP gurup 
larının TBMM’de 
konu ile ilgili 
önerge vermesini, 
TBMM’de konunun 
görüşülmesini 
istedi.
İşadamı Tevfik 
Solaksubaşı ise 
konuşmasında, 
Gemliklilerin 
üniversiteye çok 
kıymetli bir yer 
verdiğini, ancak bu 
yapılanların 
Gemlik’e haksızlık 
olduğunu söyledi. 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik 
ise, “Fiziki şartlar 
yerine gelirse, 
Hukuk Fakültesinin 
devamlı kalacağı 
konusunda söz 
veriyor musunuz?” 
diye sordu.
Prof. Şenyüz ise 
“Bu konuda kesin 
söz vermeye yetkili 
değilim” dedi.
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Polis aracıyla camısan kannoneiialda attı
Bursa'da, trafik 
denetimi yapan 
trafik polisleri 
dönüş yolunda 
kamyonetle çarpıştı. 
Kazada biri polis 3 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Görükle Köprülü 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Bursa- 
Izmir yolunda trafik 
kontrolü yapan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik

GençleringeasihastanedeöitiMııaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 4 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Ahmet Türkel 
çevre yolunda 
seyreden İsmail 
Babür (23) idaresin

Bıçakla tehdit ettiği kadının cüzdanından 
1.5 TL çıkınca,’saka yaptım’dedi
Bursa'da, bıçakla 
tehdit ettiği kadının 
cüzdanından 1.5 TL 
çıkması üzerine, 
"Şaka yaptım abla" 
diyen 18 yaşındaki 
zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Yıldırım ilçesi 
Mimar Sinan 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, çocuğunu 
okuldan almaya 
giden Müzeyyen 
Y.'nin (33) önü İlyas 
Ç. (18) tarafından 
kesildi. Zanlı, bıçak 
çekerek kadından

Kanayı awrmali istefken dayak nefli
Bursa'da kavga 
eden şahısları 
Ayırmak isterken 
bir kişi darp edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yiğitler

Denetleme Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, Bursa'ya 
dönmek üzere yola 
çıktı. Gökhan G.'nin 
(34) kullandığı 16 A 
5542 plakalı resmi 
otomobil ile Numan 
Ö. (25) idaresindeki 

deki 16 F1601 
plakalı kamyonet, 
Nene Hatun Kız 
Meslek Lisesi mevki
inde hızlı girdiği 
virajı alamadı.
Yoldan çıkıp bir süre 
ilerleyen araç tarlaya 
uçtu. Takla atıp

cüzdanını istedi. 
Korkuya kapılan 
Müzeyyen Y.'nin 
verdiği cüzdanın 
içine bakan İlyas Ç.,

1.5 TL parayı 
görünce cüzdanı 
geri vererek, "Şaka 
yaptım abla" dedi. 
Zanlının olay

Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Yolda iki kişinin 
kavga ettiğini 
gören Abdullah T. 
(47), kavga eden 
şahsıları ayırmak 
istedi.

16 BAP 01 plakalı 
kamyonet çarpıştı. 
Kazada kamyonet 
kontrolden çıkarak 
takla attı. Kazayı 
gören vatandaşlar 
hemen olay yerine 
koştu. Kazada kam 
yonette bulunan 

durabilen ve büyük 
hasar gören araçta, 
sürücü İsmail Babür, 
Refik Sorucu (23), 
Dursun Ali Alkan 
(20), Selim 
Yemenicioğlu (28) 
yaralandı. Evinin 
balkonunda otu

Ancak kavga eden 
zanlılar, 
kavgayı ayırmaya 
çalışan Abdullah 
T.'yi döverek olay 
yerinden kaçtı. 
Yaralanan Abdullah 
T., kendisini tanı

Çiçek G. (57) ve 
Numan Ö. ile polis 
memuru Gökhan G. 
yaralanarak Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu belir
tilirken, kazayı gören 
vatandaşlar, kamyo
nette bulunan 2 
kişinin emniyet 
kemerleri sayesinde 
koltukta asılı kaldık
larını söyledi. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

rurken kazayı gören 
bir vatandaşın 
ihbarıyla olay yerine 
gelen ambulanslar 
yaralıları İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

yerinden ayrıl
masının ardından, 
Müzeyyen Y. polis 
ekiplerini arayarak 
ihbarda bulundu. 
Kadının Ertuğrul 
Gazi Polis 
Merkezi'nde verdiği 
ifadeden yola çıkan 
Asayiş Şubesi Gasp 
Bürosu dedektifleri 
zanlıyı yakaladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifadesi alınan zanlı, 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
konuldu.

madığı şahsıların 
darp ettiğini 
söyleyerek 
polise başvurdu. 
Polis, Abdullah 
T.'yi döverek 
kaçan zanlıları 
arıyor.

Ağabeyini 
bıçaklayan şahsı 

öldüren 
sanığa tahliye

Bursa'da, yoldaki 
çivili tahta yüzün
den çıkan ve 2 
kişinin ölümü ile 
sonuçlanan kav
ganın ardından 
tutuklu olarak 
yargılanan Alim A. 
(50), ilk duruşmada 
tahliye edildi. 
İddiaya göre olay, 
geçen temmuz ayın
da Sıracevizler 
Camii önünde 
meydana geldi. 
Otomobilini evinin 
önüne park eden Ali 
G. (39), yola 
bırakılan çivili tahta
lar yüzünden 
caminin lojman 
inşaatında çalışan 
Mustafa (55) ve 
Alim. A. ile tartıştı. 
Sinirlenen Ali G., 
evine giderek aldığı 
bıçakla kavga ettiği 
Alim ve Mustafa A. 
kardeşleri yaraladı. 
Alim A. da elinden 
bıçağı alarak Ali 
G.'yi öldürdü. 
Hakkında Bursa 1. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan dava açılan 
inşaat ustası Alim 
A., çıktığı ilk duruş
mada, cinayeti ken
disini korumak 
isterken işlediğini 
söyleyerek, "Hakim 
bey, eğer onu bıçak-

Bursa'da 
şüpheli ölüm
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde, evinde 
rahatsızlanıp 
hastaneye 
kaldırılırken 
hayatını kaybeden 
bir kişinin ölümü 
üzerine soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Zafer 
Mahallesi Fevzi 
Çakmak Caddesi 
üzerindeki evinde 
rahatsızlanan Ercan 
Yeşildağ (37), eşi 

lamasaydım, o beni 
bıçaklayıp ağabe 
yim gibi öldürecek
ti. Biz lojman 
inşaatında çalışır 
ken imamın eşi 
tahta kurusu endi 
şeşiyle çivili kalas 
lan yolun kenarına 
koymamızı istedi. 
Aracıyla gelen Ali 
G. bize küfretti, 
üzerimize saldırdı. 
Sonra evine gidip 
bıçak alarak 
ağabeyimi ve beni 
yaraladı.Kendimi 
korumak için tahta 
ile eline vurdum. 
Düşen bıçağı aldım. 
Yine üzerime 
gelince korkutmak 
için bıçağı rastgele 
savurdum. 
Maksadım kendimi 
korumaktı. Fakat 
ölümüne sebep 
oldum. Ağabeyim 
de hastanede öldü. 
Üzgünüm. 
Tahliyemi istiyo
rum" dedi. 
Duruşmada 
öldürülen Ali G.'nin 
eşi Sevim G., Alim 
A.'dan şikayetçi 
olmadığını söyledi. 
Mahkeme heyeti, 
şahısların ifadeleri 
doğrultusunda 
tutuklu sanığın 
tahliyesine karar 
verirken, duruşmayı 
ileri bir tarihe 
erteledi.

tarafından hasta 
neye kaldırılırken 
yolda hayatını 
kaybetti. Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı, hayatını 
kaybeden 
Yeşildağ'ın 
ölümünü şüpheli 
bularak otopsi 
yapılması için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönder
di. Olayla ilgili 
tahkikat devam 
ediyor
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Buna Bakış!
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Gübre’den çevreye 
20 milyon Eruo’luk yatırım

Gemlik Körfezi’nin bugünkü haline gelme 
sinde bu iki kuruluşun çok büyük etkisi ol 
muştu.

Orhangazi sanayi kuruluşlarının atıkları, 
Gemlik Belediyesi’nin ve çevre beldelerinin 
arıtılmadan Körfez’e bırakılan kanalizasyon 
evsel atıklarının tüm, Körfezimizin kirlen
mesinde etkili oldu.

Gemlik Gübre Fabrikası özelleştikten son 
ra Yıldırım Şirketler grubunca satın alındı.

Bir aile şirketi olan Yıldırım Holding, gübre 
üretimi, kömür pazarlama, gıda sektörü (şe 
ker fabrikaları) lojistik hizmetleri, limancıhk 
ve antrepo hizmetleri, madencilik gibi sektör
lerde faaliyet gösteren tamamı yerli sermaye 
olan bir kuruluş.

Fabrika Genel Müdürü Hayrettin Derici, 
eski bir Azotçu..

Gemlik Azot Fabrikası’nda Amonyak Fabri 
kası Müdürlüğü yaptı yıllarca.

İşinin ehli, çalışkan bir yönetici..
O’nu fabrikada görenler, Genel Müdür 

değil bir işçi zanneder.
Aydınlar A.Ş. bu fabrika kurulduğundan 

beri kalsit taşını sağlıyor.
Azot döneminde zarar eden Gemlik Gübre, 

2008 yılında Bursa Kurumlar Vergisi birincisi 
olmuştu.

Gemlik Gübre, Yıldırım Holding’in merkezi 
haline getirildi.

Türkiye'nin dört bir yanında yatırımları 
olan bu şirketin mali sıkıntısı yok.

Öğrendiğime göre, bankalar arkasında ko 
şuyor.

Amonyak Fabrikası bir dönem devreye so 
kulduysa da Rus amonyağının dünya piyasa 
larına çok ucuza verilmesi nedeniyle mal ediş 
fiyatlarının yüksek olduğu için üretimine ara 
verildi.

Bunun yanında limancıhk faaliyetleri her 
geçen gün artıyor.

Ulaştırma ve Çevre Bakanhğı’ndan izinleri 
alınan yeni projelerin devreye girmesi için 
Gemlik Belediyesi ile görüşmeler sürüyor.

Önceki gün Fabrikanın arıtma tesislerini 
gezerken, Genel Müdürden aldığım bilgilere 
göre, denize hiçbir khnyasal atılmayacak. 
Suyu, içme suyu düzeyinde geri dönüşümü 
sağlanacak, sülfat ve azot ise geriye kazan, 
dırılacak.

Firma bu iş için 20 bin euro yatırım yaptı.
Böyle kuruluşları söylenecek tek söz 

bravodur.
Dansı diğerlerine diyorum.

g www.guvensomine.com

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ & GlilEB AJANS

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Gemlik Körfez
CfLİK’lll İLK GÜNLÜK «İYM1 OİZETEIİ;I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI: 3772 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Gemlik Endüstri Meslek
Lisesinden aldığım 

tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. ÖMER ÇETİN

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara 
Ulaştırması Genel Müdürlüğünden 

mm aldığımız K1 Belgesi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

BEKTAŞ KARDEŞLER 
HUR. TEM. NAK. GIDA SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ

DENİZDEN BALIK RESTAURANT 
SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR 
Tel : O 532 235 38 58

AYDOGMUS ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
‘ÜNİVERSİTE MEZUNU 

‘İSO-HACCP-TSE PROSEDÜRLERİNİ
YÜRÜTEBİLECEK 

‘ÜRETİM AŞAMALARINI TAKİP EDECEK 
‘GEMLİK'TE İKAMET EDEN 

GIDA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR 
MÜRACAAT: TÜLAY HANIM 

TEL: 0 224 512 02 96 
ADRES: UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1
GEMLİK/BURSA

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV
O 532 262 90 46

miK
■ffll^İFIIN 
^lÖNElEHElllllin 

Hffli

M_U

GUVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin 
bize ulaşacaksınız

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Gemlik Gübre Arıtma Projesi’ne 20 milyon euro harcadı

Çevre dostu fabrika

İlçemizde gübre 
üretimi yapan Gemlik 
Gübre Fabrikası, 
yapımına başladığı 
projelerle çevre 
dostu bir fabrika 
olma yolunda.
Gemlik Gübre Fabrika 
sı’nda bulunan Asit 
Fabrikası ve Kalsiyum 
Amonyum Nitrat 
ünitelerinden oluş
tuğunu söyleyen 
Genel Müdür 
Hayrettin Derici, Asit 
Fabrikası’ndan denize 
deşarj edilen sıvı 
atıkların sadece 
amonyum azotu 
içerdiğini, Kalsiyum 
Amonyum Nitrat Fab 
rikası atıklarının ise 
hem amonyum azotu 
hem de nitrat azotu 
içerdiğini söyledi.
1978 yılında Gemlik’te 
faaliyete geçen 
Gemlik Gübre 
Fabrikası, 2004 yılı 
Şubat ayına kadar 
iktisadi kamu kuru

luşu olarak devlet 
tarafından yönetildiği
ni, bu tarihten sonra 
yapılan özelleştirme 
ile fabrika Yıldırım 
Şirketler Grubuna 
devredildi.
Derici, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
fabrikanın atık mik
tarının kurulduğu yıl
dan 2004 yılına kadar 
çevreyi azot kirliliği 
ile kirlettiğini, devleti
ni bunu en az miktara 
indirmek için finans
man ayıramadığı gibi 
teknik çözümde 
üretmediğini söyledi. 
Genel Müdür 
Hayrettin Derici 
şöyle konuştu: 
“Fabrikanın 
özelleşmesinden 
sonra yeni işletmeci
leri teknik ve mali 
yönden yaptığı değer
lendirme sonucu üre
timin devamlılığı ve 
kalitenin yükselmesi 
için yaptığı çahş- 

malann yanında çevre 
kirliliğine yönelik 
çalışmalara da hız 
kazandırmıştır. Asit 
fabrikası ile C.A.N. 
fabrikasından sıvı 
amonyak kaçakları 
dolayısıyla denize 
deşarj edilen 
amonyum azotu kirli 
ligini yok eden sistem 
2007 yılında kuruldu. 
Başarılı bir şekilde 
çalışmaları devam 
etmektedir.
Kalsiyum Amonyum 
Nitrat Ünitesinden 
saatte 40 ton proses 
kondensat atığı 
denize deşarj 
edilmektedir. Bu 
atığın içinde maksi
mum 600 mg./L nitrat 
azotu 1200 mg/L 
amonyum azotu 
bulunmaktadır.
Bu atık dolayısıyla 
denize gönderilen 
maksimum yıllık 
azot miktarı 380 
ton/yildir”

C.A.N Fabrikası’nda 
azot kirliliğinin 
önlenmesi çalış
malarına 2007 yılında 
başlandığını 
yineleyen Derici, bu 
konuda dünyada 
ender bulunan 
Arionex prosesi uygu
layıcısı Arionex fir
ması ile 2009 yılında 
proje ve mühendislik 
anlaşması yaptık
larını, bu çalışmaların 
tamamlanmasından 
sonra ekipmanların 
temin edildiğini ve 
montaj çalışmalarına 
başlandığını bildirdi. 
Genel Müdür Derici, 
Arıtma Tesisi’nin 
montajının Ağustos 
ayında tamamlandı 
ğını ve Eylül ayı 
içinde de devreye 
alma ön çalışmalarına 
başladıklarını söyledi. 
Derici şöyle devam 
etti: “Bu aşamada 
otomasyon progra 
mında ortaya çıkan 

bazı olumsuzlukların 
giderilmesinin tâki 
binde Ekim ayı 
sonunda sistemin 
tam olarak çalış
masını bekliyoruz. 
Bu sistemin kurul
masıyla azot kirliliğini 
ihtiva eden 40 
ton/saat debideki 
proses kondersatı 0.5 
uS/cm iletkenliğinde 
demineralize su 
haline dönüştürülerek 
işletmelerimizde 
kullanılacaktır. 
Gemlik’ten görünen 
iki bacadan çıkan 
sarı renkli dumanlar 
NO2 gazları ihtiva 
etmektedir. Bu 
gaz atığını Çevre 
Kanununca belirlenen 
sınır değeri 700 
mg./Nm3 olmasına 
karşın, bacalarımız 
dan gazın içindeki 
NO2 miktarı 400-600 
mg/Nm3 değerinde 
seyretmektedir.
Bu değerler,

Bursa İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğünce 
24 saat bazında 
online olarak 
izlenmektedir. 
Hal böyle iken 
AB uyum 
çerçevesinde NOx 
gazlarımıza 50 
mg/Nm3 değerinde j 
düşürmeye yönelik 
olarak DENOX 
sistemi kurulması 
için Hugo-Pettersen 
firması ile proje 
ve mühendislik ve 
ekipman temini 
anlaşması yapıldı. 
Denox sisteminin 
fabrikamıza montajı 
2011 yılı Nisan 
ayında yapılması 
planlandı’’
Derici, projeler için 
Yıldırım Şirketler 
Grubunun 20 
milyon Euroluk 
çevre yatırımı yaparak 
bu konuda bölgede 
lider olduğunu da 
belirtti.

Mimarlar Odası ndan Biiyüksehir e tepki
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Başkanı Mimar Kenan 
Çakır, gazetemize 
yaptığı yazılı açıkla
mada, Gemlik Çarşı 
Meydanı Projesi’nin 
ulusal bir yarışma 
yerine Büyükşehir 
Belediyesi’nce bir 
mimarlık bürosuna 
verilmesini eleştirdi. 
Çakır, açıklamasında 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne Gemlik

Meydan Projesi için 
yaptıkları çalışmaları 
aktardıklarını, bu 
revize plan içinde 
dereden denize İskele 
Meydanı ve aradaki 
tüm bölgeyi kapsayan 
kentsel dönüşüm 
kararı önerdiklerini, 
ayrıca ulusal jüri ile 
büyük bir yarışma 
için profesörler ile 
görüştüklerini, r 
kamusal yetkililer, 
Gemlik Belediyesi,

Büyükşehir Belediye 
şi’nin katılacağı- 
jüride halkın 
sahipleneceği dere, 
deniz, tarih, dini 
turizm, marina gibi 
önemli etkenlerin 
incelenerek, 
Gemlik’in ekonomisi
ni, geleceğini ve 
kaderini etkileyecek 
bir oluşum başlattık
larını hatırlatarak, 
şunları söyledi: 
“Mimarlar Odası 

kamu yararını koru
mak için çalışır. Bu 
kadar teknik bilimsel 
düşüncenin, çabanın 
yanında, çok fazla 
etkeni barındıran ve 
Gemlik’in kaderini 
etkileyen bir projenin 
bu şekilde verilmesi 
çok yanlıştır. Çıkan 
proje ne kadar yeterli 
olacaktır? Mimarlar 
Odası Gemlik ve 
Bursa yönetimiyle 
görüşülmeden Gemlik 

değerleri ve etkenleri 
incelemeden, 
Gemlik’in yapısını 
bilmeyen, basite 
indirgenip sıradan bir 
proje gibi verilmesi 
yanlıştır.
Bu projenin verilme 
sinden ihalesinden 
veya şeklinde bizim 
haberimiz yoktur. fh 
zaman, ne şartlarla ve 
hangi büroya veril 
diği, mahiyeti, kap
sama alanı, fonksi 

yonları ve neler 
düşünüldüğünü, ne 
gibi bilimsellik ve 
teknik yeterliliğin 
arandığının bildiril 
meşini, odalara, 
sivil toplum örgütler
ine ve halkımıza 
açıklanmasını 
istiyoruz. Karıu yararı 
is'ii bu konu;:"i, 
her platformda 
takipçisi olacağımızı 
Gemlik halkına 
saygıyla bildiririz.”
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Süper amatörde fikstür belli oldu

Süper Amatör Ligde 
2010-11 Futbol 
Sezonu kura çekimi, 
önceki gün Osman 
gazi Belediyesi 
Ordekli Kültür Mer 
kezi’nde kulüp tem
silcilerinin katılımı 
ile yapıldı.
16 Ekim’de start ala
cak olan zorlu mara
ton öncesi tüm 
takımlara başarı dile 
yen Futbol İl temsil
cisi Cem Gençoğlu, 
sezonun kazasız-be 
lasız ve centilmence 
geçmesi dileğinde 
bulundu.
2 grupta toplam 21 

takımın mücadele 
edeceği ligde ikinci 
yarı 8 Ocak’ta başla 
yacak ve sezon 
sonunda ilk 3 sırayı 
alan takımlar tek 
devreli lig usulüne 
göre play-off 
mücadelesi verecek. 
Play-Off grubunda 
şampiyon olan 
takım direk 
Bölgesel Amatör 
Lige yükselirken, 
diğer takımların 
durumları ise BAL 
statüsüne göre belir
lenecek.
Öte yandan kura 
çekimine

M.K.Paşa, 
Karacabey ve 
Orh.G.Birliği takım
larının temsilcileri 
katılmadı. Kura çeki
minin ardından 
oluşan gruplar ve 
ilk hafta maç 
programı ise şu 
şekilde oluştu: 
A GRUBU 
MUDANYA 
YAVUZSELİM 
DEMİRTAŞ 
KURTULUŞ 
ÖRNEKKÖY 
M.K.PAŞASPOR 
YENİCESPOR 
EMNİYETSPOR 
ORH.G.BİRLİĞİ

KAFKASSPOR 
OYAK RENAULT 
B GRUBU 
GURSU BLD 
KARACABEY 
DUAÇINARI 
KARADENİZ GÜVEN 
YENİKÖY G.BİRLİĞİ 
BURGAZSPOR 
FETHİYE İ.YURDU 
İZNİKSPOR 
GENÇLERGÜCÜ 
GEMLİKSPOR

B GRUBU İLK 
HAFTA MAÇLARI 
DUAÇINARI- 
KARACABEY 
KARADENİZ 
GÜVEN-GÜRSU BLD

YENİKÖY G.BİRLİĞİ- 
GENÇLERGÜCÜ 
BURGAZSPOR- 
İZNİKSPOR 
FETHİYE İ.YURDU- 
GEMLİKSPOR

A GURUBU İLK 
HAFTA MAÇLARI 
YAVUZSELIM- 
MUDANYA 
DEMİRTAŞ- 
O.RENAULT 
KURTULUŞ- 
KAFKASSPOR 
ÖRNEKKÖY- 
ORH.G.BİRLİĞİ 
M.K.PAŞA- 
EMNİYETSPOR 
YENİCESPOR (BAY)

İzel 
hastanelerde 

yeni düzenleme
Özel Hastaneler 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetme 
lik, Resmi Gazete 
de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, özel 
hastaneler, yönet
melikte asgari 
olarak öngörülen 
bina, hizmet ve 
personel standart
larına haiz olmak 
kaydıyla, 24 saat 
süreyle sürekli ve 
düzenli olarak, bir 
veya birden fazla 
uzmanlık dalında 
hastalara ayakta 
ve yatırarak 
muayene, teşhis 
ve tedavi hizmeti 
verecek, özel has
tanelerde gözlem 
yatakları hariç en 
az 100 hasta yata 
ğı Tabip, diş tabibi 
ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre 
uzman olanlar ile 
diğer sağlık per
soneli özel has
tane kadrosunda, 
sözleşme ile 
çalışacak.

elm& .sekeri
—KREŞLERİ

CEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
€ĞİTİMD€ 12. VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI
KAYITLARIMIZ SINIF

KONTENJANLARIMIZLA
SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ MÂMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
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 

BAV MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGC BROK6R İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire * 3. kat daire • 5. kat daire satılık

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

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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® SosyAİ Yaşam MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
MART AVI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

e/ Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri 

'Mezuniyet Balolan 
Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ

Jı Catering ve Garson Temini 

Nikah Masası Süsleme 

Sandalye Süslemeleri 
Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 

Borkovizyon 

Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224) 512 00 50 - 512 00 30



Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla tizlere en yakın özel okuluz

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere acıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

UUlBIliWiilMta ’X.XXX*'

4-5 YAŞ
ANA SINIFI
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF
Ücretlerimize eğitil

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL 

■-öğretim, yemek, 
V dahildir.

I GENEL TEMİZLİK FİRMASI I
“Hah yıkamak birsanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

DrZiya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK 
fjiel: 514 57 37

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Asım Kocabıyık ile biraraya geldi.

İsım Kocabıyıkian anli sörii
Dün, İstanbul’daki Borusan Tesisleri’nde Borusan 
Kurucu Başkanı işadamı Asım Kocabıyık ile bira 
raya gelen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
Hukuk Fakültesi’nin birinci sınıf öğrencilerinin Bur 
sa’ya gitmesine üzüldüğünü, 250 kişilik an fiyi 
yapabileceklerini söylediğim belirtti.
Güler, Kocabıyık’ın Uludağ Üniversitesi’nin Hukuk 
Fakültesi projesinde 50 kişilik sınıflar yapmak 
istediklerini, 100 kişilik sınıflar yaptıklarını be 
lirterek, öğretim görevlisi sıkıntısının ise Borusan 
Holding’in uygulamaya koyduğu konferans siste
mi ile çözülebileceğini anlattığını söyledi.
Kadri Güler’in haberi sayfa 2’de

59 milyon Kişi Genel 
Sağlık Sigortası 

kapsamına giriyor
GSS’ye SSK, Bağ- 
Kur ve Emekli 
Sandığı kapsamın- 
dakllerin dışında, 
sosyal güvencesi 
olmayan ve Yeşil 
kart uygulamasın
dan yararlana
mayan yaklaşık

3 milyon kişi de 
dahil olacak.
3 milyon kişiden 

31 Ekim 2010 tari
hine kadar başvur
mayanlara 760 lira 
para cezası 
kesilecek.
Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir’den 
Meydan projesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılı 
yatırım projeleri arasına Gemlik Çarşı 
Meydanı ’nın genişletilmesi için 8 bina 
nın kamulaştırmasını koymuştu.

Bu konuda girişimler başlatıldı.
Mal sahipleriyle görüşüldü anlaşma 

sağlanamayınca bu binaların kamulaş 
tırması için Mahkemeye başvuruldu.
Süreç devam ediyor.
Önceki gün, Mimarlar Odası Gemlik 

Temsilcisi Mimar Kenan Çakır, yazılı bir 
açıklama yaparak, Büyükşehir Belediye 
si’nin Gemlik Meydan projesini, ulusal 
bir proje yarışması yerine bir firmaya 
vermesini eleştirdi. Devamı sayfa 4’de

“Gemlik’teki Eviniz” 
YENİmimİMİİİlE 

MİİfTSmMİll HİZMETİ SÖRDİİRÖyORIIZ
*1 KİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA

RESTAURANTIMIZDA 
GÜNLÜK TAZE BALIK-.ET 

ÇEŞİTLERİ VE SOĞUK' 

MEZELER BULUNUR 

Kumsal Sok. No : 18 
Tel: O 224 513 12 72 
Tel: O 224 513 21 46 
Fax : O 224 514 05 01 

GEMLİK

Sabah Kahvaltısı KDV

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Abuzittin diyor ki...
Bağımsız yazar Abuzittin Semaver yazmış. 

Yağdanlık* çaydanlık Gazetesi'nde. Saptaması çol 
akılcı ve akıcı aynı zamanda da düşündürücü... 
Düşünecek beyin kaldıysa.

Necip Türk Milleti’nin yılmaz neferleri, “memleke 
meselelerini” bırakıp televizyon dizilerinin başında 
kalkamaz olmuşlar. Akşamları ellerinde kumanda ( 
dizi bu dizi mailen dolanıp duruyorlarmış, gündüz* 
leri de dizinin ne olacağını tartışıyorlarmış.

Memleketin kırmızıçizgileri silıniyormuş, kaleleri 
zapt ediliyormuş, ulusal değerler bozuk para gibi 
harcanıyormuş kimsenin umurunda değil.

Varsa dizi, yoksa dizi...
Abuzittin yalın ve tartışmasız olan bu gerçekleri 

hicve derek kaleme almış.
Hep birlikte okuyalım:
“Şu televizyonculardan Allah bin kere razı olsun 

hemşerim. Sayelerinde karı-koca kavgası kalmadıç 
gibi, gelin-kaynana çatışmaları da sona erdi. Semn 
Hanım gibi bir kaynana adayını gören birçok gelin 
ve gelin adayı yatıp-kalkıp sahip oldukları kay
nanalarına hayır duaları eder oldular.

Aksam oldu mu evde herkes sus pus vaziyette, o 
dizi bu dizi izler olduk ağam. Aile fertleri konuş
mayı unuttuk. Üzümün çöpü var, armudun sapı vat 
türünden incir kabuğunu doldurmayan nedenlerle 
çıkan aile içi kavgalar bıçak gibi kesildi. Şimdilerdi 
doğrudan sonuca gidiliyor. Çek silahı sık kafasına 
ya da boğazını kesiver olsun bitsin. Diziler 
sayesinde geleneksel misafirlikler de çağ atladı 
ağam. “Nasılsınız, iyi misiniz?" demeye kalmadan 
ev sahibinin takip ettiği dizi ile baş başa kalınıverı 
yor. Reklam aralarında ikram edilen çay ve kahve 
lerden sonra biten dizinin ardından sıra veda etme 
ye geliyor. “Çok memnun olduk yine bekleriz.", 
ziyaretçilerde nezaketi elden bırakmıyor tabii, 
“İnşallah, bize de bekleriz". Niye bekliyorsa!..

“Ne olacak bu memleketin hali ya da halimiz 
nicedir?" diye soran kalmadı ağam. Bu demektir ki, 
ortalık yerlerde yaygara yapanlar spekülasyon 
yaratmaktan başka bir şey yapmıyorlar.

İktidar partisinin “Her şey güllük gülistanlık, 
ülkede istikrar sağlandı" türündeki mesajlarının 
doğru olmadığını söyleyebilir miyiz hemşerim? 
Eğer aksi olsaydı insanlar evlerinde sorunlarını 
konuşur, tartışır olurdu. Hatta daha da ötesi yer 
gök memnuniyetsizliğini haykıran insanlarla dolup 
taşmaz mıydı?

Böylesine süt dökmüş kedi misali bir toplum 
olmamızda, görsel basınımızın katkılarını inkâr 
etmek haksızlık olur düşüncesindeyim ağam. 
Sezar’ın hakkını, Sezar’a vermek gerekir. Fakat 
doğal olarak mevcut durumdan rahatsız olanlar da 
olacaktır. Bunlar güzide medyamıza her fırsatta 
veryansın edeceklerdir, nitekim ediyorlar da. Bazı 
dizilerin Türk adet ve geleneklerine uygun olmadığı 
yönünde eleştiride bulunanlar, aslında yüzünü 
batıya çevirmiş Türkiye’ye bilerek ya da bilmeyerek 
kötülük ediyorlar. ‘Gelinim olur musun’, ‘Biri bizi 
gözetliyor’ gibi programlar sayesinde batılı olma 
standartlarına kavuşacağımız kimsenin aklına 
gelmiyor. Nedir bu standartlar diyenleriniz varsa 
hemen arz edeyim hemşerim. Zenginlik, şan, 
şöhret. Evet; bir çuval altın, ev, araba sahibi 
olmanın yolu, bir müzik albümü yapmak, artist 
olmak için en kestirme yol bu tür programlara katıl
mak. Bunların sayısı ne kadar artarsa o kadar çok 
yeni yeteneği toplum kazanmış olacak. Okullarda 
yıllarca dirsek çürütüp, zaman kaybına hiç gerek 
yok. ‘Emek ne olacak?’ diye soranlar olduğunu 
duyar gibiyim. Hemşerim batılı olmak istiyorsan bu 
kelimeyi unut. Onun yerini ‘köşe dönme’ aldı, aklını 
kullan çağa ayak uydur. Bana, emeği ile köşe 
dönen bir Allah’ın kulunu gösterenin 40 yıl kölesi 
olurum ağam.

Sözün özü şudur ki hemşerim, ortalık gerçekten 
tozpembe. Bu görüntü her kuşağa nasip olmaz. O 
yüzden derim ki, geçin televizyonlarınızın karşısına 
bugünlerin keyfini yaşamaya devam edin.

Yarın mı? Boş verin, Allah kerimdir."

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Asım Kocabıyık ile biraraya geldi.

lill Mlftl İl lii

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
dün İstanbul’da 
Borusan Kurucu 
Başkanı işadamı 
Asım Kocabıyık ile 
görüştü.
Kocabıyık ile 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi’nin 
öğrencilerinin 
Bursa’ya taşınması 
konusunu da 
görüştüklerini 
belirten Başkan 
Güler, şunları 
söyledi.
“Asım Bey ile 
geçtiğimiz hafta 
buluşacaktık. Bu 
gerçekleşmedi.
Bugün Borusan 7n 
Sahpazan semtin
deki Merkezi’ndeki 
6. kattaki odasında 
buluştuk.
Yaklaşık bir saat 
görüşme yaptık. 
Gündemimizde 
Hukuk Fakültesi de 
vardı.

Asım Bey, Fakülte 
binası yapılırken 
Üniversitenin 
isteğinin 50 
öğrenci kapasiteli 
sınıfların olması 
şeklinde görüş 
bildirdiklerini 
ancak bu sınıfları 
100 kişilik yaptık
larını söyledi. 
Bu yıl kaydı yapılan 
250 öğrenci alın
ması ile fiziki 
yetersizliğin 
doğduğunu, 
Rektörlüğe bunu 
yapabileceklerini 
söylediğinde ise 
gerekirse 250 
kişilik bir an fiyi 
yapabileceklerini 
söyledi.”
Hukuk Fakülte 
si’nin arkasında 
duran Gemlikliler 
ve Gemlik Körfez 
Gazetesi’ne 
Kocabıyık’ın 
teşekkür ettiğini 
söyleyen Başkan

Güler, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Asım Bey, 
gelişmeleri takip 
ettiğini bildirdi. 
Kendisine hoca 
bulmakta sıkıntı 
çekildiğini 
söylediğimde ise 
Ingiltere’deki küçük 
üniversitelerde 
uygulamaya 
başlanan bir 
sistemin 
geliştirildiğini bu 
sistemi Borusan 
Merkezi’nde de 
kullanmaya başla 
dıklannı belirterek, 
ünlü hocalarla 
konferans sis
temiyle ders 
gördürülebileceğini 
söyledi, öğrenci
lerin bu sistem İle 
hocalara soru da 
sorubileceğini 
böylece eksikliği 
çekilen derslerin 
teknolojinin desteği 
ile ortadan kalka

bileceğini belirti. 
Bu sistem bana da 
mantıklı geldi. 
Kocabıyık, bu sis
temi MIHI Eğitim 
Bakanı İle Adalet 
Bakanına ve 
Başbakana İlete
ceklerini söyledi. 
Afyon’da 
kuracağı Hukuk 
Fakültesi’nde de 
öğretmen sıkıntısı 
yaşayacakları İçin 
bu sistemin 
devreye girmesiyle 
sorunun 
çözülebileceğine 
İnandığını anlattı.” 
Güler, Asım 
Kocabıyık’ın 
Hukuk 
Fakültesi’nin 
Gemlik’te kalmasını 
istediğini, gerek
tiğinde daha farklı 
yardımları Vakıf 
olarak yapabilecek
lerini belirttiğini 
de söylediğini 
bildirdi.

Ağrılılar Kültür ve Dayanış 
ma Derneği Başkanı Metin 
Aslan ve başkan yardım
cısı Ş. İsmail Alparslan, 
ilçemize yeni atanan İlçe 
Emniyet Müdürü Kenan 
Kerdige’yi makamında 
ziyaret etti.
Dün yapılan ziyarette, 
Ağrılılar Kültür ve Dayanış 
ma Derneği yöneticileri 
Kerdige’ye başarılar diledi. 
Ağrılılar Derneği’nin millet 
ile devlet için elele çalışa
caklarını, her zaman

devletin yanında olduk
larını söyleyen Aslan, 
Gemlik’in huzuru ve refahı

İçin ellerinden gelen her 
türlü desteği vereceklerini 
söyledi.
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Wien Belediye Başkanı nııniiaiHı
Orhangazi’ye bağlı 
Narlıca Beldesi'nin 
Ak Partili Belediye 
Başkanı İbrahim 
Kaygısız, Jandarma 
nın yürüttüğü soruş
turma kapsamında 
gözaltına alındı. 
Parke taşı üreten 
özel bir şirketin de 
içinde olduğu usul
süzlük iddialarıyla 
ilgili gözaltına alınan 
Kaygısız, çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece

8B eltran televizyon 
14 yaşındaki çocuğu öldürdü
Bursa'da annesinin 
mutfakta yemek 
yaptığı sırada 
çizgi film izleyen 
14 yaşındaki çocuk, 
düşen 86 ekran tele
vizyon ile koltuk 
arasında sıkışarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, önceki akşam 
saatlerinde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çırpan Mahallesi 
Darmstad Caddesi 
üzerinde bir apart
manda meydana 
geldi. Annesi Tuğba 
Şimşek'in kız

İstanbul, Ankara ve 
Bursa emniyet 
müdürlüklerinin 
Devrimci Karargah 
isimli terör örgütüne 
yönelik ortak 
çalışmasına 
gözaltına alınan 
17 şüpheli, adliyeye 
sevk edildi.
Polisin operasyon 
sırasından ele 
geçirdiği silahlar ve 
malzemeler hem 
nitelik hem de sayı 
olarak dikkat çekti. 
Şok cihazından 
polis copuna ve 
bilgisayar kasası 
içinde ele geçirilen 
silaha kadar bir 
çok malzeme ve 
mühimmata el

tutuklandı.
Narlıca Beldesi'nde 
3 dönemdir belediye 
başkanlığı görevini 
yürüten eski 
Demokrat Partili 
olan ve 3 yıl önce 
AK Parti'ye geçen 
İbrahim Kaygısız, 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'nce 
yürütülen soruştur
ma kapsamında, 

kardeşine yemek 
yaptığı sırada, 14 
yaşındaki İsmail 
Ahmet Şimşek çok 
sevdiği çizgi filmi 
izlemeye başladı. Bir 
süre sonra fişi çek
mek isteyen 
Şimşek'in üzerine 
televizyon düştü. 
Koltuk ile televizyon 
arasında sıkışan 
çocuk bağırmaya 
başlayınca anne 
Tuğba Şimşek 
hemen odaya koştu. 
Anne, boğulduğunu 
fark ettiği oğlunu 
komşuların 

konuldu.
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü yazılı bir 
açıklama yaparak 
operasyona ilişkin 
bilgi verdi. İstanbul 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü ile 
İstihbarat Şube'nin 
ortak yürüttüğü ve 
diğer illerin de kap
sama alanına alı
narak yürütülen 
operasyonda İstan
bul'da da çok sayıda 
iş yeri ve Sosyalist 
Demokrasi 
Partisi'nin (SDP) 
bazı bürolarında 
arama yapıldığı 
belirtildi.
Operasyon kap
samında yapılan

Orhangazi Jandarma 
ekipleri tarafından 
Narlıca'da 
gözaltına alındı. 
Jandarmada ifadesi 
alınan Kaygısız, 
daha sonra akşam 
saatlerinde 
Orhangazi 
Adliyesinde Sulh 
Ceza Mahkeme 
si'nde hakim 
karşısına çıkarıldı. 
Hakkındaki iddiaları 
reddeden ve 

yardımıyla kur
tararak özel hastan
eye kaldırmak istedi. 
Talihsiz çocuk yolda 
hayatını kaybetti. 
Zihinsel engelli 
İsmail Ahmet 
Şimşek'in evde plaz
ma televizyon 
olmasına rağmen 
eski kasa 86 ekran 
televizyonda maç ve 
çizgi film izlemeyi 
çok sevdiği öğrenil
di. Olay sırasında 
İstanbul'da olan 
baba Zeki Şimşek 
ise, "Annesi yemek 
yaparken çizgi 

aramalarda ele 
geçirilen malzeme 
ve silahlar dikkat 
çekti. Ele geçirilen 
silahların 5 adet 
tüfek, 4 adet 9 
milimetre tabanca, 1 
adet 7,65 milimetre 
çapında tabanca, 1 
adet 6.35 milimetre 
çapında tabanca, 1 
adet kuru sıkı taban
ca, 166 adet mermi, 
8 adet şarjör, 
1 adet dürbün, 
2 adet kelepçe, 
2 adet demir ve 
plastik jop, 7 adet 
sustalı- sallama 
ve komando bıçağı 
olarak tabir edilen 
bıçak, 1 adet şok 
cihazı, 1 adet

herhangi bir usulsüz 
işe karışmadığını 
öne süren Narlıca 
Belediye Başkanı 
Kaygısız, mahkeme 
sonrasında tutukla
narak Bursa Ceza 
evine gönderildi.
İbrahim Kaygısız'ın 
avukatlarının dün bir 
üst mahkemeye 
tutukluluk halinin 
kaldırılması için 
itiraz dilekçesi vere
cekleri öğrenildi.

film izlemek istemiş. 
Fişi çekince televiz 
yonun altında 
kalmış, rehabilitas 
yon merkezine 
götürüyorduk ama 
faydası olmadı. 
Kaderimiz buymuş. 
Evde plazma olması
na rağmen o tele
vizyonu çok 
seviyordu" dedi. 
İsmail Ahmet 
Şimşek'in cenazesi, 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morgunda 
yapılan otopsinin 
ardından ailesine 
teslim edildi.

kütüklük, 1 adet 
muşta, 23 adet 
sahte kimlik ve 
sürücü belgesi, 
42 adet sahte belge 
hazırlamada kul
lanılan mühür ve 
kaşeler, 5 adet kar 
maskesi ve bere- 
eldiven ile çok 
sayıda örgütsel 
içerikli doküman ve 
bilişim malzemeleri 
ele geçirildi. 
Operasyonlarda 
yakalanan şüpheliler 
emniyetteki sorgu 
ve işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından dün 
sabah Beşiktaş'taki 
İstanbul Adliyesi'ne 
sevk edildi.

Muhtarların 
kömür kavgası
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı'nın 
yoksul vatandaşlara 
dağıttığı kömürü 
muhtarlar paylaşa
madı.
3 muhtar arasında 
çıkan kavgada 1 
kişi hastanelik oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bahçeli Evler 
Muhtarı Ayhan T. 
(39), Sosyal 
Yardımlaşma Fonu 
tarafından Yeşilova 
beldesine gönder
ilecek olan 3 kamy
on kömürün ilk par
tisini mahallesine 
dağıtmak istedi. 
Ancak Esenevler 
Muhtarı Necmettin 
C. ve Cumhuriyet 
Mahallesi Muhtarı 
Mehmet A. buna 
karşı çıktı. Ayhan T., 
bu yüzden çıkan

ZaHıta aracının 
lastiklerini kestiler
Bursa'da el ara
balarına el konulan 
seyyar satıcılar, 
12 zabıta aracının 
lastiğini kesince 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, zabıta ekipleri 
geçtiğimiz günlerde 
operasyon 
düzenleyerek 
Setbaşı semtinde 
mısır satan seyyar 
satıcıların tez
gahlarına el koydu. 
Bunun üzerine 
sinirlenen seyyar 
satıcılardan 
Düzgün M. (36) ve 
Ethem K. (20), 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarihi 
binası önünde , 
duran zabıta 
araçlarının lastik

ctıılriı lu’ıiHiı ilini tıııror 

tartışmada diğer 
muhtarlar tarafın
dan dövüldüğünü 
iddia etti.
Tansiyon hastası 
olduğunu söyleyen 
Ayhan T., 
"Mahallemdeki 
ihtiyaç sahiplerini 
ben biliyorum. 
Kendi mahallemin 
dağıtımını ben yap
mak istedim ama iki 
muhtar kamyonu 
köy dışında bulu
nan boğa damının 
oraya çektirdi. 
Kamyonun başına 
gidince beni tekme 
tokat dövdüler" 
dedi.
Bir belde sakininin 
araya girmesiyle 
muhtarlar kavga 
etmeyi bırakırken, 
Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Ayhan 
T.'nin durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

lerini kesmeye 
başladı. Araçlarının 
yanına gelen 
zabıta görevlileri 
ise gördükleri 
manzara karşısında 
şaşkına döndü. 
Kısa süreli bir 
araştırma yapan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Gasp büro
su dedektifleri, 
araçlara zarar veren 
2 zanlıyı gözaltına 
aldı. Zanlıların 
yaralama, gasp gibi 
suçlardan sabıkaları 
bulunduğu öğrenil
di. Adliyeye sevk 
edilen 2 kişi, tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış ilim Mü tail saiıııtalıiiiıııı in
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir’den 
Meydan projesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik 
Çarşı Meydanı projesini yaşama geçirmesi 
güzel bir olay.

Ancak, bu iş tepeden inmeci bir düşünce 
ile yapılmamalı.

Konu Gemlik’i ve Gemlik’te yaşayanları ilgi 
lendiriyor:

Bunun için bu konuda karar sahibi Gemlik 
liler olmalı.

Bu konuda öncelikle Gemlik Belediyesi ve 
Gemlik halkı bilgilendirilmeliydi.

Öğreniyoruz ki, bu konuda bir girişim yapıl 
mamış.

Mimarlar Odası Temsilciliği konuyla ilgili 
Odalarının görüşlerini Büyükşehire aktarmış.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği ne isti 
yor Büyükşehirden;

Bu proje prestij bir proje olacağından 
ulusal düzeyde proje yarışması açılmasını, 
ulusal düzeyde bir jüri oluşturulmasını, revize 
plan içinde dereden denize, İskele Meydanı 
ve aradaki tüm bölgeyi kapsayan kentsel dö 
nüşüm kararı önerdiklerini söylüyor.

Çakır şöyle konuşuyor:
"Mimarlar Odası kamu yararına çalışır.
Bu karar teknik bilimsel düşüncenin, çaba 

nın yanında, çok fazla etkeni barındıran ve 
Gemlik’in kaderini etkileyen bir projenin bu 
şekilde verilmesi çok yanlıştır.

Çıkan proje ne kadar yeterli olacaktır?
Mimarlar Odası, Gemlik ve Bursa yöne

timiyle görüşülmeden, Gemlik değerleri ve et 
kenleri incelenmeden, Gemlik’in yapısını bil 
meyen, basite indirgenip sıradan bir proje gi 
bi verilmesi yanlıştır. Bu projenin verilmesin
den, ihalesinden bizim haberimiz yoktur. Ne 
zaman, ne şartlarla ve hangi büroya verildiği, 
Kapsama alanı, fonksiyonları ve neler düşü 
nüldüğü, ne gibi bilimsellik ve teknik yeterlili 
ğin arandığının bildirilmesini, odalara, sivil 
toplum örgütlerine ve halkımıza açıklanmasını 
istiyoruz.”

Bu sözlere daha ne demeli.
Büyükşehir Belediyesi Gemlik’i hiçbir ko 

nu da dikkate almıyor, dinlemiyor.
Hele Gemlik Belediyesi ile hiçbir konuda 

bir ilişkiye girmiyor.
Bildiğini okuyor.
Peki Gemlikli Büyükşehir Belediye Meclis 

üyeleri ne güne duruyor.
Refik Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan 

vekili. Böyle emrivakilerden sorumlu olanlar 
bence başta AKP’li Büyükşehir Belediye Mec 
lis üyeleridir. Bu konuda Gemlik halkına açık
lama yapmalılar. • ‘ w

GSS'ye SSK, Bağ- 
Kur ve Emekli 
Sandığı kapsamın- 
dakilerin dışında, 
sosyal güvencesi 
olmayan ve Yeşil 
Kart uygulamasın
dan yararlanamayan 
yaklaşık 3 milyon 
kişi de dahil olacak. 
Ancak zaman sınırlı. 
Çünkü bu 3 milyon 
kişiden 31 Ekim 
2010 tarihine kadar 
başvurmayanlara 
760 lira para cezası 
kesilecek. Bu arada, 
altyapıdaki eksiklik
ler yüzünden sis
temin ertelenmesi 
de söz konusu.
Hiçbir sosyal güven 
cesi olmayan vatan
daşlar belirlenen ta 
rihlerde başvurduk
ları takdirde GSS 
kapsamına girseler 
de sağlık hizmet
lerinden faydalana 
bilmek için sigorta 
primlerini kendileri 
ödeyecek. Sisteme 
dahil olmayanlar ise 
760.5 lira para ceza- 
siytj çarpûTTi'manm 
yanı sıra yapılacak 
olan gelir tespitinde 
aylık gelirleri de 
1521 liranın üzerin

de sayılarak olma 
yan maaşlarından 
sigorta primi için 
her ay 182.5 lira 
para kesilecek.

UYGULAMA NASIL 
İŞLEYECEK?
Yeni uygulama ile 
birlikte Türkiye’de 
59 milyon kişinin 
(SGK’ya tabi 
çalışanlar, emekliler 
veya bunların bak
makla yükümlü oldu 
ğu kişilerin toplamı) 
GSS kapsamında 
olacak. SGK tarafın
dan yapılacak tespit 
sonucunda; aile 
içinde kişi başına 
düşen aylık gelir, 
brüt asgari ücretin 
3'te finden (253.50 
TL) az olanların 
primlerini devlet 
ödeyecek.
Kişi başına düşen 
aylık geliri; brüt 
asgari ücretin 3'te 
1'i (253.50 TL) ile 
brüt asgari ücret 
(760.50 TL) arasında 
olduğu belirlenen 
kişiler için ayiık 
30.42 TL GSS primi 
ödenecek. Kişi başı
na düşen geliri; brüt 
asgari ücret (760.50)

İsmet İnönü nü
İkinci Cumhur 
başkanı İsmet 
İnönü, doğumu
nun-,126. yılında 
anıldı.
İnönü'nün Anıt 
kabir'deki kabri 
başında ailesi 
tarafından düzen 
lenen törene, kızı 
Özden Toker ile 
torunu Gülsün 
Bilgehan ve 
kocası Mustafa 
Bilgehan'ın yanı 
sıra İnönü Vakfı 
çalışanları katıldı. 
Tören, Özden 
Toker'in mezara 

çelenk bırakması 
ve saygı duruşunda 
bulunulmasının 
ardından sona 
erdi.

ile brüt asgari 
ücretin 2 katı (1521 
TL) arasında olduğu 
belirlenen kişiler için 
aylık 91.26 TL GSS 
primi ödenecek. 
Kişi başına düşen 
geliri; brüt asgari 
ücretin 2 katından 
fazla (1521 TL'den 
fazla) olduğu belir
lenenler için aylık 
182.52 TL GSS primi 
ödenecek.
Örneğin; sosyal 
güvencesi olmayan 
4 kişilik bir ailenin 
eline 1000 lira geçi 
yor, yani kişi başına 
250 lira düşüyor. 
Brüt asgari ücret 
729 lira. Bunu üçe 
böldüğünüzde 243 
lira çıkıyor. Kişi 
başına 243 liradan 
fazla geliri olan bu 
ailemiz, ayda 30 lira 
prim ödeyerek 
sağlık yardımların
dan faydalanacak. 
Ama 5 kişilik bir 
ailenin eline toplam 
1000 lira geçiyorsa, 
bu herkese 200 lira 
düştüğü anlamına 
gelir. O zaman 
ailenin primini 
devlet karşılayacak. 
Şayet 4 kişilik bir

ailenin 2 bin 500 lira 
geliri varsa ortalama 
625 lira düştüğün
den, bu aile ayda 88 
lira prim ödeyecek.”

İŞSİZLERİN GELİRİ 
YAPTIKLARI 
HARCAMALARA 
GÖRE 
BELİRLENECEK 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, yapacağı 
gelir tespitinden 
sonra her ailenin 
gelir düzeyini belir 
leyecek. İşsiz oldu 
ğu için belgelene 
bilir bir geliri olma 
dığından bu ailelerin 
gelir tespiti yapılan 
harcamalar üzerin 
den yapılacak. Örne 
ğin kira ödemesi, 
faturalar gibi harca
malar üzerinden bir 
gelir hesaplanmaya 
çalışacak ve bu gelir 
üzerinde hangi dil
ime giriyorsa ona 
göre bir sigorta 
primi belirlenecek. 
Gelir tespiti yapılır 
ken belgelenmemiş 
kira veya tarla gelir
leri, banka hesapları 
gibi kazançlar 
göz önünde 
bulunurulacak.

ınntniH 
■HEnsnoı 
Tel:0532235 îlîl

i1 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
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1. Uludağ Buluşmaları" etkinliği yapıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Keşiş Dağı’na Uludağ 
adı verilişinin 85’inci 
yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen *1. Uludağ 
Buluşmaları’ etkinliği, 
bölgenin tüm 
özelliklerinin ele 
alındığı panel pro
gramı ile başladı. 
Türkiye’nin en önemli 
kış turizm merkez
lerinden biri olan ve 
kayakseverler tarafın
dan ‘Beyaz Cennet’ 
olarak adlandırılan 
Uludağ’ın doğal 
güzellikleri, yöne
timde yaşanan sıkın
tılar ve çözüm bekle 
yen sorunları, Büyük 
şehir Belediyesi tara 
fından düzenlenen ‘1. 
Uludağ Buluşmaları’ 
etkinliğinde masaya 
yatırıldı. Cumhuriyet 
dönemine kadar 
Keşiş Dağı olarak bili
nen dağa, Bursa Vila 
yeti Coğrafya Cemiye 
ti’nin girişimleri ve 
dönemin milletvekili 
Osman Şevki BeyTn 
önerisiyle 1925 yılın
da Uludağ adı verili 
şinin 85’inci

yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen etkinlikte 
çok sayıda akade 
misyen bir araya 
geldi. Tayyare Kültür 
Merkezi’ndeki (TKM) 
etkinliğe Soyadı 
Kanunu ile Uludağ 
soyadını alan Osman 
Şevki Bey’in torunu 
İrem Ela Yıldızeli’nin 
yanı sıra Bursa kayak 
ve dağcılık kulüp
lerinin kurucu 
üyelerinin çocuk
larının da katıldı.
“Uludağ’ı dünyanın 
hizmetine sunmak 
istiyoruz” 
Panel programının 

açılışında konuşan 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili 
Refik Yılmaz, tarihi ve 
kültürel mirası ayağa 
kaldırmak amacıyla 
yapılan yatırımların 
yanı sıra Bursa’nın 
sahip olduğu tüm 
değerleri ön plana 
çıkarmaya çalıştık
larını söyledi.
Büyükşehir Beledi 
yesi sınırlarında yer 
alan tabiat harikası 
Uludağ’ın yerelde 
Bursa, genelde de 
Türkiye ve dünyanın 
hizmetine sunmak 
için birçok proje

geliştirdiklerinin altını 
çizen Yılmaz, 
“Uludağ’ın 4 mevsim 
ve 365 gün aktif 
olarak değerlendiril 
meşini hedefliyoruz. 
Bu amaçla teleferiğin 
oteller bölgesine 
çıkarılması için hazır
ladığımız projeyle 
ilgili tüm onaylar 
alındı, imar planları 
yapıldı. Kısa süre 
içinde imalata başla 
nacak. Bunun yanın
da, çevre düzenleme 
eri, kanalizasyon sis
temi, otoparklar ve 
spor alanlarıyla ilgili 
projelerimizi de hazır
ladık" diye konuştu. 
Uludağ’a bu ismi 
kazandıran dönemin 
milletvekili Osman

Şevki Uludağ’ın 
torunu İrem Ela 
Yıldızeli de büyük 
dedesi ile ilgili yaptığı 
araştırmalar ve onun 
günleri hakkında bil
giler verdi.
Açılış töreninin ardın
dan yapılan panelin 
Oturum Başkanı 
Büyükşehir Belediye 
si eski Başkanı 
Erdem Saker ise, 
Uludağ’ın sadece bir 
kayak merkezi 
olmadığını, sahip 
olduğu değerlerle 
Bursa’nın turizm kenti 
olmasında önemli bir 
rol üstleneceğini kay
detti. Panelin konuş
macılarından Uludağ 
Üniversitesi Arkeoloji 
Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mustafa 
Şahin, ‘Arkeolojik 
açıdan Uludağ’, U.Ü. 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji 
Bölümü öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Gönül 
Kaynak, ‘Uludağ’ın 
flora ve faunası’, 
İlahiyat Fakültesi 
öğretim Üyesi 
Prof.Dr. Mefail Hızlı 
‘Mistik açıdan 
Uludağ’, Araştırmacı 
Yazar Hacı Tonak 
‘Uludağ’ın turizm 
potansiyeli ve mevcut 
durumu’ ye Bursa 
Dağcılık Klübü Üyesi 
İlhan Peksun ise 
BursalIların Uludağ 

ile sosyal-kültürel 
etkileşimleri’ konulu 
birer sunum yaptı.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Haliç’te Yaşayan Simonlar
Aylardan beri gün

demde olan bir kitap. 
Yazarı da bir emniyet 
müdürü. Kitabı da 
önemli kılan bu yönü. 
Hanefi Avcı, Türk 
toplumunun emniyet 
ve yargı bölümüne ken 
dince bir ışık tutuyor.

Çok şeyi bilmediğini; 
ama bildiklerini de 
dürüstçe söylemenin 
bir vatandaşlık görevi 
olduğunu belirtiyor.

Eser iki bölümden 
oluşuyor: 1. bölüm 
emniyet teşkilatının 
çalışma düzeni ve bu 
düzenin olumlu ve 
olumsuz yanlarıyla 
değerlendirilmesi.Bu 
bölümde daha çok 
özeleştirinin yapıldığını 
görüyoruz. Mafya, 
PKK, TİKKO, 
Ergenekon vb. olaylara 
gerçekçi bir gözle ayna 
tutuyor. Bu konuda 
yapılan eleştiriler ve 
doğru saptamalar 
yazarı haklı çıkarıyor.

2 .bölüm devlet içinde 
ayrı bir güç olarak yer 

alan cemaatler, bun
ların çalışma düzeni ve 
siyası iktidarın sessiz 
kalışı örnek olay ve 
belgelerle anlatılıyor.

3 .bölüm:Bizim yoru
mumuz, böyle bir 
bölüm yok. Hanefi 
Avcı, laiklik ve demok 
râtik Atatürk cumhuri 
yetini tam anlamıyla 
içselleştirememiş, 
kitapta bunun izlerini 
son bölümlerde 
sezmek mümkün.

Hiçbir yorum yap
madan kitaptan 
yapacağımız alıntılarla 
size eseri tanıtmaya 
çalışacağız.

I. bölümden alıntılar: 
“Kendi teşkilat mensup 
larımızın suçlarını 
gizlemeye çalışıyor
duk; ama vatandaşın 
işlediği suçlara en ufak 
hoşgörüde bulunmu 
yorduk. Vatandaşa 
kötü muamele eden, 
darp ve işkence eden, 
görevini kötüye kul
lanan, rüşvet yiyen 
meslektaşlarımızı 

yakalayıp suçlarını 
ortaya çıkarmak 
konusunda ne kadar 
gayretliydik?”
“Herkes biliyor ki bu 

ülkedeki ihaleler büyük 
oranda hileli.Bu ülkede 
tapu,trafik,gümrük gibi 
birçok kurum rüşvet 
batağında.Yolsuzluk ve 
usulsüzlük usul haline 
gelmiş; adam kayırma, 
torpil, her türlü hile 
yaygınlaşmış, 
toplumun çoğunluğu 
bu ülkede işlerin doğru 
ve dürüst yürütülme 
diğine inanıyor; ama 
en büyük usulsüzlük
lere toplum tepki 
göstermiyor.

Hile, fesat ve rüşvete 
en çok karıştığına 
inanılan kişi en fazla 
oyu alabiliyor; en 
rüşvetçi kişi en itibarlı 
kişi olarak kabul 
görüyor.”
“Meslek hayatım 

boyunca, en önemli 
şeyin bilgi, bilgi elde 
etmenin de yolunun 
eğitim ve okumak 

olduğunu kanaatini 
edindim. Okumak; ama 
özünde kendi 
mesleğimiz ve faaliyet 
alanımıza giren konu
ları iyi okumak, bu 
konular hakkında kap
samlı ve donanımlı bil
giye sahip olmak çok 
önemlidir.”

İkinci bölümden alın
tılar: “Yargılamayı 
bağımsız yargı yapıp 
karar veriyor, kimsenin 
buna müdahalesi ola
maz dense de ben de 
dahil Emniyette bu 
işlerin içinde olan 
herkes bu Genel Müdür 
yardımcılarının bazı 
açılardan eleştirebilse 
ler de temiz ve dürüst 
görevliler olduğunu ve 
cemaatin organizeli 
çalışması neticesinde 
tuzağa düşürüldüğünü, 
olayda rol alan savcı 
ve yargıçların bir kıs
mının Cemaatin ele
manları olduğunu, 
cemaat mensubu 
olmayan iyi niyetli bazı 
savcı ve yargıçların da 
cemaat üyesi adliye 
mensupları ve polisler 
tarafından plan 
dahilinde iğfal edildik
lerini, birçok kişinin 
bu durumu bilmesine 
rağmen bilmiyor gibi 
davrandığını, cemaat 
mensuplarını suçla
maya gücünün 
yetmediği veya kork
tuğu veyahut elinde 

yeterli delil bulun
madığı için karşı koya
madığını biliyor. Devlet 
bakanı bile her yerde, 
her taşın altında 
cemaat çıkıyor diye 
beyanat veriyor, rahat
sız olduğunu belirtiyor; 
ama hiç adli ve idari 
araştırma yapılmıyor.” 
“Cemaatın tutuklan

masını istediği kişiler 
tutuklanınca bu kez bu 
savcı ve hakimlere 
övgüler yağdırılıyor. 
Hukuk sistemindeki 
tarafsız hakim ve 
savcılar korumasız, 
desteksiz ve zor 
durumda.”
“Bazı internet siteleri, 

basın ve medya hizme 
ti değil, cemaatin pro
pagandasını yapıyorlar.

Cemaatin plan ve 
programına uymayıp 
görevini yapan hakim 
ve savcı ve diğer 
görevlilere yönelik 
saldırılar cemaatin tali
matı ve planı gereği 
yürütülüyor.”
“Bakanlık ve genel 

müdürlüklere, hatta 
hükümete alternatif bir 
yapı kurularak tüm 
kurumlar yönetilmekte
dir. Polis, ordu, MİT, 
jandarma, yargı ve 
diğer kurumlan 
içersinde ayrı bir hiye 
rarşik örgütlenme 
kurarak ve bu teşkilat
ların sistemlerin 
bozarak çalışmalarını 

engelliyorlar. Üstüne 
üstlük bu teşkilatların 
personeli arasında 
ayrım, güvensizlik ve 
düşmanlık yaratarak 
kurumlan içeriden ve 
tamir olunmaz biçimde 
yaralıyorlar.”

Kitap bunca zamandır 
piyasada satışta, 
emniyetin biraz daha 
ileri gidelim yargının 
daha ileri gidelim 
devletin şifrelerini 
ortaya koyuyor.

Ama ne acıdır ki yet 
kililerde tık yok.

Uydurma davalar, 
uydurma deliller, 
uydurma tanıklarla 
yüzlerce suçsuz, 
masum insan içerde 
aylardan hatta yıllar
dan beri yatıyor.

Bu durum size man
tıklı ve inandırıcı geli 
yor mu?

Bana mantıklı gelmi 
yor, benim gibi milyon
larca insana da mantık
lı gelmiyor. Ama binler
ine inandırıcı geliyor: 
AKP iktidarına, onun 
yandaşlarına ve 
cemaat mensupları
na...

Türkiye Cumhuriyeti; 
demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devle
tidir diyoruz. O zaman 
Adalet Bakanlığı ve 
cumhuriyet savcıları 
bu konuda neden 
gerekli soruşturmayı 
yapmıyor dersiniz?

elm& «sekeri
—KREŞLERİ —

GEMLİĞİN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

KURUMU
EĞİTİMDE 12. VII
^Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”
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KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ BİNAM IZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SİNİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YETİŞTİBİYORUZ

i.

info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com
5I719 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 İHUStAFA ÖZAI^P EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiraiama Hizmetleri .

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire * 3. kat daire - 5. kat daire satılık

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

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

55

BBZELYE

Cumhuriyet Mh. Kumla Yolu üzeri No: 174 B Blok B 2 Manastır/GEMLİK

% 100 Dana.

Kavurma
150 g Şahın

%100 Dana

Pastırma

% 100 Dana

Mangal Sucuk
525 g Pınar
• % 60 Dana

% 40 Hindi

Yöremce

% 100 Dana

360 g Nimet

Dılımh Macar Sa am

% 100 Dana

Kangal Sucuk
250 g Şahın

120 g Şahın

Klasik Koyun Peyniri
600 g Bozbeyi

Klasik İnek Peyniri
600 g Bozbeyi

El Açması Üçgen Yufka

2,5 kg Ovadan

Kırmızı Yaprak
Mercimek 2,5 kg

Eski Pazar Cd. No: 17 GEMLİK

150 g İkbal
Dilimli Jambon
150 g İkbal

HARCA»

BİTMEZ
Toz Şeker
2 kg Şeker Tanesi / Araş

Kakaolu-Fındıklı
Meyveli Kek 
40 g Kekspir

65

adet

kristal 
tozşeker ^er Tanesi |

• Mİ 03/
Dondurulmuş Pizza 4'lü 
600 g Dr. Oetker

Bezelye Konservesi 
830 g Demko

Makarna Çeşitleri 
500 g Anlı

Deniz Kabuğu
Burgu
Kesme
Fiyonk

Çikolatalı Gofret 
38 g Xroll

03/
Kremalı Bisküvi 12'li 
240 g Saray Çikilop

Çörek Otlu-Susamh Kraker 4'lü 
160 g Eti Tadında

00
l t adet

Kakaolu Kek 5'Ii 
275 g Eti Popkek



Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
MART AVI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

5^ Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri
Mezuniyet Baloları

^‘Toplantı ve Seminerler

HİZMETLERİMİZ
J) Catering ve Garson Temini 

Mi,./,,t.... Nikah Masası Süsleme 
Sandalye Süslemeleri 

Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyon 
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224) 512 00 50 - 512 00 30



Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim
anlayışıyla sizlere

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF
Ücretlerimize eğl 

servis ve

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL 

ı-oğretlm, yemek, 
V dahildir.

^ENELTEMİZLİKFİRMASII

“Halı yıkamak bir sanattır*
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır. 1|

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
27 Eylül 2010 Pazartesi_________ www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr.Ziya Kaya Mh. Alp Sk.
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK 

Tel: 514 57 37

Gemsaz kavşağına hızlı giren kamyon 2 araca çarparak devrildi, 1 ölü 2 yaralı var

Kömür viiMii kamum dehşet saçlı
Gemsaz Kavşağında dün 
meydana gelen olayda bir 
kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 
Kazada, kömür yüklü kam 
yon sürücüsü Bahattin Bal 
cı, viraja hızlı girince karşı 
yönden gelen iki kamyonla 
çarpıştı. Bahattin Balcı 
hayatını feci şekilde kaybe 
derken, diğer araçlarda 
bulunan şoförler yaralandı. 
Haberi sayfa 2’de

ftileui nedenler 
intihara 

nedenoldu
Dün saat 14.oo sıralarında 
Umurbey Köprülü Kavşa 
ğı’nda zeytin ağacına kendi
ni asmış bir erkek cesedi 
bulundu. İntihar eden şah
sın 30 yaşlarında Kemal 
Yıldız olduğu belirlendi. 
Haberi sayfa 2’de

Olaylı Pazar
Yaz ayı sona erince kışlık evimize 

döndük.
Kışlık ev demek pazar günleri bah 

çeyle uğraşmak demektir.
Bu bende hobi haline geldi.
İş eldivenlerimi takıp, budama maka 

sini elime alıyorum ve kesilecek dalları 
koparmakla başlıyorum işe..

Geçtiğimiz hafta bahçemde bulunan iki 
adet zeytin ağacı ve bir adet nar ağacı
na İlaç atmıştım.

Bu pazar İse büyüyen çimlere sıra 
geldi.

Günümün yarısı, kesmek ve biçmekle 
geçti. Devamı sayfa 4’de

“Gemlik’teki Eviniz"
YENİDÜZENIEMEIERİMİZİIE

MÜgERİlERİMİZE HİZMETİ SÜRDÜRÜYORUZ
1 KİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA

RESTAURANTIMIZDA 
GÜNLÜK TAZE BALIK ■ ET 

ÇEŞİTLERİ VE SOĞUK 
MEZELER BULUNUR

Kumsal Sok. No : 18
Tel: O 224 513 12 72
Tel: O 224 513 21 46
Fax : O 224 514 05 01 

GEMLİK

Sabah Kahvaltısı + KDV

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yağmur ve çevre...
Hava birkaç gündür yağdı yağacak. 

Nihayet gürleyerek ışıldayarak içindekini 
kısmen boşalttı. Yağmurdan sonra buruk 
ve isli bir koku yayılınca ortalığa “çevresel 
kirlenme” geldi aklıma... Çevre sürekli kir
leniyor. .

Doğal yapı bozuluyor.
insanoğlu kendisine bahşedilen kay

nakları hoyratça ve yarınları düşünmeden 
harcıyor.

Doğal yapıyla inatlaşıyor.
Oysa yaşam koşullarımızı doğal çevre 

oluşturu yor...
Yaşamsal önem taşıyan toprak, hava ve 

su büyük tehlike altında.
Bu tehlikenin kaynağı da ne yazık ki 

insanoğlu...
Bir ilişkiler bütünü olan çevrenin soruna 

dönüşmesi genellikle insan kaynaklı etki
lerin, doğanın ilişkiler sistemini ve den
gelerini zorlamasının sonucu...

Sürekli artan nüfus yeni ve kullanışlı 
hammadde ve enerji kaynaklarının bulun
masını zorluyor.

Doğal yaşamın ve enerji kaynaklarının 
daha iyi biçimde kullanılması için önlem 
alınması gerek.

Kaynakları verimli kullanmak kadar 
yeniden kazanım uygulamaları da çok 
önemli...

Bir kere;
Ekonomik açıdan işlenmemiş yeni ham

madde kullanımına göre daha ucuz.
Ekolojik acıdan ise kıdignıimış hammad

delerin atık olarak biriktirilmesinden ya da 
yakılarak yok edilmesinden daha anlamlı 
bir çözüm.
‘İnsanın doğaya gereksinimi vardır, ama 

doğanın ona gereksinimi yoktur’ özdeyişi 
giderek daha çok anlam kazanıyor.

Gelecek kuşaklara üstünde yaşanabilir 
bir gezegen bırakmak için elimizden geleni 
yapmak en önemli sorumluluğumuz.

Çevreye bir bütün olarak toplum 
düzeyinde ve evrensel olarak sahip çıkıl
ması, sorunların daha derinlemesine 
kavranarak, çözümlerinin araştırılması ve 
dünyanın "insanlığın ortak mirası" olduğu 
görüşüne ağırlık verilmesi ilk koşul.

196O’lı yıllarda çevre bilincinin geliştir
ilmesi önemsenmiş, giderek programlara 
ve uygulamalara yansıması sağlamış, 
konu hemen hemen her ülkede ve ulus
lararası düzeyde yasal çerçeveler kazanıp 
kurumsallaşmış.
Ancak kağıt üzerinde kalmış...
Günümüz insanı için önemli olan doğal 

çevre sorunları için önlem alınmasında ilk 
başvurulacak yol bilinçlendirici 
"eğitim"dir.

İnsanların doğal çevre sorunlarının bil
incine varması için yaşam alanlarının kir
lenmesi, bozulması mı gerekiyor?

Kuşkusuz başa gelince olaya tepki daha 
belirginleşiyor.
Ancak o zaman da gideni geri getirmek 

olanak sızlaşıyor.
Çeyre kirliliğinin yaratacağı sorunlar her 

bireyin geleceğini yakından ilgilendiriyor.
Bu yüzden bireylere toplum yaşamında 

kazandırılması gereken temel anlayışlar
dan birisi çevre kirliliğinin boyutlarını 
anlatmak ve önlenmesi konusunda bi 
linçlendirmek..

Nasıl yapılacak ?
Eğitimle...
Ama önce insanoğlu hazır olacak.
Bir de nüfus planlanacak.
Hemen şimdi.

Gemsaz kavşağına hızlı giren kamyon 2 araca çarparak devrildi, 1 ölü 2 yaralı var

limıthmi ttel saçlı
Roda Limanı’ndan 
Engürücük’e bağlı 
Yazırova semtinde 
bulunan Tayyip 
Kömür Deposu’na 
kömür taşıyan 
Bahattin Balcı(28) 
yönetimindeki 41 
UR 835 plakalı 
kömür yüklü 
kamyon, Gemsaz 
rampasına hızlı 
girince karşı yön
den gelen iki araca 
çarparak devrildi. 
Kazada, kömür 
yüklü kamyon 
şoförü Bahattin 
Balcı yaşamını 
yitirirken, diğer 
araçların şoförleri 
İbrahim Uslu ve 
Yaşar Aydın, 
şans eseri hafif 
yaralandılar. 
Olay, dün saat 
15.oo sıralarında 
meydana geldi. 
Roda Limanı İske
lesinden kömür 
yükleyen EMG 
Nakliyat firmasına 
ait 41 UR 835 
plakalı araç 
sürücüsü Bahattin 
Balcı, Borusan ve 
Çimtaş 
Fabrikalarını 
geçtikten sonra 
Serbest Bölge’ye 
doğru dönen 
Gemsaz virajına 
hızlı girdi. 
Bu sırada, Serbest 
Bölge yönünden 
Limanlar 
Bölgesi’ne giden 
Aktaş Nakliyat’a 
ait Yaşar Aydın’ın 
kullandığı 16 ZF 
788 plakalı boş 
kamyona çarptı. 
Devrilen kömür 
yüklü damperli 
kamyon, bu kez 
yine karşı yönden 
gelen Onsekizler 
Nakliyat’a ait 
İbrahim Uslu’nun 
kullandığı 16 ZM 
697 plakalı 
kamyonun şoför 
kabinine çarptı. 
İki araç arasında 
sıkışan kömür 
yüklü kamyon 
şoförü Bahattin 
Balcı olay yerinde 
feci şekilde 
yaşamını yitirirken, 
Aktaş Nakliyat 
Şoförü Yaşar 
Aydın, Onsekizler

Hastanesi’ne 
kaldırılırken, kaza 
nedeniyle Serbest

Bölge Yolu 2 saat 
trafiğe kapandı. 
Olayla ilgili soruş

turma Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatıldı.

Nakliyat Şoförü 
İbrahim. Uslu 
şans eseri hafif 
yaralandılar. 
Yaralılar ve ölen 
Bahattin Balcı 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet
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M ııeıleııleı intihara neden i
Dün saat 14.oo 
sıralarında 
Umurbey Köprülü 
Kavşağı’nda zeytin 
ağacına kendini 
asmış bir erkek 
cesedi bulundu. 
İntihar eden şahsın 
30 yaşlarında 
Kemal Yıldız 
olduğu belirlendi.
Kemal Yıldız adında 
30 yaşlarında bir 
genç, Umurbey 
Kavşağı’nda bir 
zeytinlikte intihar 
etmiş olarak 
bulundu. 
Dün saat 14.oo 
sıralarında Dörtyol 
Kavşağı’ndan 
Umurbey Köprülü 
Kavşağı’na doğru 
çıkarken, yolun 
sağında bulunan 
zeytinlikte ağaca 
asılı bir erkek cesedi 
gören vatandaşlar 
durumu polise 
bildirdi.
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi’nde 
görevli polisler, 
olay yerine gittik
lerinde 30 yaşlarında 
üzerinde tişört ve 
kot pantalon 
bulunan esmer, 
sakallı bir gencin 
limon sandığına 
çıkarak, kendini iple 
zeytin ağacına 
asılmış cesedi ile 
karşılaştılar.
Yıldız’ın, Lise 
Caddesi Depboy 
Sokakta ikamet 
ettiği öğrenildi. 
Polis, ağaçtaki 
cesedin ipini 
keserek, şahsı 
yere indirdi.
Durum, Cumhuriyet 
Savcılığı’na 
bildirildi.

AİLEVİ 
NEDENLER 
Polisin yaptığı ilk 
araştırmada, intihar 
eden şahsın Kemal 
Yıldız adında bir 
genç olduğunu, aile
vi sorunları bulun
duğunu belirledi. 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü, Olay 
Yeri inceleme 
Ekipleri, ceset ve 
çevrede yaptıkları 
incelemeden sonra,

Oİ
-

intihar eden şahsı 
Belediye Cenaze 
aracı ile Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırdı. 
İntihar eden 
gencin sol kolunda 
dövmeler olduğu 
görülürken, 
kapanmış çok 
sayıda jilet izine 
rastlandı.
Olayla ilgili soruş
turma polis ve 
Savcılık tarafından 
başlatıldı.

Hali oiobiisiinHen 
Men

tanınılan oldu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, oto
büsten inerken 
elbisesi kapıya 
sıkışan ve teker
leğin altında 
kalan 3.5 yaşındaki 
çocuk hayatını 
kaybetti. 
Olay, Huzur 
Mahallesi Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvan'nda mey
dana geldi. İddiaya 
göre, 16 F 4065 
plakalı halk otobüsü 
sürücüsü E.Ö. ile 
aracın dışında bulu
nan Ö.M.sohbet 
ederken araç 
içerisinden inmeye 
çalışan 3.5 yaşında
ki Halil Menteş'in

elbisesi arka kapıya 
sıkıştı. Araç hareket 
ettikten sonra oto
büsün altında kalan 
Halil Menteş olay 
yerine gelen 112 
ambulansı ile İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Halil, 
yapılan tüm müda
haleye rağmen 
kurtarılamadı.
Halil Menteş önceki 
gün ikindi namazını 
müteakiben Huzur 
Mahallesi Camiinde 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
Huzur Mahallesi 
Mezarlığında 
toprağa verildi.
Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.

Kızına çarpan 
II II II II surucnyu 

hastanede dövdü
Bursa'da bir 
kişi kızına çarpan 
ve onu hastaneye 
kaldıran sürücüyü 
darp etti.
Edinilen bilgiye 
göre merkez 
Osmangazi ilçesi 
Alemdar Mahallesi 
Çemen Sokak'ta 
16 P 058 plakalı 
kamyoneti ile 
geri manevra 
yapmak isteyen 
Ramazan S. (23) 
kamyonetin 
arkasından duran 2 
yaşındaki E.K.'ye 
çarptı. Sürücü, 
yaralı kızı kendi 
imkanları ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne

götürdü. 
Hastanede ilk 
müdahalesi 
yapılan 2 yaşındaki 
E.K.'nin hayati 
tehlikesinin bulun
madığı anlaşıldı. 
Kızının hastaneye 
kaldırıldığını 
öğrenen baba Oruç 
K. (25) yaralı 
kızı hastaneye 

kaldıran sürücü 
Ramazan S.'yi 
hastane önünde 
dövdü.
Polis, Oruç K.'yi 
gözaltına alarak 
karakola götürdü. 
Kaza ve darp 
olayı ile ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

MTO! ABONE OLDUNUZ MU?
C E ■ L i I' i I Ul lillûl İlmi tllETEli ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

i fGem/4’k.K<>rfez,jnîe^ıötte‘ " Www.ğernlikk>prfezgazetesi.com

prfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Olaylı Pazar
Öğleden sonra büroya gelerek bugünkü 

tazelenin hazırlıklarına başlıyoruz.
Haber mutfağımız öğleye kadar zayıftı.
Birşeyler olun mutlaka gazeteyi dolduru- 

uz demek üzereyken, telefonumuz çaldı.
Umurbey yolunda bir ihtihar olayı bildirildi.
Hemen araca atlayıp, Gemlik yönüne doğ 

u sürdüm aracı..
Olay yeriyle yolda karşılaşacaksın, dediler 

>e de görünür bir şey yoktu.
Terminale doğru geldiğimde polis araçları 

ıın Umurbey yokuşunun başlangıcında park 
ittiğini gördüm.

Aracı uygun bir yere park edip intihar yeri 
le doğru yürüdüm.

İntihar eden geç bir erkekti. Boylu boyuna 
yatıyordu zeytin ağacının altında.

Oradaki işim bitinde yeniden eve dönüp 
çocukları aldım. Büroya geldiğimde bulun
duğumuz binanın çatı arasını temizlemişler.

Bir traktöre pislik bizim işyerinin kapısına 
yığılmış.

Bir süre bekleyip işyerimize girebildik.
Çatı katlarının sık sık kontrol edilmesi ge 

rektiğini işyerimin önüne yığılan hurdaları gö 
rünce anladım.

Bilgisayarımın başına geçip haberi yazdım. 
Bu arada intihar eden şahsın taksi şoförü 
olup olmadığı yazınanelere sorarak öğreniyor 
dum ki yeni bir haber daha geldi.

Gemsaz yolunda kamyon kazasında bir 
kişi ölmüş..

Bu kez yeniden araca binip direksiyonu 
Serbest Bölge yönüne kırdım.

Trafik polisleri Gümrük girişinde yolu trafi 
ğe kapamışlar.

Basın olduğumu söyleyince geçmeme izin 
verdiler.

Kaza yerine 300 metre kala araçtan inip 
makinamı çalıştırmaya başladım.

Hızla viraja giren bir yüklü kamyon, iki ara 
ca çarpmış, genç şoför olay yerinde can ver
miş.

Serbst Bölge ve Borusan yolu bugün ihti 
yaca cevap vermiyor.

Bu yola en son cumartesi günü girmiştim.
Birçok liman çalışmadığı için yine de yol 

işlekti.
Normal mesai günlerinde Serbest Bölge 

yolunu bir girseniz korkarsınız. Yüzlerce TIR 
ve damperli kamyonlar yolda vızır vızır 
çalışıyor.

Bu bölgenin imar planları tamamlanır ta 
marnlanmaz, planlarda 30 metre olarak işle
nen yol, devlet tarafından yapılmalı.

Yoksa bu yolda kazalar bitmez.

BUSKI kanalizasyon 
Dorularını döşemeye başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su 
Kanalizasyon 
İşletmesi BUSKİ 
tarafından proje
lendirilen 
Kanalizasyon 
şebeke yenileme 
çalışmaların baş
landı.
Karsak Deresi 
yanında bulunan 
BUSKİ’ye ait deşarj 
pompalama tesis
lerinin önünden 
başlayan kazı çalış
maları önceki gün 
başladı.
Dere kenarından 
Terminal Köprüsüne 
kadar olan bölüme 
yeni kanalizasyon 
boruları döşenerek, 
kapatıldıktan sonra, 
Hürriyet Caddesi 
kazılarak, buraya da 
75 santimetre

çapında borular 
döşenecek. 
BUSKİ ilgilileri, 
Gemlik’in mevcut 
kanalizasyon 
şebekesinin ömrünü 
doldurduğu için

yenileme çalış
malarına başladık
larını, bölüm bölüm 
kentin tüm bozuk 
olan kanalizasyon 
şebekelerinin 
yenileceğini

belirttiler.
BUSKİ, Gemlik’te 
bugüne kadar 
13 bin 359 metre 
kanalizasyon, bin 
993 metre yağmur 
suyu borusu döşedi.

Gemlikle kaçak sigara merasııonu
Gemlik’te düzenle
nen operasyonda 
çok sayıda kaçak 
sigara ele geçirildi. 
Alınan bilgiye 
göre, Gemlik

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
ihbar üzerine, 
Cumhuriyet 
Mahallesi 446. 
Sokak'taki bir iş

yerine baskın 
düzenledi. 
Operasyonda 
çeşitli markalarda 
3 bin 245 paket 
sigara ele

geçirilirken, 
kaçak sigara 
sattığı ileri sürülen 
şahıs gözaltına 
alındı 
(haberler.com)

DEVREN SATILIK
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR

Tel: 0 532 235 38 58
İl GÜVEN ŞÖMİNE Kaliteyi takip edin, 

www.guvensomine.com bize lllaŞttCaksiHlZ 
sjjl 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:kadri_guler@hotmail.com
haberler.com
http://www.guvensomine.com
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İmalılar 
Miınal ı tramvayla 
HlcMlnk nnacak

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği 2010 yılı 
ikinci dönem 
kursları başladı. 
Manastır Kültür 
Merkezi altındaki 
salonda dün saat 
lO.oo’da Şef 
Bestekar Erdinç 
Çelikkol yöneti
minde Türk Sanat

Müziği Korosu 
yeni dönemin 
çalışmalarına 
başladı.
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Edip Özer, 
gazetemize vaptığı 
açıklamada, bu yıl 
16. yılına giren Türk 
Sanat Müziği

Korosu’nun geçmiş 
yıllarda olduğu gibi 
Türk Sanat Müziğine 
gönül veren dernek 
üyelerinin katılımıyla 
başladığını, çalış
maların 2011 yılı 
yazı sezonuna kadar 
sürdürüleceğini 
söyledi. 
Özer, Türk Halk 
Müziği çalışmalarına 

da önümüzdeki 
hafta Nida Ateş 
şefliğinde 
başlanacağını, 
Çocuk Korosu’nun 
ise bu yıl büyük bir 
ihtimal Belediye’nin 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu karşısındaki 
Belediye Meclis 
Salonu’nda yapıla
cağını belirtti.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yeşil 
Bursa'nın yeşil 
vagonlarının yıl
başından itibaren 
gelmeye başlaya
cağını belirtti. 
Başkan Recep 
Altepe, vagonların 
30'unun bir yıl 
içinde sisteme ente
gre edileceğini vur
gulayarak, "Yeni 
vagonlar ve mevcut 
vagonlara da klima 
takılmasıyla 
BursalIlar bir yıl 
içinde konforlu 
ulaşımın keyfini 
yaşayacaklar." dedi. 
Başkan Altepe, 
Bursa'nın hafif raylı 
sisteminde çalışa
cak yeni 
vagonlarının 
üretildiği 
Bombardier'in 
Almanya'daki fab
rikasında inceleme 

lerde bulundu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar, Başkan 
Danışmanları Taha 
Aydın ve Levent 
Fidansoy'la üretimi 
tamamlanan ilk 
yeni vagonu 
kontrol eden 
Başkan Altepe, 
Bombardier 
Genel Müdürü 
Veickhoff Bord'tan 
diğer vagonların da 
üretim aşaması 
hakkında bilgi aldı. 
Başkan Recep 
Altepe, Bursa'nın 
hafif raylı siste
mindeki yolculuğu 
daha konforlu 
hale getirecek ve 
yeni vagonların 
ilkinin yılbaşında, 
diğerlerinin de bir 
yıl içinde sisteme 
entegre olacağını 
söyledi.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖUFU GAZETESİ & GSlER AJANS

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3774

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

AYDOĞMÜŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
‘ÜNİVERSİTE MEZUNU 

‘İSO-HACCP-TSE PROSEDÜRLERİNİ 
YÜRÜTEBİLECEK 

‘ÜRETİM AŞAMALARINI TAKİP EDECEK 
‘GEMLİK'TE İKAMET EDEN 

GIDA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR 
MÜRACAAT: TÜLAY HANIM 

TEL: 0 224 512 02 96 
ADRES: UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1 
GEMLİK/BURSA

TJ LJ K
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV 
0 532 262 90 46

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel ı (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Ödülde ayırım doğru mu?

Erkek Milli Basketbol 
Takımımızın Dünya İkincisi 
oluşu tabiidir ki; tüm ulusu 
sevince boğdu. Ulusça 
gururlandık. Başarı Türk 
spor tarihine altın harflerle 
yazıldı.

Basketbol sporunun 
sevilip, gelişmesi ve 
başarılı olunmasında 
Sayın Turgut Özal’ın 
Başbakanlığı döneminde 
her il ve ilçenin, belde, 
semt ve mahallelerinde 
basket sahaları kurul
masının büyük rolü 
olduğunu da burada belirt
mek bir hakkın teslimidir.

Başarılı sporcularımıza 
yasal ödülleri veriliyor.

Erkek Milli basketbol 
Takımımızın dünya İkincisi 
olması nedeni ile Sayın 
Başbakanımız kesenin 
ağzını açtı. 28 milyon TL 
lik ekstra bir meblağı takı
ma armağan etti.

Filelerin sultanı kız voley
bol milli takımımızdan bu 
olağanüstü ödül neden 
esirgendi?

Kadında, erkekte 
insandır.

Demokrasi de kadın 
erkek eşittir.

Kadını ikinci derecede 
görmek, erkekle eşit say
mamak doğru olmayan bir 
davranıştır.

Başarılı kadın sporcu
larımız da ödüllendirilme- 
lidir.

10 bin, 5 bin metre 
koşullarında büyük 
başarılar gösteren Elvan 
Abelegesse, Dünya Halter 
Şampiyonasında silkmede 
üç altın madalya kazanan 
Nurcan Taylan, gümüş 
madalya kazanan Sibel 
Özkan ve Aylin Taşdelen 
masa tenisinde Akdeniz 
oyunları şampiyonu altın 
madalya sahibi Melek Hu, 
kadınlar boks şampiyona 
sında 2. kez altın madalya 
alan Gülsüm Takar’ın 
gözardı edilip, özel 
ödüllerden mahrum 
edilmesi, ferdi sporcu
larımızı üzmez mi?

Tümü dar gelirli.
Ferdi spor, en zor 

spordur.
Başarı, sporcunun gücü, 

zekası, çok çalışması ile 
bir başkasının katkısı 
olmaksızın kazanılır.

Bir bayanın erkeğe göre 
yaradılıştan fiziki gücü

daha azdır.
Sporcularımızın ayrıca orta 
sınıf halk kesimlerinden 
hatta dar gelirli kesimler
den oluşu, diğer ülkelerin 
insanına göre daha 
güçsüzdür.

Bu gerçeğe rağmen gös
terilen başarı, daha da 
teşvik edilerek, ferdi spor 
yapanların sayısının art
tırılması devlet desteği ile 
sağlanmalıdır.

Ödüller de mirasyedi 
savurganlığı şeklinde 
olmamalıdır

Erkek milli basketbol 
takımımıza 
Başbakanımızın devlet 
yardımı 28 milyon TL.si, 
çok büyük bir meblağ.

Bu devlet o kadar zengin 
değil.

Bu ödülle kaç öğrencinin 
barınabileceği yurt binası, 
kaç tam teşekküllü sağlık 
kuruluşu yapılabilinirdi.

Devlet yönetme sorumlu
luğu yüklenenler, milletin 
parasını en iyi şekilde 
korumak, değerlendirmek 
zorundadır.

Öncelikli ihtiyaçlar 
karşılanmalı, noksanlıklar 
giderilmelidir.

Devlet, kimine öz, kimine 
üvey evlat muamelesinde 
bulunamaz. Başarı işe 
başarı, farklı davranış 
niye?

Ülkemizin güzide yapı 
şirketi Ağaoğlu’nun erkek 
basketbol milli takımı 
oyuncularına birer apart
man dairesi bağışı takdire 
şayandır.

Spora teşviktir. Diğer 
başarı göstermiş sporcu
larımızı da ödüllendirmesi
ni düşüneceğini, onlara da 
bağışta bulunacağını 
umuyoruz.

Diğer kuruluşlarda bu 
örnek davranışı göster
meli.

Başarıya ödül dağıtımı 
bir görevse; başarı 
gösterenin de ödül bek
lemesi de hakkı olsa 
gerek.

Kadın Haklarını Koruma 
Derneği Genel Başkanı Av. 
Gönül İşler de erkek bas
ketbol takımı sporcularına 
tanınan hakların aynısının 
başarılı kadın sporcu
larımıza da verilmesi için 
Başbakandan gazete ilanı 
ile talepte bulunuyor.

Gerçekleşir mi dersiniz?

KPSS’ye 
24 milyon 

aday 
hasvurdn

ÖSYM, ”11 Tem 
muz 2010 tarihin 
de lisans mezun
larına yönelik yapı 
lan KPSS'de sınav 
sorularının çalın 
dığı ve kopya çe 
kildiği" yönündeki 
iddialar nedeniyle 
kamuoyunda 
oluşan endişelerin 
giderilmesi için 26 
Eylül 2010 Pazar 
günü yapılacak 
ortaöğretim ve ön 
lisans mezun
larının gireceği 
KPSS'yi 
ertelemişti.
KPSS'nin ertelen
mesiyle sene 
şonuna kadar 
ÖSYM'ce yapıla
cak 12 sınavın 
düzenlemesi ve 
başvuru tarih
lerinde değişiklik 
olabileceği ihti
maliyle daha önce 
duyurulan tarihler 
iptal edilmişti.

<zlm& sekeri
GEMLİK'İN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
KURUMU

€GİTİWID€ 12. VII
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI
KAYITLARIMIZ SINIF

KONTENJANLARIMIZLA
SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIM İZ VE 
İKİ DİNİMİZLE ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz
■A ........—im II —

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
MORTGAGE BROKER İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsakh Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire • 3. kat daire • 5. kat daire satılık

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
N—^BH—D——N——i——

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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® SosyAl Yaşam MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIS PAKETLERİ

HARTAYI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

.•.A ^ater*n§ ve Garson Temini 

Nikah Masası Süsleme 
Sandalye Süslemeleri 

Masa Örtüsü Süslemeleri 

Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyon 
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Düğün, Nişan, Kokteyl 
Gala Yemekleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Kurum Yemekleri

^Mezuniyet Baloları 
Toplantı ve Seminerler

Müracaat: (0.224) 512 00 50-512 00 30



Gemlik-Orhangazi yolu 2.Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim
anlayışıyla sîzlere

4-5 YAŞ 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF
Ücretlerimize eğl 

servis ve

4.900 TL
5.100 TL
6.200 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL
7.400 TL

■ -öğretim, yemek, 
V dahildir.

GENEL TEMİZLİK FİRMASI
“Hah yıkamak bir sanattır*
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
28 Eylül 2010 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Or.Zlya Kaya Mh. Alp Sk.
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMUK 

'Tel: 514 57 37

Biiyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve teknik heyeti Gemlik’te incelemeler yaptı

Boşaltılan evlere kira sözü
Biiyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe 
ve Genel Sekreter ve daire başkanlar/ dün 
ilçemizde bir dizi inceleme yaparak, BUSKİ 
tarafından Karsak Deresi yanında başlayan 
kanalizasyon şebeke çalışmalarını izledi. 
Başkan Altepe, Bahkpazarı Hamamı, Halk 
Eğitim Merkezi binası, Bahkpazarı 1 Nolu 
caddede bulunan Bekçeler’e ait binada 
incelemeler yaparak bilgi aldı. Altepe, daha 
sonra Kalealtı Sokak’ta vatandaşlarla sohbet 
ederken, evlerini boşaltan mahalle sakinleri 
ne önümüzdeki ay kira yardımı yapacakları 
için müjde verdi. Kadri Güler’in haberi 2’de

Ikigünde 
ikinci intihar 
Pazar günü Umurbey çıkışında bir 
zeytinlikte bulunan intihar etmiş erkek 
cesedinden sonra, dün de Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu arkasındaki zeytinlik
te zeytin ağacına kendini asmış olan 
Ömer Özdemir (46) adlı şahsın intihar 
etmiş cesedi bulundu. Olay, zeytinliğe 
ilaç atmaya giden şahsın görmesiyle 
ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili soruş
turma başlattı. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Altepe’nin ziyareti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe dün yine teknik kadrosuy
la Gemlikteydi.
Altepe’nin bu gelişi, aylık mutad gezi 

lerden biriydi.
Büyükşehir Kanalizasyon Su İşletmesi 

BUSKİ’nin başlattığı kanalizasyon şebe 
ke yenileme çalışmalarını görmek, kamu 
taştırılan Bahkpazarı Hamamı’nı görmek 
ve Kalealtı Sokak’ta evleri kayan vatan
daşlarla buluşmak...
Altepe, kanalizasyon çalışmaları ile 

ilgili bilgi alırken, sağanak yağışta 
başladı. Gemlik’e 4 milyon liralık yatırım 
yaptıklarını açıkladı. Devamı syf.4’de

j[ “Gemlik’teki Eviniz” 
TENİOİİZENIEMEIERİMİZİIE

MÜJIERİIERİMİZE HİZMETİ SÜRDÛRİİYORUZ

1 KİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA

RESTAURANTIMIZDA 
günlük taze balik ■ et 

ÇEŞİTLERİ VE SOĞUK 
MEZELER BULUNUR

Kumsal Sok. No : 18
Tel: O 224 513 12 72
Tel: O 224 513 21 46
Fax : O 224 514 05 01 

GEMLİK
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve teknik heyeti Gemlik’te incelemeler yaptı

Boşaltılan enlere kira sözü
Dil Devriminin 78.Yılında Türkçe’miz

Büyük önder Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 
1932’de dil kurultayını toplayarak dil çalışmalarına 
başlanmasını buyurur. Çünkü dil ve ulus kavramları 
arasında ona göre sıkı bir bag vardır. “Ulus demek 
dil demektir.” sözüyle de bu düşüncesini pekiştirir.

Yüz yıllarca süren OsmanlI’nın egemenliği 
Türkçe’mizi üvey evlat konumuna düşürür.

Ülkede yaşayan elit tabaka, yöneticiler ve 
sanatçılar karma bir dili kullanırlar, bunun adına da 
Osmanhca derler. Arapça ve Farsça ön plana 
çıkarılır anadilimiz geri plana itilir. Türkçe sadece 
halk arasında geçerliliğini korur,halk şairleri şiir
lerini Türkçe ile üretırler.Devlet katından uzak
laştırılan anadilimiz halkın gönlünden ve yüreğin
den beslenerek yaşamını küçük bir ırmak gibi 
çapıldıyarak günümüze dek sürdürür.

78 yıl önce dil konusunda yapılan bu çalışmalar 
günümüze dek canlılığını ve etkisini sürdüremedi. 
Atatürk’ün mirası olan Türk Dil Kurumu kapatıldı, 
onun yerine tarih kurumunu da içine alan “Atatürk 
Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” kuruldu.

Bu kurum günümüze dek kendine yaraşır,kalıcı 
önemli eserler üretemedi. Birkaç kitap ve dana önce 
yayınlanan sözlüklere OsmanlIca sözcükler 
eklenerek bunları yayınlamayı marifet saydılar.Üste- 
lik bu kurumun yönetiminde bulunanların büyük 
büyük unvanları da var. Dile fazlaca katkısı olmayan 
ipe sapa gelmez eserler yayınlayarak gereksiz yere 
masraf yaptılar.

Sonuç olarak Türk dilinin gelişmesine ve etkili 
olmasına hiçbir katkı sağlamadılar,aldıkları 
maaşları da hak etmediler. Sayın Evren’in 
Türkiye’ye yaptığı iyiliklerden biri de budur.

Bir avuç aydın ve yurtsever “Dil Derneği’ni” 
kurarak Türk diline hizmetlerini günümüzde de 
sürdürmeye çalışıyor.

Bir yazar (Ç.A) günlük hayatımızda konuştuğumuz 
Türkçe sözcük sayısı 300-400 civarındadır, basında
ki yazılı sözcük sayısı 700-800’ün altına doğru 
inmektedir, diyor. Kırsal kesimde vatandaşlarımızın 
konuştuğu , duygularını, düşünlerini ve derdini 
anlattığı sözcük sayısı 250’yi geçmemektedir. 
Dilimizin sözcük zenginliği bu mudur? 
Konuşmalarımızda dilimizin varsıl bir sözcük 
dağarcığına sahip olduğunu söyler dururuz; ama 
gerçek hiç de böyle değil.

Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün ve aydınların 
tüm çabalarına karşın Türkçe yeterince beslenip, 

* gelişip, serpilemedi. Tarama, derleme ve türetme 
yollarına başvuruldu. Bu alanda başarılı çalışmalar 
yapıldı. Bunlardan rahatsız olan gerici ve yoz bir 
çevre dilin özleşmesine ve gelişmesine engel 
olmaya çalıştı. Bunlarla da yetinmeyip yapılan çalış
malarla alay ettiler. O dönemde karşı çıktıkları bazı 
sözcükleri-olanak, koşul, yanıt, öğrenci-bugün kul
lanır oldular.

Günümüzde caddelere, meydanlara çıkıp bir 
bakalım; işyerlerinin, mağazaların, ahş-verış merke
zlerinin isimleri neden hep yabancı dır? Yapılan 
açıklama daha çok ilgi çekmesiymiş.

Şu kullanılan sözcüklere ne dersiniz?
“hit, klip, remiks , singıl, maxi, large, midi, relax 

olmak, trend, spontane, link, laptop, nick name, 
global, printer, full, ambiyans, imitasyon, dizayn, 
print aut, online, absürt, feedback, partner”

Toplum olarak teknolojik gelişmelere ayak uydu
racağız; fakat dilimizi kirleterek değil.

: Sanat, spor, müzik ve bilişim sektörlerindeki ter
imlerin mutlaka Türkçelerini üretip, uydurup 
piyasaya sürmek zorundayız. Bugün computer 
sözcüğünü bilgisayar sözcüğü ile karşıladığımız 
gibi. Buna kimsenin bir itirazı var mı?

Dil bayramı devletin ve yerel yönetimlerin 
katkılarıyla topluma mal edilerek dilin önemi vurgu
lanabilir, dilin kirletildiğine dikkat çekilebilir. Bu 
konuda NİLÜFER belediyesinin ve Mustafa 
Bozbey’in örnek alınmasını öneririz.

Bozbey, geçen dönemden bu yana Türkçe kul
lanımı ve işyerlerine Türkçe tabela konusunda çok 
titiz davranıyor. Bu yönde kampanyalar bile düzen
liyor. Aklına ve yüreğine sağlık Sayın Bozbey. Dansı 
bızLun başına .. DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN..

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Genel Sekreter ve 
daire başkanlar) 
dün ilçemizde bir 
dizi inceleme yaptı. 
Altepe, Kalealtı 
Sokak’ta meydana 
gelen heyelan 
nedeniyle evleri 
boşaltılan ve 
kiraya çıkanlara 
önümüzdeki aydan 
başlamak üzere 
kira yardımı 
sözü verdi.
Dün saat 15.45 
sıralarında ilçemize 
gelen Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, BUSKI 
tarafından Karsak 
Deresi yanında baş 
layan kanalizasyon 
şebeke çahşmala 
rım da yerinde 
inceledi.
Teknik elemanlar
dan çalışmalar 
hakkında bilgi alan 
Altepe, yaklaşık bin 
300 metre yeni 
kanalizasyon 
şebekesi döşene 
ceğini belirterek, 
eklentiler ile birlikte 
işin maliyetinin 
4 milyon lira ola
cağını açıkladı. 
Teknik ilgililer, 
Başkana çalışmalar 
hakkında detaylı 
bilgiler verirken, bu 
çalışmaların BUSKİ 
tarafından yaptırıl
makta olan Orhan 
gazi’den Karsak 
Deresi vasıtasıyla 
gelecek atıklar ile 
Gemlik kanalizas 
yon atıklarının arıt
masının yapılacağı 
sistemden ayrı 
olduğunu, kanali 
zasyon şebekesinin 
Karsak Deresi 
Hürriyet Caddesi 
daha sonra ise 
istiklal Caddesi’nde 
devam edeceği 
bilgisi verildi. 
Gemlik BUSKİ 
Tesisleri’ni de ge 
zen Başkan Altepe, 
oradan Çarşı Dere 
si’ne gelerek, 
oradaki Balıkçı 
esnafıyla konuştu. 
Ak Parti İlçe Baş 
kanı Oktay Kahve 
ci, Büyükşehir 
Belediye Meclis

üyeleri ve Büyük 
şehir Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, Gökay Bilir, 
Ak Parti ilçe yöne
tim kurulu üyele 
rinin de katıldığı 
incelemede, 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nce kamu
laştırılan Balık 
pazarı Hamamı 
Halk Eğitim 
Merkezi Binasında 
da incelemeler 
yaptı. Halk Eğitim 
Merkezi’ndeki 
incelemelere İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve okul müdürü de 
katıldı. Tarihi bina 
mn ancak Büyük 
şehir Belediye 
si’nce onarılabile
ceğini söyleyen 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Büyük 
şehir’den destek 
istedi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tek 
nik elemanlarının 
konu ile ilgilen
melerini istedi. 
Ordan 2010 yılı 
kamulaştırma 
planında Bekçe 
Ailesi’ne ait olar.

Bahkpazarı 
Mahallesi 1 Nolu 
Caddedeki tarihi ev 
konusunda bilgi 
alan Başkan Alte 
pe, bir süre Balık 
pazarı kahvehane 
İerinde oturarak 
vatandaşlarla 
sohbet etti.

300 LİRA KİRA 
YARDIMI 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Bahkpazarı 
Camini de incele 
dikten sonra ken
disini bekleyen 
Kalealtı Sokak 
halkı ile buluştu. 
Kendilerinin dışın
daki işlemlerin 
ağır ilerlediğini 
söyleyen Başkan 
Altepe, evlerini 
boşaltan mahalle 
sakinlerinin 
önümüzdeki ay kira 
yardımr yapacakları 
için müjde verdi. 
Binalar konusunda 
çözüm aradıklarını 
söyleyen Altepe, 
konuyu Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanının da Anka 
ra’da takip ettiğini 
belirtirken, vatan
daşlarda evlerinde 
eğrelti gibi otur

duklarını söylediler. 
Evlerini terkeden 
bazı bölge sakinleri 
ise, “Beş aydır evi 
mize giremiyoruz. 
Dışarıdayız. Kira 
ödüyoruz. Çözüm 
bulunamayacaksa, 
doğalgaz ve elek
triği bağlasınlar, 
evlerimizde otu
ralım” dediler.
Sorunu çözmeye 
çalıştıklarını 
söyleyen Altepe, 
“Kayan evlerimizi 
istimlak edecek 
misiniz?” sorusunu 
cevaplarken, 
“Bu iş çok boyutlu. 
Burada sorunu 
çözmek için bulu 
nuyoruz. Önümüz 
deki aydan itibaren 
dışanda evlerinde 
oturmayan kira 
ödeyenlere kira 
yardımı başlata
cağız. Bunun 
çalışmalarını 
yapıyoruz. Yakında 
kira yardımlannızı 
alacaksınız.” 
şeklinde konuştu. 
Ak Parti İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci ise 
gazetemizi 
arayarak, kira 
yardımının 300 lira 
olacağını bildirdi.
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Kasap Kemal Yıldız’ın intiharından sonra dün de meyhane 
işletmecisi Ömer Özdemir kendini zeytin ağacına astı 

III günde ikinci intihar
Sahte paraları 

tuvalete sakladılar

Pazar günü Umurbey çıkışında bir zeytinlikte bulunan intihar etmiş erkek 
cesedinden sonra, dün de Şükrü Şenol ..İlköğretim Okulu arkasındaki zeytin
likte zeytin ağacına kendini asmış olan Ömer Özdemir (46) adlı şahsın intihar 
etmiş cesedi bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlçemizde dün de bir 
intihar olayı yaşandı. 
Halit Mirasyedi adlı 
şahıs, dün saat 
10.30 sıralarında 
Çukurbahçe mevkii 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
arkasındaki zeytin
liğine ilaç atmaya 
gittiğinde, 
ağaçta asılmış 
bir erkek cesediyle 
karşılaştı.
Mirasyedi durumu 
polise bildirdi.
Olay yerine gelen 
polis, Cumhuriyet 
Savcısının 
gelmesini 
beklemesinden 
sonra olay yeri 
polisi çevrede 
inceleme yaptı. 
Ceset ağaçtan 
indirilerek, 
üzerindeki 
eşyalar çıkarıldı. 
Kendini zeytin 
ağacına asan 
kişinin Ömer 
Özdemir(46) adlı 
Elazığ Maden 
doğumlu, bir 
zamanlar meyhane 
işletmeciliği 
yapan şahıs 
olduğu belirlendi. 
Savcı, ceset 
üzerinde inceleme 
yaptıktan sonra

8O'lik defle esini miras 
yüzünden kamayla öldürdü
Bursa'da oturduğu 
evi büyük kızına 
miras olarak veren 9 
çocuk annesi yaşlı 
kadın, 80 yaşındaki 
eşi tarafından 
kamayla öldürüldü. 
Olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
Tayakadın Mahallesi 
Ürünlü Caddesi 
üzerinde gece geç

ceset ailesine Ağım Gemlik Olayla ilgili
teslim edilmek Devlet Hastanesi soruşturma devam
üzere Muammer morguna kaldırıldı. ediyor.

saatlerde meydana 
geldi. Eve aşırı dere
cede alkollü gelen 
80 yaşındaki Selami 
Y., oturdukları evi 
büyük kızına miras 
olarak veren hayat 
arkadaşı Gülten 
Y.(72) ile tartışmaya 
başladı.
Bunun üzerine evde 
bulunan kama tabir 

edilen bıçağı eline 
geçiren 80'lik dede, 
eşini 7 yerinden 
bıçaklayarak 
boğazını kesti. 
Kanlar içerisinde 
kalan yaşlı kadın 
olay yerinde hay
atını kaybetti.
Eşini hunharca 
öldüren Selami Y., 
vatandaşların

cinayeti ihbar 
etmesinin ardından 
yakalandı. Zanlının 
aşırı derecede alkol
lü olması sebebiyle 
ifadesine başvurula
mazken, mahalle 
sakinleri yaşlı çiftin 
miras yüzünden sık 
sık tartıştıklarını dile 
getirdi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Bursa'da seyyar 
börekçiden sahte 
para ile alışveriş 
yapmak isteyen 2 
arkadaş, börekçinin 
uyanıklığı 
sayesinde kısa 
sürede yakalandı. 
Fark edilince Kent 
Meydam'nda bir 
tuvalete kaçan ve 
havalandırma 
boşluğuna sahte 
paraları saklayan 
zanlılar polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün gece 
Kent Meydam'ndaki 
bir seyyar 
börekçiden simit 
alan Numan K. (43) 
ve Kamil A. (44), 
simitlerin ücreti 
karşılığında 
börekçiye 50 TL 
verdi. Börekçi, 
parayı inceledikten 
sonra kendisine 
verilen 50 TL'nin

Oyun oynarken lıavlıolılu
Bursa'da, oyun 
oynamak için 
sokağa çıkan 12 
yaşındaki bir çocuk 
sırra kadem bastı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Ebu Ishak 
Mahallesi'nde 
babaannesini gör 
meye giden M.K., 
oyun oynamak için

Gazlnma hiıîılrlerlne girıliler
Bursa'da, alkolü 
fazla kaçıran 
müşteriler ile 
gazino görevlileri 
arasında 
kavga çıktı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
İnönü Caddesi'n 
deki bir gazinoda 
meydana geldi. 
Müşterilerden 
Şükrü T. (38), Ümit 
Ç, (20), Bülent O. 
(46), Ayhan A. (38) 
Emrah A. (37) ve 
Sebahattin H. (35), 
alkolü fazla kaçırın
ca taşkınlık yap
maya başladı. 
Gazino çalışanları 
gürültü yapan müş
terileri sessiz 
olmaları hususunda 

sahte olduğunu 
anladı ve şahıslar 
ile tartışmaya 
başladı. Bunun 
üzerine börekçi, 
155'i arayarak 
zanlıları ihbar etti. 
Börekçinin polisi 
aradığını gören 
iki kişi kaçarak Kent 
Meydam'nda ki bir 
kafenin tuvaletine 
saklandı. Ancak 
olay yerine yakın 
olan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ekipleri, 
zanlıları saklandık
ları yerde kıskıvrak 
yakaladı. Tuvalette 
yapılan aramada 
havalandırma 
boşluğuna bırakılan 
toplam 85 adet 50 
TL bulundu. 
Gözaltına alınan 
zanlılar ifadeleri 
alınmak üzere Çarşı 
Polis Merkezi'ne 
götürüldü.

sokağa çıktı. M.K., 
saatler geçmesine 
rağmen eve dön
meyince babaan
nesi A.K. merak 
edip kendisini ara
maya çıktı. Ancak 
torununu bula
mayan yaşlı kadın 
polise haber verdi. 
Polis, çocuğun 
kaçırılma ihtimali 
üzerinde duruyor.

ikaz etti. Ancak ika
zlara aldırış etme 
yen müşteriler ile 
gazino çalışanları 
Hakan G. (30), 
Osman E^38), Şerif 
Ş. (47), Erhan E. 
(41), Mehmet B. (27) 
ve Cengiz K. arasın
da tartışma çıktı. 
Kavga birden 
büyürken olay yer
ine çok sayıda polis 
sevk edildi. Polis 
ekipleri kavgayı 
güçlükle ayırdı. 
Kavgada gazino 
görevlilerinin üze 
rinde bir tabanca 
ele geçirildi. Polis, 
kavgaya karışan 
zanlıları göz altına 
alarak karakola 
götürdü.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Altepe’nin ziyareti...
Altepe, Gemlik’e her gelişinde Genel Sekre 

teri, teknik başkanlannı da beraber getiriyor.
Altepe’yi Ak Parti İlçe Başkanı Oktay Kah 

veci ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye 
Meclis üyelerinden bazıları karşıladı.

Teknik heyet, Başkanı kanalizasyon çalış- 
maları hakkında bilgi verdikten sonra bu çalış 
malan Belediye kameramanlanna röportaj ya 
parak aktardı.

Buradan Çarşı Deresi yanında seyyar balık 
satan esnaf ile görüşen Altepe, esnafı dinledi.

Esnaf dertli ama balık satıcılarından çevre 
de oturan vatandaşlarda şikayetçi.

Bu konu da bana gelen bilgilere göre Bele 
diye’ye bir de dilekçe vermişler.

Altepe’nin balık satıcılarından sonraki 
durağı Balıkpazarı Hamamı oldu.

Balıkpazan Hamamı, Büyükşehir Belediye 
si tarafından 2010 yılı kamulaştırma kapsamın 
da.

Duyduğuma göre kamulaştırma gerçekleş 
miş.

Burdan Halk Eğitim Merkezi binası önüne 
gelindiğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen ve okul Müdürünün kendilerini bek
lediği görüldü.

Halk Eğitim Binası için eğitimciler, Altepe 
den destek istediler. İstedikleri sözü de 
aldılar. Oktay Kahveci, Moda Sokak’tan geçen 
kapalı dere yatağının çıkan koku konusunda 
ilgililere “Bakın" direktifi verdi.

Daha sonra yürüyerek Bekçelerin evi hak 
kında bilgi aldı Altepe..

Burdan da Balıkpazarı kahvehanelerinde 
çay molası verildi.

Çay molasında Ekrem Düzgün Kumla 
yönüne doğru açılan yeni imar planlarının 4 
aydır Büyükşehir Belediyesinden geçmemesi
ni eleştirdi.

7/ Tarım Müdürlüğünden tarım alanlan 
konusunda yazı beklendiği öğrenildi.

Balıkpazarı sakinleri Mehmet Turgut’un 
yaptırdığı “boru pazarı "ndan şikayet ettiler. 
Buranın mutlaka yıkılması yeniden ahşap 
olarak çevreye uyumlu yapılmasını istediler. 
Altepe, buna da olur yanıtı verdi.

Asıl sorun Kalealtı Sokak’ta evleri kayan 
ve evlerini terk etmek zorunda kalan vatan
daşlardı.

Altepe bunlarla görüştü ve sorunlarının 
mutlaka çözüleceğini söyledi.

Kiraya çıkanlara ayda 300 lira kira yardımı 
sözü verildi.

Recep Altepe dün Gemlik’te bol söz verdi.
Bu sözler tutulacak mı, hep birlikte göre

ceğiz.

ocaian'ın mimi ı im aiM
Terör örgütü 
PKK'nın elebaşı 
Abdullah Öcalan'ın 
avukatları İmrah 
Adası'na gitmek 
için dün saat 10.30 
sıralarında 
ilçemize geldi. 
Gemlik Jandarma 
Komutanlığına 
gelen avukatlar, 
Aysel Tuğluk, 
Doğan Erbaş ve 
Aydın Oruç bir 
süre otomobilde 
bekledi. 
Avukatlardan 
eski DTP Milletvekili 
Aysel Tuğluk, 
gazetecilerin 
soruları üzerine, 
İmrah Adası'ndan 
dönüşte uygun 
olursa açıklama 
yapmayı düşündük
lerini söyledi. 
Tuğluk, görüşmenin 
içeriğiyle ilgili 
soruya, "Şu 
aşamada açıklama 
yapmak istemiyo
rum. Umuyorum 
ülkemiz için, 
halklarımız için 
hayırlı bir görüşme 
olur" yanıtını 
verdi. 
Açıklamanın ardın-

İİYIF

Jandarma Komutan binmek üzere Doğan Erbaş ve
lığına giren avukat
lar, daha sonra 
kendilerini İmrah

limana hareket 
etti.
Gazetemiz baskıya

Aydın Oruç, 
İmrah’dan dön
memişlerdi.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce 08160400EX055431 tescilli ve 
03.10.2008 tarihli beyannamemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

TOPRAK DIŞ TİCARET A.Ş.

DEVREN SATILIK
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEHDEVREN SATILIKTIR
Tel: 0 532 235 38 58

«GÜVEN ŞÖMİNE
www.guvensomine.com ^IZ,C ulttŞUCttksifllZ

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

1*2

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.guvensomine.com
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Gemlik Belediyespor iyi başladı 9-3

Yaklaşık bir ay önce 
oluşturulan ve ilk 
kez liglere katılan 
Gemlik Belediyespor 
lige moralli başladı. 
U-15 yaş ligi 7. grup
ta mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
çıktığı ilk maçında 3 
puanla tanıştı. Gollü 
ve mücadele içinde 
geçen maçı Gemlik 
Belediyespor 9-3 
kazanmayı bildi. 
Serdar Süha 
Dede’nin yönettiği 
maça Umurspor 

fırtına gibi başladı, 
henüz ikinci dakika
da Belediyespor 
kalecisi Ender’in 
yaptığı hatayı affet
meyen Muhammet 
takımını 1-0 öne 
geçirdi. Yediği 
golden sonra rakip 
kaleye yüklenen 
Belediyespor, 7. 
dakikada Furkan’ın 
kafa golüyle durumu 
eşitledi 1-1. Bir 
dakika sonra kaleci 
Ender’in yaptığı ikici 
hatayıyine

Muhammet affet
meyince durum 
2-1 oldu.
10. dakikada gelişen 
Belediyespor atağın
da Mert skoru 2-2 
yaptı. Arka arkaya 
sürpriz goller yiyen 
Belediyespor, 23’de 
Muhammed’le, 24’de 
yine Mert’le ve 30’da 
İsmail’le, 40’ta yine 
Mert’le bulduğu 
gollerle ilk yarıyı 
6-2 önde kapadı.
İkinci yarıda farkı 
azaltmak için rakip 

kalede gol arayan 
Umurspor, 61. de 
kazanılan 
penaltı atışında 
Necmettin’le durumu 
6-3 yaptı. Maçın 
ilerleyen dakikaların
da baskısını artıran 
Gemlik 
Belediyespor, 64’de 
Mustafa, 70’de Metin 
ve 80’de Furkan’la 
bulduğu gollerle 
maçı 9-3 kazandı.

SAHA : Gemlik 
HAKEM:

Serdar Süha Dede 7, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Ender 4, (Muhammer 
2) Hüseyin 6, (Fatih 
3) Mustafa 6, Ali 
Budak 6, Rahim 6, 
)Murat 6) İsmail 6, 
(Çağatay 6) Mert 8, 
Onurcan 6, (Metin 6) 
Furkan 6, 
Muhammed 6, Ali 
Toktaş 6, 
UMURSPOR: 
Süleyman 5, Emre 
Şahin 5, Coşkun 5, 
Ahmet 5, Berk 5,

Muhammet 7, Mert 4, 
(Ali 4) Oktay 5, 
(Furkan 3) 
Necmettin 6, Emre 
Marmara 6, Mehmet 
5, (Ahmet 3) 
GOLLER : Dk. 2-8 
Muhammet, Dk. 61. 
Pen. Necmettin 
(Umurspor) Dk. 7-80 
Furkan, Dk. 10-24-40 
Mert, Dk. 23. 
Muhammet, Dk. 30. 
İsrtıail, Dk. 64. 
Mustafa, Dk. 70. 
Metin (Gemlik 
Belediyespor)

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ & GÜLER AJANS

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

Tel: (0.224)513 9683GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3775 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
İ 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) ■

AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
‘ÜNİVERSİTE MEZUNU 

‘İSO-HACCP-TSE PROSEDÜRLERİNİ 
YÜRÜTEBİLECEK 

‘ÜRETİM AŞAMALARINI TAKİP EDECEK 
‘GEMLİKTE İKAMET EDEN 

GIDA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR
MÜRACAAT: TÜLAY HANIM 

TEL: 0 224 512 02 96 
ADRES: UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1
GEMLİK/BURSA

SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV 
0 532 262 90 46 

Samsun Merkez Emniyet 
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
ADEM ŞENYURT

O— Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.

« Hükümsüzdür. FEHMİ VARDA

Ulaştırma Bakanlığından almış 
olduğumuz Salih Kaya Gıda San. ve

Tic.Ltd.Şti. ne ait 34 VD1256 
a plakalı aracın taşıt kartını zayi ettik.

Hükümsüzdür.

SATILIK
fflDEUDtalJİFIDEFU 
(EüıMlfflilslınıunıı 

TEL:5133613
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ARKASI KAZAN
Seyfettin
ŞEKERSÖZ

Gemlik’te yıllardır sporun lokomotifliğini alışkanlıklardan kur
yapan Gemlikspor için kullanılan kelimeler görevi yürütmeye ç<
aynen böyle. “Büyük Kardeş” eklemiş.

Onların da amaçları gençlerimize spor yap- Yazılanlara bakıldı; 
tırmak. Belediyesi’nden bek

Ancak, her ailede olduğu gibi aslan payını şimdiye kadar ne gil
hep büyük kardeş alır, küçükler ise onun söz edilmemiş,
bıraktıklarıyla idare etmeye çalışırlar. Bu hep Burada konu yine 1 
böyle olmuştur. Büyük kardeş, küç

Anlatmak istediğim olay sadece Gemlik’te sine.
yaşanmaz, diğer ilçe takımları da aynı sıkın- Gemlik’teki tüm fe< 
tiyi yaşarlar. lerinin desteğiyle lo

Şimdi sıkı durun... Gemlikspor yönetim cut.
kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Gemlikspor’un ise
Recep Altepe’yi ziyaret ederek bazı kiralık olarak birkaç
serzenişlerde bulunup destek istemişler. Bu dışında kalıcı mekar 
destek arzu edilir ki sadece idman sahasıyla Zamanın yönetimle 
ilgilidir. gelip geçici başarıla

Yine de Siyaset kokan bir ziyaret diyebili- Gemlikspor yönetil
riz. Belediyesi’nden bek

Buraya kadar çok güzel. madıklarını söyleme
Tabi ki gidecekler ve isteyecekler. kurcalar.
Ama orada konuşulanlar ipleri koparacak Haberi okuyan kulı

türden konuşmalar olursa üzerinde durmak sesli düşünmeye ba 
gerekir. Gemlikspor nerde

Gemlikspor başkanı Orhan Koç, nerde yıkanıyor, idrr
Büyükşehir Belediye Başkam’na “Kulüp gidiyorlar, belediye 1
binaları ve idman sahaları bulunmadığı için destek sağlanmış di 
çok sıkıntı çektiklerini, Gemlik Bence yapılan kon
Belediyesi’nden bekledikleri desteği ala- ve yerinde değil.
madıklarını” dile getirmiş. Zamanın Büyükşel

Amaçlarının da Gemlikli gençleri kötü merhum Hikmet Şah

cim# sekeri
■KREŞLERİ *

GEMLİCİN İLK ÖZEL 
OKULÖNCESİ EĞİTİM 

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır” 

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ 

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF1 KONTENJANLARIMIZLA 
SINIRLIDIR

i KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 

İKİ RİNAMIZLA ATAK 
KENDİNE GÜVENEN.

DOĞAYAVE İNSANA SAYG 

info@elmasekerikre$.coı 
517 19 67 telefon ya da 51719

m. . „ of 

t flk«wry

NlWHPWffi ■’Of

YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARINIZ VE 
İRK İLKELERİNE RAGLI, YARATICI. 
SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 
İLİ MUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 

m veya www.elmasekerikres.com 
12 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mişti biliyoruz.
Tapulu yeriniz varsa yaparım, ya da kul- 

/K lanım tahsisi olan yer gösterin hemenJF\ r\Hr\LJEŞ yapayım demişti.
VACAK MI? Sayın Altepe’de aynı sözleri söylüyorsa,

makamına gidip Gemlik Belediyesi’ni şikayet 
gibi sözler sarf etmenin anlamı olamaz.

Çünkü Gemlik’te Belediye’nin dışında bu 
gibi yerleri temin edecek kişiler yok.

Gemlik Belediyesinin halen elinde olma
masına rağmen böyle bir tesis yapacağını 

rtarmak adına önemli bir herkes biliyor.
çalıştıklarını sözlerine Geçtiğimiz yıllarda Fidyekızık sahasına

neden idman için gidildiği malum. Takımda
lığında ziyarette Gemlik oynayan 18 kişinin 12’si Bursa’da ikamet
eklentilerin ne olduğu, ediyorsa ve maçların oynandığı sahaların
|ibi yardım alındığından çoğunun sentetik olması zamanın hocası

tarafından tercih edilmişti sanırım.
e başa dönüyor. Ama oraya gitmek için de tahsis edilen
çük kardeşler mesele- araçların Belediye’ye ait olduğunu da unut

mayalım.
sdere kulüplerin, yönetici- Gemlik’te spora ağabeylik yapması bekle- 
okalleri olan verleri mev- nen Gemlikspor’un idman sahası isteklerine 

diğer kulüplerimizin de destek vereceğinden
e kurulduğundan bu yana eminim ancak “Gemlik Belediyesi’nden 
c verde tuttukları verier destek alamıyoruz” sözlerine katılacaklarını
mı olmadı. sanmıyorum, Küçük Kumla sahası toprak
leri kalıcı yatırımlar yerine olmasına rağmen soyunma odaları ve 
arı tercih etmişler. duşuyla idman yapılabilir, en azından oranın
timinin, Gemlik sentetik olması için talepte bulunulabilir,
ekledikleri desteği ala- Bu ziyaretin baş kaldırma mı?
leleri insanların kafalarını Yoksa haklı istek mı? olduğu tartışılır 

ancak şikayet gibi sözlerin neleri doğura-
ılüp yöneticileri şimdiden cağını hep birlikte göreceğiz. fl
aşlamışlardır Gemlik’te sadece Gemlikspor yok. Birinci
) kalıyor, malzemeleri kümede Kurşunluspor, ikinci kümede
manlara ve maçlara neyle Umurspor, Kumlaspor, Karadenizspor, 
! tarafından kulübe ne gibi Körfezspor ve Zeytinspor kulüplerimiz de 
iiye merak edilebilir. var.......................................
nuşma çok acele olmuş Onlarında görüşlerinin alınması gerekir. En

azından Büyükşehir ziyaretinde bu kulüple
5hir Belediye Başkanı rimizden de birer temsilci olmalıydı,
ıhin’de aynı vaatleri ver- Bakalım kazanan kim olacak?

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZ ALP

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

BAY MUSTAFA OZALE. EMLAKITAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsaktı Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire * 3. kat daire * 5. kat daire satılık

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR^

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21^

http://www.elmasekerikres.com
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Mangal Sucuk 
525 g Pınar
• % 60 Dana
• % 40 Hindi

Kangal Sucuk 
250 g Şahin
•% 100 Danaj

Pastırma 
120 g Şahin
• % 100 Dana

Dilimli Macar 
150 g İkbal

100 Dana

Salam

Kavurma 
150 g Şahin
•% 100 Dana^

Dilimli Jambon 
150 g İkbal
•% 100 Dana

A-101
harca? harca 
BİTMEZ

01-30 EYLÜL 

»2010

Klasik Koyun Peyniri 
600 g Bozbeyi1 dM

oz Şeker
’ kg Şeker Tanesi / Araş

Kakaolu-F indi klı
Meyveli Kek 
40 g Kekspir

£!SUzi^e

I

tozşeker ^erîaneş/

• ü

Çikolatalı Gofret 
38 g XrollDondurulmuş Pizza 4'lü 

600 g Dr. Oetker
Klasik İnek Peyniri 
600 g Bozbeyi

Kremalı Bisküvi 12'li 
240 g Saray ÇikilopEl Açması Üçgen Yufka 

360 g Nimet Bezelye Konservesi 
830 g Demko

Osmancık Pirinç 
2,5 kg Ovadan

Kırmızı Yaprak MjıTJ-Jİlf
Mercimek 2,5 kg
Yöremce

Makarna Çeşitleri 
500 g Anlı

Deniz Kabuğu
Burgu
Kesrne
Fiyonk___

Kakaolu Kek 5'li 
275 g Eti Popkek

Çörek Otlu-Susamlı Kraker 4'lü 
160 g Eti Tadında ,^

Fell Pwii fri Ma. 17 c.FMI İK Cumhuriyet Mh. Kumla Yolu üzeri No; 174 B Blok B 2 Manastır / GEMLİK
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• Sosyal Yaşam MerLezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİNÖZELİNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
MART AYI SONUNA KADAR KAMPANYAPAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

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

HİZMETLERİMİZ
/ Catering ve Garson Temini 

. Nikah Masası Süsleme 
Sandalye Süslemeleri 

'A Masa Örtüsü Süslemeleri 

i Fotoğraf ve Video Çekimi 
Borkovizyon 
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterişi

Müracaat: (0.224) 512 00 50-512 00 30



«s Umut
# * THERMAL RESORT SPA

DOĞANIN SAĞLIKLI DOKUNUŞU

Geleneksel Ege mimarisi tarzında evlerde lüks ve daha konforlu konaklama Thermal Yayla Evleri, Kür Merkezi, 
2 açık yüzme havuzu, 4 kapalı termal havuz, çamur banyoları, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar 
€ski Aydın Volu Hasköy - Tekke Köyü Yolu üzeri Tel ! O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Sarayköy/DCNİZLİ WWW.umutthermal.COm

■asaımHKiK*
I GENEL TEMİZLİK FİRMASI I

“Halı yıkamak bir sanattır”
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır.

70 Eylül 7(110 Çar?flmh<

İK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dr.Ztya Kaya Mh. Alp Sk.
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK

Tel: 514 57 37

İlçemizdeki özel bir limanda önceki gece yük boşaltan sapan 
işçisi Sefahattin Porta dengesini kaybederek hangara düştü. 

TükMnü başaimih geminin 
hannarına düşerek öldü

Limanında yükünü 
boşalttığı geminin 
hangarına düşen işçi 
hayatını kaybederken, 
bir kişi de yaralandı. 
Limanlar Bölgesindeki 
özel bir limanda

meydana gelen kazada, 
sapancı olarak çalıştığı 
öğrenilen Sefahattin 
Porta (23), yük tahliyesi 
yapıldığı esnada, gemi
nin hangarına düşerek 
ağır yaralandı.

Vinç yardımı ile 
hangardan çıkartılarak 
Gemlik Devlet Hasta 
nesine kaldırılmak 
istenen Porta yolda 
yaşamını yitirdi. 
Haberi sayfa 3’de

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kişi başına birer ton kömür dağıtacak 

1600 ton kömürün 
dağıtım i$i ihale edildi
Gemlik Sosyal Yar 
dımlaşma ve Daya 
nışma Vakfı’nca 
muhtaç vatandaş 
lara dağıtılmak üze 
re bu yıl Çemlik’e 
tahsis edilen bin 
600 ton kömürün 
depolama ve dağı 
tim işi dün ihale 
edildi. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kad ri_g u ler@hotmai I .com

Güne Bakış

Akşam pazarı

Salı Pazarı Gemlik’in en önemli 
pazarıdır.
Genelde akşam saatlerinde alışve 

riş için pazara çıkarım.
Bu saatler, aslında pazarın en kala 

balık zamanıdır.
İşten çıkan işçi ve memurlar, bu 

। saatlerde pazar alışverişini yapar 
t far.

Batum İş Merkezi’nin önünden pa 
zara doğru girerken, önce balık 
satıcılarının önünden geçersiniz.
Palamutun bol olduğu bu günlerde 

yer gök balık.
Pazara girişte, balık kokusuna bir 

de lağım kokusu karışınca, sonuç 
ne olur bir düşünün. Sayfa 4’de

“Gemlik’teki Eviniz" 
yENİDÜZENlEMElERİMİZİlE 

MÜfTERİLmMİZC Hİ2M£Tİ SU^iiWYORUZ
1 KİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA 
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA

RESTAURANTIMIZDA 
GÜNLÜK TAZE BALIK ■ ET 

ÇEŞİTLERİ VE SOĞUK 

MEZELER BULUNUR 

Kumsal Sok. No : 18 
Tel: 0 224 513 12 72 
Tel: 0 224 513 21 46 
Fax : 0 224 514 05 01 

GEMLİK

Sabah Kahvaltısı + KDV

http://WWW.umutthermal.COm
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Geyik....

Önceki gün pazartesiydi ya. İş yaşamında 
olanlar için çok da keyifli bir gün değil 
Uzmanlar bu keyifsizliğin adına “Pazartes 
sen d romu” demişler.

Sendromumuzu dağıtmak için farklı konu 
lara dalalım.

İçinde gerçeklerin de olduğu hafif biı 
geyik yapalım.

örneğin Kızılderililer tarafından yazıldığ 
iddia edilen bir kitabe şöyle diyor:

“Yalan... Tohumdur. Bire kırk verir.
Verdiği, kırkın her biri bir tohumdur ki, o 

da bire kırk verir.
Bilgi de tohumdur. Bire yüz verir. .
Verdiği yüzün her biri bir tohumdur ki; 

sana bilgelik, torunlarına da ilham verir.
Zeka... Sudun Tohumları yeşertir.
Yalanı da bilgiyi de.
Yetenek... Topraktır.
Ne ekersen onu biçersin.
Ekmezsen üzerinde ayrık otları biter.
Emek Güneştir.
Tohuma da suya da toprağa da hayat 

verir.
Kader... Çadırındaki kilim gibidir.
İpliğini Ulu Manitu verir.
Sen dokursun. Deseni şendendir, renkleri 

Tanrı'dan.
Şans doğal gübredir.
Ne zaman nereye düşeceği belli olmaz. 
Kilime düşerse kirletir. Desenini değiştirir. 
Oysa toprağına düşerse besler. “ 
Bu kitabe okuyana ilham, yazana derman, 

dağıtana şans getirir. Her kim ki okuyup 
paylaşmazsa her türlü lanet kapısından 
eksik olmaz. Bu kitabeyi 15 kişiye yol
layanın da dileği üç vakte kadar gerçek 
olur. Silersen başına gelecekleri sen düşün 
artık. Örnekleri aşağıda yazılı...

Şans:
Bizim komşunun evde kalmış kızı Zehra 

kitabeyi 15 kişiye yolladı; 3 ay sonra doktor 
Vahit'le evlendi.

Lanet:
Dahiliye uzmanı Vahit Bey kitabeyi sildi;3 

ay sonra bizim komşunun evde kalmış kızı 
Zehra'yla evlendi. *

Şans:
Çiftçi Hüseyin yazıyı 15 kişiye yolladı; 3 

gün sonra 4 dönümlük bağına çok yağlı bir 
müşteri çıktı.

En çok 20 milyar edecek bağı 100 milyara 
Vahit Beye sattı. Bağı teslim etmeden önce 
arazinin altından 5 küp altın buldu.

Lanet:
Ev yaptırmak üzere varını yoğunu har

cayıp 4 dönümlük arazi satın alan dahiliye 
uzmanı Vahit Bey yazıyı sildi 3 gün sonra 
aldığı bağ, altından tarihi eser çıktığı için 
sit alanı ilan edilerek müzeler idaresince 20 
milyar bedelle istimlak edildi.

Yukarıdaki Kızılderili kitabesi var ya? 
Aslında uydurma...

Onun için sağa sola yollamayın. Böyle 
uyduruktan şeylerin şans veya lanet 
getirdiğine inanmıyorsunuz değil mi?

Siz siz olun şansa da kadere de bağla
mayın geleceğinizi... Emeğinize güvenin. 
Bilginizi besleyin,yeşertin...

Yolunuz aydınlansın.
Şunu hiçbir zaman unutmayın:
Toprağa düşmemiş, tohumu bulmamış, 

suya girmemiş ve güneşi görmemiş gübre 
ye sadece atık denir ve hiçbir işe yaramaz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kişi başına birer ton kömür dağıtacak

İMİ İlliİIBİSİBlİ
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’n 
ca muhtaç vatan
daşlara dağıtılmak 
üzere bu yıl Gem 
lik’e tahsis edilen 
bin 600 ton kömü 
rün depolama ve 
dağıtım işi dün 
ihale edildi. 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’n 
da İhale Komisyo 
hu huzurunda 
yapılan ihaleye 4 
firma katıldı.
Kapalı teklif usulü 
ile yapılan ihalede 
Komisyon 
Başkanlığı’nı Mal 
Müdürü Arif Uçar, 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Doğan, İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Besim 
Çavuşoğlu, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve Sosyal Yardım 
laşma Dayanışma 
Vakfı Müdüresi 
Zuhal Gökdemir 
katııldı.
Teklif mektuplarının 
şartnameye uygun
luğunun alınıp 
incelenmesinden

sonra en az 
teklif veren 
firma belirlendi. 
Yardım kömürünün

depolama ve 
dağıtımı işini alan 
firma ile ilgili

Bilal Çelik’in ince 
lemesinden sonra 
sonucun açık-

dosyayı Kaymakam lanacağı belirtildi.

İİHİOİIİ
Uzun yıllardan 
beri Halitpaşa 
Mahallesindeki 
binasında öğrenci
lerine hizmet 
veren Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
binası dün 
boşaltıldı. 
Kız Meslek ve 
Anadolu Kız 
Meslek Lisesi’nin 
bu yıl Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde 
yapılan yeni 
binaya taşınmasın
dan sonra 
boşaltılan 
bina, Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne

Il ill

tahsis edildi.
Boşalan binanın 
bakım ve onarım 
görmesi gerektiğini 
söyleyen İlçe 
Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen, 
önceki gün 
ilçemize gelen 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe’ye 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
binası hakkında 
rapor içeren bir 
dosya sunmuştu.
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İlçemizdeki özel bir limanda önceki gece yük boşaltan sapan 
işçisi Selahattin Porta dengesini kaybederek hangara düştü.

Yükünü boşalttığı neminin 
hangarına düşerek öldü

laf atma 
kavgasında pazar 

karıştı: 3 yaralı

Limanında yükünü 
boşalttığı geminin 
hangarına düşen 
işçi hayatını 
kaybetti, 
öğrenildiğine göre, 
Limanlar 
Bölgesi’n de ki özel 
bir limanda 
meydana gelen 
kazada, sapancı 
olarak çalıştığı 
öğrenilen Selahattin

Salıncak 5 naşınılolıi şocuğun sonu rtbu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde, babasının 
oynaması için otur
ma odasına kurduğu 
salıncağın ipi 
boğazına dolanan 5 
yaşındaki Kadir 
Türkmen boğularak 
can verdi. 
Olay, dün saat 
11.30 sıralarında 
Türkmen Ailesi'nin 
Mollafenari 
Mahallesi Fenerli

Merılîven boşluğuna düşen gocuk öldü
Bursa'da apartman
larının merdiven 
boşluğuna düşen 2 
yaşındaki Dilara 
Yardımcı kaldırdığı 
hastanede yaşamını 
yitirdi. Merdiven 
boşluğunda korku
lukların olmaması 
sonucu yaşanan 
kazanın ardından 
soruşturma

(llhMIlilllMMaiWlillBSilliiaii
Bursa'da 4 milyon 
280 bin adet kaçak 
sigara filtresi ele 
geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlü ğün- 
den yapılan açıkla

Porta (23), yük 
tahliyesi yapıldığı 
esnada, geminin 
hangarına düşerek 
ağır yaralandı.
Vinç yardımı ile han 
gardan çıkartılarak 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılmak istenen 
Porta yolda hayatını 
kaybetti.
Yaklaşık 6 aylık evli

Caddesi üzerindeki 
evlerinde meydana 
geldi. Demirtaş 
Organize 
Bölgesi'ndeki 
fabrikada işçi 
olarak çalışan 39 
yaşındaki Metin 
Türkmen, oğlu 
Kadir Türkmen'in 
evde oynaması için 
oturma odasına 
salıncak kurdu. 
İddiaya göre, annesi 
Sıdıka Türkmen 

başlatıldı.
Merkez Osmangazi 
İlçesi'ne bağlı 
Yunuseii 
Mahalles'nde oturan 
Sevgi Yardımcı 
bugün kızı Dilara ile 
gezmeye gitmek 
istedi. Annesinin 
ayakkabısını giydiği 
sırada merdivenden 
sarkan Dilara, 

maya göre, merkez 
Yıldırım ilçesindeki 
bir depoda çok sayı
da kaçak sigara 
filtresi bulunduğu 
ihbarını alan 
güvenlik güçleri 
arama yaptı.
Aramada, 428 kolide 
toplam 4 milycn 280 

olduğu öğrenilen 
gencin babası Cavit 
Porta'nın da aynı iş 
yerinde vinç opera 
törü olarak çalıştığı 
öğrenilirken, kazayı 
haber alan yakınları 
hastaneye akın etti. 
Savcının inceleme 
sinin ardından 
Selahattin Porta'nın 
cenazesi kesin 
ölüm sebebinin 

mutfakta çalışırken 
salıncağa binen 
Kadir Türkmen, 
ipin boğazına 
dolanması sonucu 
boğuldu. Kontrol 
etmek için oturma 
odasına bakan anne 
Sıdıka Türkmen, 
oğlu Kadir'in 
cansız bedeni ile 

karşılaştı.
Olayın haber 
verilmesi üzerine 
baba Metin Türkmen 

korkulukların 
bulunmaması 
sonucu ikinci 
kattan bina boşluğu
na düşerek ağır 
yaralandı. Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesine 
kaldırılan talihsiz 
çocuk doktorların 
tüm müdahalesine 

bin adet kaçak 
sigara filtresi ele 
geçirildi. Ömer Y. ve 
Mustafa Ö. gözaltına 
alındı. Türkiye'de 
satışa sunulması 
yasak olan filtreleri 
yurt dışına gön 
deriliyormuş gibi 
gösterip depoya 

tespiti için Adli Tıp 
Kurumu'na sevk 
edilirken, hangara 
düşen arkadaşını 
çıkarmak için vinç 
sapanı ile hangara 
inen arkadaşının da 
hangara düşerek 
ağır yaralandığı 
bildirildi. Olayla ilgili 
olarak Cumhuriyet 
Savcılığınca soruş
turma sürdürülüyor.

ve polis ekipleri 
eve geldi. 
Türkmen ailesinin 
buyuk bir üzüntü 
ve şok yaşadığı 
olayda, Kadir 
Türkmen'in cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatı 
üzerine otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırılırken olayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı.

rağmen yaşamını 
yitirdi. Dilara'nın 
cenazesi dünikindi 
namazından sonra 
Hamitler 
Mezarhğı'nda 
toprağa 
verildi.Olayla ilgili 
soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı.

getirdiği belirlenen 
zanlıların '4733 
sayılı Tütün ve 
Tütün Ma mulleri 
Kanunu ile 213 sayılı 
Vergi Usul Kanu 
nu'na muhalefet* 
suçlarından adliyeye 
sevk edileceği 
bildirildi.

Bursa'da ailesine laf 
atıldığını ileri süren 
şahıs ve akrabaları 
pazar yerini bastı. 
Bıçakların konuş
tuğu kavgada 2'si 
bıçakla 3 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Hamitler 
Mahallesi Pazartesi 
Pazarı içinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre L.A. (26) geçen 
hafta pazar yeri 
içinde esnafın ken
disine laf attığını 
ileri sürerek birlikte 
yaşadığı Abdulkadir 
Ö.'ye (33) haber 
verdi. Bunun 
üzerine şahıs 
arkadaşlarını 
yanına alarak

Bastonlu katil zanlısı
Bursa'da oturduğu 
evi büyük kızına 
miras olarak veren 
eşini öldüren 80 
yaşındaki eşi 
Selami Yıldız 
mahkemeye 
sevk edildi. 
Büyük hata yap
tığını söyleyen 
zanlı, kızlarının 
başkaları tarafından 
dolduruluşa getir
ildiğini iddia etti. 
Osmangazi ilçesi 
Tayakadın Mahallesi 
Ürünlü Caddesi 
üzerinde gece geç 
saatlerde alkollü 
olarak eve gelen 
gelen Selami Yıldız, 
oturdukları evi

IfkaflaşınıayaklarııiaBiıunlu
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde 40 yaşın
daki Fahri Keskin, 
tartıştığı aynı yaşta
ki arkadaşı Mustafa 
Işık'ı tabancayla 5 el 
ateş ederek ayak
larından yaraladı 
Olay dün saat 14.30 
sıralarında Bilal 
Köyü'nde meydana 
geldi. Çocukluk 
arkadaşı olan 
Mustafa Işık ile 
Fahri Keskin sabah 
saatlerinde bilin
meyen bir nedenle 
tartıştılar, öğle 
saatlerine doğru 
kahvesini işleten 

pazar yerine gitti. 
İki grup arasında 
başlayan sözlü 
tartışma kısa 
sürede büyüyerek 
kavgaya dönüştü. 
Bıçakların kul
lanıldığı kavgada 
Eyüp K. (24) ve 
Orhan Ü. (30) 
bıçakla yaralandı. 
Selçuk A. (28) ise 
darp edildi. Olayın 
ardından kavgaya 
karıştıkları tespit 
edilen 4 kişi polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

büyük kızına miras 
olarak veren hayat 
arkadaşı Gülten 
Yıldız(72) ile tartış
maya başladı. Evde 
bulunan kamayla 
eşini 7 yerinden 
bıçaklayarak 
boğazını kesen 
zanlı emniyetteki 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Selami Yıldız, 
emniyetten 
çıkarıldığı esnada, 
"Büyük hata yap
tım. Torunlarımı, 
kızlarımı doldurup 
üzerime saldılar. 
Yaptığım iş tama
men bir hataydı" 
dedi.

Mustafa Işık'nın 
yanına gelen Fahri 
Keskin burada 
küfürler ederek 
Mustafa Işık'ın 
ayaklarına ateş 
etmeye başladı. 
Beş el ateş eden 
Fahri Keskin, 
olayın ardından 
Kurşunlu Jandarma 
Karakolu'na giderek 
teslim oldu. Her iki 
ayağına kurşun isa
bet eden Mustafa 
Işık, 112 Acil Servis 
ambulansı ile İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Akşam Pazarı
Pazar içinde ağır ağır ilerledikçe, Çarşı De 

resi’nden gelen pis kokunuh arttığını hissedi 
yorsunuz.

Yaşlı bir pazarcıya dönüp, "Amca bu koku 
ya bütün gün nasıl dayanıyor sunuz?" diye 
soruyorum.

Aldığım yanıt:
"Ne yapabiliriz ki, ekmek parası için buna 

katlanıyoruz." oluyor.
Gerçekten koku dayanılır gibi değil.
Bu durum bana dün gözaltına alınan Eski 

şehir eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın 
"Haliçte Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün 
Cemaat" adlı kitabındaki bir bölümü anımsattı.

Avcı, ünlü kitabında, İstanbul’da göreve 
başladığında, eski Haliçten geçerken, makam 
arabasının tüm pencerelerini kapatır, oradan 
geçesiye dek, burnunu tıkarmış..

Zamanla bakmış ki, orada yaşayan insanlar 
bu dayanılmaz kokuyu duymuyor veya umur
samıyor.

Yaşamlarını kendilerine göre mutluluk 
içinde sürdürüyorlar.

Avcı buradan bir sonuç çıkarıyor.
İnsanlar hangi ortamda yaşarlarsa, o orta

ma uyuyorlar. Çevresindeki bozuklukları, 
çirkinlikleri görmüyor, tepki göstermiyor, 
umursamıyor...

I Alışıp, çirkinliklerle birlikte yaşayıp gidiyor- 
| lar.

Gemlik halkı da kentin ortasından geçen 
koca derenin bunca zamandır pis kokusuna 
öylesine alışmış ki, bu kokuyu yok etmeyen
lere karşı bir tavır sergileyemiyor.

O pis koku ile yaşayıp gidiyorlar.
Oysa, bir gün önce Büyükşehir Belediye 

Başkanı Gemlik’teydi.
Bir ay önce yine gelip Pazarın girişinden 

j Çarşı Deresi’ne bakmıştı.
Derenin önündeki betonla kapalı bölümün 

altı temizlenmiş olsa, bu kokular çevreyi bu 
kadar kirletmezdi...

Pazarda herşey var.
En pahalı meyva muz.
O da 3 liradan satılıyor.
Sebzelerden en pahalısı ise beyaz fasulye 

4-5 lira..
Kalabalığı yara yara giderken, birden sıkışı 

yorum.
Nedeni hemen belli oluyor.
Bir seyyar balıkçı, koca arabasıyla palamut 

satıyor.
Çevremde zabıta arıyorum yok.
Biraz daha ilerliyorum bir başka palamut 

satıcısı kimseye aldırmadan insanları yara 
yara malını satmaya çalışıyor.

Akşam pazarından bu hafta keyif alamadım.

IIİI'I» Muini MMlll
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından 
KOBİ’lere, Yeni 
Dönem KOSGEB 
den Yeni Destekler 
bilgilendirme toplan
tısı düzenlendi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Salonu’nda 4 Ekim 
2010 Pazartesi günü 
saat 14.oo ile 15.oo 
arasında yapılacak 
olan bilgilendirme 
toplantısı

KOSGEB Bursa 
Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
Ahmet Akdağ, KOS
GEB Kobi Uzman 
Yardımcısı Şevket 
Candaş tarafından 
verilecek.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlığı’n 
dan yapılan açıkla
mada toplantıya 
tüm Oda üyelerinin 
davetli olduğu 
bildirildi.
Katılımcıların,

1 Ekim 2010 Cuma 
günü mesai bitimine 
kadar 513 10 23 nolu

telefonla kayıt 
yaptırabilecekleri 
belirtildi.

lirtSMW
ÖSYM, ek yerleştir 
meye ilişkin internet 
sitesinden duyuruda 
bulundu.
Buna göre, 2010- 
2011 eğitim-öğretim 
yılı için merkezi yer
leştirmede boş 
kalan, yerleştirilen 
adayların kayıt yap
tırmaması nedeniyle 
boşalan ve 2010- 
ÖSYS Yükseköğ re 
tim Programları ve 
Kontenjanları Kıla 
vuzu yayımlandıktan 
sonra açılan yük
seköğretim pro
gramlarının konten

janlarına 2010-ÖSYS 
sonuç larına göre 
ÖSYM tarafından ek 
yerleştirme yapıla
cak. Adaylar, 2010- 
ÖSYS ek yerleştirme 
tercihlerini, 6-11 
Ekim 2010'da başvu
ru merkezleri 
aracılığıyla veya 
internet üzerinden 
bireysel olarak 
kendileri yapacak. 
2010-ÖSYS merkezi 
ilk yerleştirmede ter
cih işlemi yapıla
bilen tüm ortaöğre
tim kurumu müdür
lükleri ve ÖSYM

sınav merkezi yöneti 
cilikleri ÖSYS'de 
başvuru merkezi 
olarak görev yapa 
cak. Başvuru süresi 
kesinlikle uzatılma 
yacak. Adaylar, 
2010-ÖSYS Ek 
Yerleştirme Kılavuzu 
ile Tercih Formu'na, 
başvuru süresi 
içinde ÖSYM'nin 
http://www.osym.go 
v.tr internet adresin- 

, den ulaşabilecekler.
Kılavuz dağıtımı ve 

»satışı yapılmayacak. 
Adaylar, tercihlerini 
başvuru merkezi

aracılığıyla yaptık
larında ödeyecekleri 
3 TL tutarındaki 
hizmet ücreti dışın
da başka bir 
ücret ödemeyecek. 
Posta ile ÖSYM'ye 
gönderilen tercih 1 
formları işleme 
alınmayacak.
2010-ÖSYS ek 
yerleştirme kuralları
na ilişkin bilgiler, 
2010-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına 
Ek Yerleştirme 
Kılavuzu'nda 
yer alacak.

DEVREN SATILIK
DENİZDEN BALIK RESTAURANT 

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIKTIR

Tel: 0 532 235 38 58

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.osym.go
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Fatih Mehmet Güler Büyükşehir sınırları içerisine girme sürecini değerlendirdi

M iM BiiyiiKsehirliyiı1'
Referandum süre 
cindeki çalışmaların
dan dolayı Cumhu 
riyet Halk Partisi 
Orhangazi İlçe 
Teşkilatı’na teşek 
kür ziyaretinde bulu
nan CHP Bursa İl 
Teşkilatı ile birlikte 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, Gemlik 
ilçesinin Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi İl Sınırları içeri
sine girme sürecini 
değerlendirdi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa İl 
Teşkilatı’nın referan
dum sürecinde 
yapılan çalışmaların
dan dolayı ilçelere 
düzenlediği teşekkür 
ziyaretleri kapsamın
da geçtiğimiz 
Çarşamba akşamı 
Orhangazi’ye gitti. 
CHP Bursa İl 
Teşkilatı’yla beraber 
ilçemizi ziyarete 
gelen Gemlik Bele 
diye Başkanı Fatih

Mehmet Güler de 
Gemlik ilçesinin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İl Sınırları 
içerisine girme süre 
cini değerlendirdi. 
Yaptığı açıklamada 
“Bir gece yattık, 
uyuduk, ertesi 
sabah kalktığımızda 
baktık ki Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi İl Sınırları 
içerisine girmişiz" 
ifadelerini kullanan 
Güler, bu durumu 
çıkarılan Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 

yasasının kötü bir 
yasa olduğu söyle 
yerek değerlendirdi. 
Açıklamasına devam 
eden Güler, 
“Büyükşehir sınırları 
içerisinde olmak 
belki çok kötü bir 
şey değil ama, bu 
durumu kapsayan 
yasanın olumsuzluk
larından dolayı bu 
tür sıkıntılar yaşa 
nıyor. Genel 
Başkanımız Sayın 
Kemal Kıhçdaroğ 
lu’da ilçemize 
geldiği zaman bu

sıkıntıyı dile getirdi. 
İktidara gelindiğinde 
bu yasanın değişme
si gereklidir ifadesi
ni belirttim.
Büyükşehir Belediye 
si’nin imkanlarını 
kullanmak güzel bir 
şeydir. Fakat her 
şeyi onların yapması 
doğru olmuyor.
Bizim de yetişmemiz 
gereken önemli 
konular olabiliyor. 
Bu durum yasanın 
kötü olmasından 
kaynaklanıyor" 
şeklinde konuştu.

Haneli fivcı Ankara'da 
gözaltına alini

riyet Başsavcılığı 
tarafından "Devrim 
ci Karargah Örgü 
tü" soruşturması 
kapsamında 
hakkında yakalama 
kararı çıkartılan 
Hanefi Avcı, İstan
bul Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından 
Ankara'da gözaltına 
alındı.
İstanbul Cumhu 
riyet Başsavcılığı 
nın geçen hafta 
ifadeye çağırdığı 

olduğu gerekçe
siyle savcılığa 
gitmemişti.
Bunun üzerine 
savcılığın, "yakala
ma kararı" 
çıkarttığı bildirildi. 
Avcı, polis 
nezaretinde 
Ankara'dan İstan
bul'a götürülüyor. 
Gözaltının Devrimci 
Karargah Örgütü ile 
ilgili olduğu iddia 
ediliyor. Avcı'nın 
savcı tarafından 
ifadesinin alınacağı 
bildirildi.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZGAZETESİ&GİİİERAIANS

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

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Gemlik Körfez
■■mnoiHinosECSSSiiH

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 37 SAYI: 3776 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
‘ÜNİVERSİTE MEZUNU 

‘İSO-H ACCP-TSE PROSEDÜRLERİNİ 
YÜRÜTEBİLECEK 

‘ÜRETİM AŞAMALARINI TAKİP EDECEK 
‘GEMLİK'TE İKAMET EDEN 

GIDA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR 
MÜRACAAT: TÜLAY HANIM 

TEL: 0 224 512 02 96 
ADRES: UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1 
GEMLİK/BURSA

ŞA TJ L±K
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV 
0 532 262 98 46

8 GE 000 80200795 seri numaralı 
— Beko 398 SR marka yazar 
5^ kasa ruhsatı kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. NURHAN YALDIZ 

_ Uludağ Üniversitesi Gemlik Meslek
_ Yüksek Okulu Dış Ticaret
>■ Bölümü’ne ait öğrenci kimlik kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
DENİZ BAŞARAN

KRŞ€D€ MKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

SATILIK
EVİNDE KULLANDIĞIM ÇİFT DEPOLU 
ÇELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

TEL:5133673
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üt Fanili geaclerJen tırıasiııe ııardınıı MMlMİlIl!
AK Parti Gemlik 
Gençlik Kolları 
geleneksel olarak 
yaptıkları kırtasiye 
yardımlarına bu yıl 
da devam etti. 200 
öğrenciye kırtasiye 
yardımı yapan AK 
Parti Gemlik gençlik 
kollarının organiza
syonuna AK Parti il 
Başkanı Sedat 
Yalçın’da destek 
verdi. AK Parti 
Gençlik Kollarının 
hazır bulunduğu 
ortamda AK Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci ve 
yöneticiler katıldı. 
Eğitime yapılan yatı 
rımı geleceğe yapı 
lan yatırım olarak 
gördüklerini açık
layan AK Parti Gem 
lik Gençlik Kolları 
Başkanı Mehmet 
Taşar, AK gençlik 
olarak öğrencilere 
her yıl kırtasiye 
yardımı yaptıklarını 
hatırlatarak, ‘‘Bu 
yılda öğrencilerimi 
ze yardım yapmayı 
uygun bulduk.

Eğitime önem veri 
yoruz. Bütün sorun
ların temelinde eği 
timsizlik, çözümün 
de ise eğitim oldu 
ğunu biliyoruz. 
Öğrencilerimize 
eğitim konusunda 
desteğimizi sürekli 
vereceğiz” dedi. 
Gençlerin davranı 
şından dolayı genç
leri kutlayan Başkan 
Kahveci, eğitime 
büyük önem verdik
lerini söyledi. AK

Parti olarak eğitime 
büyük önem verdik
lerini altını çizen 
AK Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın ise, 
öğrencilerin ve 
öğretmenlerin yeni 
yılını kutlayarak 
başladığı konuş
masında Milli Eğitim 
bütçesinin AK Parti 
döneminde art
tırıldığı ve bütçeden 
en büyük payın Milli 
Eğitim Bakanlığının 
alduğını söyledi.

Gençlerin örnek 
davranışı nedeniyle 
kutladığını ifade 
eden Başkan Yalçın, 
‘‘Gençlerimiz her yıl 
öğrencilerimize 
desteklerini veriyor. 
İl Başkanlığı olarak 
bu organizasyonda 
yanlarında olmak 
istedik. Konuşan, 
düşünen gençliği 
mizi bu örnek 
davranışından 
dolayı kutluyorum” 
dedi.

Elektronik imzanın 
hayatımıza getirdiği 
kolaylıklara bir 
yenisi eklendi.
Yeni çıkan kanunla 
beraber araba ahm 
satım işlemleri artık 
elektronik imza ile 
noterden 
halledilebiliyor. 
Böylece araba devir 
işlemleri için 
saatlerce bürokra 
tik işlemlerle uğraş
mak da tarihe 
karışıyor.
1 Mayıs 2010 tari
hinden itibaren 
geçerli olan 5942 
sayılı kanunun bir
inci maddesi 
gereğince Araç ve 
Sürücü Bilgi 
Sistemi (ASBİS) 
adlı elektronik sis
temle alıcı ve 
satıcıların araç 
devri ile ilgili tüm 
işlemleri noterde 
yapılabiliyor. Yeni 
sistemle beraber 
devri yapılacak 
olan aracın trafik, 
maliye, muayene ve 
sigorta ile ilgili bil
gileri elektronik 

ortamdan notere 
ulaştırılıyor, 
Böylece araç alım 
satımı için diğer 
kurumlara gitmeye 
gerek kalmıyor ve 
bütün işlemler elek
tronik ortamda so 
nuçlandırılabiliyor. 
Üretimi veya ithalatı 
yapılan araçlara 
ilişkin veriler üretici 
veya ithalatçı 
tarafından Araç ve 
Sürücü Bilgi 
Sistemi’ne iletiliyor. 
Elektronik ortamda 
zaman damgalı ve 
e-imzalı olarak sak
lanan bu bilgiler 
aracın satışı 
yapılırken de devir 
işlemi için yasal 
zemini oluşturuyor. 
Aracın satışı 
yapıldığında ise 
satışa ilişkin bil
giler elektronik 
ortamda satışı 
yapanlar tarafından 
e-imzalı olarak 
merkezi sisteme 
iletiliyor ve alıcı bu 
işleme ek olarak 
tescil talebinde de 
bulunabiliyor.

ilmfc sekeri
GEMLİCİN İLK ÖZEL 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
KURUMU 

(ĞİTİMDC12. YIL 
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır” 

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA 

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI.
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M a c i d e 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 KiralamaHizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGflGC BROK€R'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire • 3. kat daire * 5. kat daire satılık

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Mangal Sucuk 
525 g Pınar
• % 60 Dana
• % 40 Hindi

Kangal Sucuk 
250 g Şahin
• % 100 Danaj

Dilimli Macar Salam
150 g İkbal
t»% 100 Dana
E ■»■k

Dilimli Jambon 
150 g İkbal
•% 100 Dana E

Pastırma
120 g Şahin
• % 100 Dana

Kavurma 
150 g Şahin
•% 100 Dana^

Klasik Koyun Peyniri 
600 g Bozbeyi

Klasik İnek Peyniri 
600 g Bozbeyi

01-30 EYlOL 

2010

Toz Şeker
2 kg Şeker Tanesi / Araş

Kakaolu-Findiklı bS™lğlnK I
Meyveli Kek JMk 40gKekspir®

d 654, TL

otcmU
* kristal 
tozşeker

ş iî

Dondurulmuş Pizza 4'lü 
600 g Dr. Oetker

Çikolatalı Gofret 
38 g Xroll

o,ş
El Açması Üçgen Yufka 
360 g Nimet Bezelye Konservesi 

830 g Demko

Kremalı Bisküvi 12'li 
240 g Saray Çikilop

Osmancık Pirinç 
2,5 kg Ovadîn

Çörek Otlu-Susamlı Kraker 4'lü 
160 g Eti Tadında^^^

Makarna Çeşitleri 
500 g Anlı

Kırmızı Yaprak 
Mercimek 2,5 kg 
Yöremce

Deniz Kabuğu
Burgu
Kesme
Fiyonk

Kakaolu Kek 5'Ii 
275 g Eti Popkek

o 00 Ml
Eski Pazar Cd. No: 17 GEMLİK Cumhuriyet Mh. Kumla Yolu üzeri No: 174 B Blok B 2 Manastır / GEMLİK
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0 Sosyal Yaşam MerKezİ
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
MART AYI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN
ORGANİZASYONLARIMIZ

B
U

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

HİZMETLERİMİZ %
v A Catering ve Garson Temini 

V); . Nikah Masası Süsleme 
Sandalye Süslemeleri 

? Masa Örtüsü Süslemeleri 

। Fotoğraf ve Video Çekimi
Borkovizyon 
Canlı Müzik 

Volkan, Şelale ve Konfeti Göşterisi

Müracaat: (0.224) 512 00 50-512 00 30



Sfc Umut
/ * THERMAL RESORT &-SPA

DOĞANIN SAĞUNU DOKUNUŞU

Geleneksel Ege mimarisi tarzında evlerde lüks ve daha konforlu konaklama Thermal Yayla Evleri, Kür Merkezi, 
2 açık yüzme havuzu, 4 kapalı termal havuz, çamur banyolan, kükürt gaz banyosu, jakuzi, sauna, buhar saunası, 

Türk hamamı, egzersiz salonu, rehabilitasyon ve thermal tedavi programlan, modern tedavi yöntemleri, SPA programlar 
Eski Aydın Yolu Hasköy ■ Tekke Köyü Yolu üzeri Tel : O 258 426 11 01 pbx) 
9. Km. Kokar Hamam Mevkii Soroyköy/D€NİZIİ WWW.Umutthermal.COm

şpEylül 2010 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

©STT® M
GENEL TEMİZLİK FİRMASI

“Hah yıkamak bir sanattır”

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
Her çeşit ovarlok işleri yapılır. |

Dr.Hya Kaya Mh. Alp Sk. 
(Emniyet Müdürlüğü arkası) GEMLİK 

Tel: 514 57 37

lırifittifl MMiRMıııiM
II

İlçemiz Fevziye Köyü sınırları içerisinde bulunan Karagöl Sulama 
Göleti’nin dün yapılan ihalesi bir firmanın katılımı nedeniyle iptal 
edildi. İhale, önümüzdeki hafta yeniden yapılacak. Sayfa 2’de

Sınırlı Sorumlu Katırlı Köyü Kalkın 
ma Kooperatifi Başkanı Hulusi 
Bayrak, yeni ürün zeytinin bu yıl 
beklenenden daha az gerçekleşe
ceğini belirterek, zeytin üreticisinin 
bankalara olan borcunu bile öde
mekte güçlük çekileceğine dikkat 
çekerek, Marmarabirlik, kooperatif 
ve tüccarın zeytin atımlarında üreti
ciyi sevindirecek fiyat politikaları 
uygulamasını istedi. Sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kad ri_gu ler@hotmai I .com

Zeytinimizin tanıtımı

Gemlik zeytininin dünyanın en 
güzel ve en kaliteli zeytini olduğuna 
inanır ve savunuruz.
Sofralık zeytin denince de önce 

Gemlik zeytini akla gelir.
Gemlik zeytini, zeytinin marka adı 

dır.
Zeytinde kalitenin adı, menşei ile 

özdeştir. O da Gemlik’tir.
Gemlik zeytini, uygulanan yanlış 

tarım politikalarına kurban edildiği 
için giderek sıkıntılar yaşamaya 
başladı.

Bunun için zeytinimizin daha iyi 
tanıtımı ve ambalajda coğrafi men 
şei uygulamasına geçilmesini dil
lendirmeye başladık. Devamı 4’de

“Gemlik’teki Eviniz" 
yENİWZENlEMÎl!RİMİZİll 

MÜfTE^İLERİMİZE HİZMETİ SÜPÜRÜYORUZ

1 KİŞİ KONAKLAMA 45 LİRA 
2 KİŞİ KONAKLAMA 80 LİRA

RESTAURANTIMIZDA 
GÜNLÜK TAZE BALIK ■ ET 

ÇEŞİTLERİ VE SOĞUK 

MEZELER BULUNUR 

Kumsal Sok. No : 18 
Tel: 0 224 513 12 72 
Tel: 0 224 513 21 46 
Fax : 0 224 514 05 01 

GEMLİK

Sabah Kahvaltısı + KDV

http://WWW.Umutthermal.COm
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA Karagöl (jileti ihalesi cıielenıli
Savaşmadan barışmak...

Yaşam çok hızlı ve devingen... Bir de 
kısa.

Ortalama insan ömrü de 75 yıl diyelim.
On önünden beş de arkasından atalım 

geriye kaldı
Okumak için de,
Yazmak için de,
Üretmek için de,
Sevmek için de,
Yaşamak için de 60 etkin yıl...
İnsanoğlu ne yapıyor bu kısa yaşam 

döneminde?
Savaşlar,
İtişmeler,
Kakışmalarla geçiriyor ömrünün önem

li bölümünü.
Sabah sabah radyoda dinlediğim şu 

haber;
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kuzey 

Irak'taki Bölgesel yönetimin başkanı 
Mesut Barzani ile görüşmek üzere dün 
sabah saatlerinde Irak'a gitmiş. Atalay 
ve beraberindekiler, KDP'nin karar
gahının bulunduğu Selahaddin Kenti'n 
de, Barzani ile Kürt sorunun çözümü ve 
PKK'ya karşı alınacak önlemleri konuşa
cakmış.
jToplumların önüne atılan yapay sorun

ları çözmek için silahlar patlıyor.
Canlar yanıyor.
Ekonomik kayıplar veriliyor.
Doğal kaynaklar tüketiliyor.
Sonra da “barış” için görüşülüyor.
En başından savaş olmasa ya...
Savaşı gündeme getiren nedenler orta 

ya çıkarılmasa ya...
Olmaz...
İlla da kavga çıkacak...
Huzur bozulacak...
Birileri de durumdan yararlanacak...
Bu kez gazetelerden bir başka haber 

Başbakanla Kılıçdaroğlu’nun bir araya 
gediğine dair...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
arasında dün sürpriz bir görüşme 
yapıldı. Bazı bakanlar ve CHP kurmay
larının da olduğu 10 dakikalık görüş 
mede Erdoğan, “Bir başörtü meselesini 
devamlı söylediniz. Hemen çalışmaya 
başlayalım” diye konuştu.

Başka sorunları da dile getirdiğini 
söyleyen Kılıçdaroğlu ise, “Çözümü arzu 
ediyorum. Hemen komisyon kuralım” 
dedi.

Yine sorun...
Sonrasında ise çözüm arayışı...
Yalnız burada önemli bir nokta daha 

var.
Bir tesadüf sonucunda gerçekleşen 

buluşmaya basının yoğun ilgi gösterme
si ve toplumu heyecanlandırması...

Hep karşılıklı atışma halinde görünen 
iki liderin yan yana gelmesi insanlarda 
olumlu bir hava yarattı.

Demek ki...
Barış özlem özlemden de öte gereksin

im.
İnsanoğlunu topluca mutluluğa götüre

cek olan ana iksir ise sevgi...
Sevgiyle barış içinde yaşamak...
Bunun için illa da yakıp yıkıp yok etmek 

m! nerekiyor?

İlçemiz Fevziye 
Köyü sınırları 
içerisinde bulunan 
Karagöl Sulama 
Göleti’nin dün 
yapılan ihalesi 
bir firmanın katılımı 
nedeniyle iptal 
edildi.
Kaymakamlık 
Toplantı 
Salonu’nda saat 
H.oo’de yapılan 
ihaleye, Ankara’da 
faaliyet gösteren 
Ekosis adlı 
firma katıldı. 
4 firmanın dosya 
almasına karşın 
diğer firmaların 
ihaleye gelmemesi 
nedeniyle ihalenin 
yapılıp yapılmaya
cağı konusunda 
kararın Kaymakam 
Bilal Çelik’in 
vermesi 
kararlaştırıldı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, toplantıya 
katılarak başkanlık 
yapmasıyla firmaya 
ait zarf İhale 
Komisyonu tarafın
dan açıldı.
Firmanın ihalede

IfalMİMlMMiMlİİ
Bursa Özel İdaresi 
İl Encümeni 
Eylül ayı son 
toplantısını Sah 
günü tamamladı. 
II Encümeni Özel 
İdare Genel Sekre 
teri Kemal Demirel 
Başkanlığında Salı 
günü toplandı. 
Uç gündem madde
siyle toplanan İl 
Encümeninde 
Yıldırım İlçesi 
Karaağaç Mahallesi 
654 ada 
9,10,11,12,13 nolu 
parseller toplamı 
olan 1.950,00 
metrekare 2886 
sayılı Devlet İhale 
Kanununun 36. 
maddesi gereği 
Kapalı Teklif (Açık 
Arttırma) Usulü 
ile satışının yapıl
ması talebi değer
lendirilerek karara 
bağlandı.

teklif zarfını ayrı 
zarfa koymaması 
ihale açısından 
uygun bulunmayın
ca, ihale bir hafta 
sonraya ertelendi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, önümüzdeki 
hafta yapılacak 
olan ihaleye, daha 
fazla firmanın 
katılabileceğini 
belirterek, katılan 
firma için firma 
yetkililerinden 
bilgi aldı.

GÖLET 
YAPILACAK 
İlçemize bağlı

İl Encümeni 
2. gündem mad
desinde ise Gemlik 
İlçesi Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
binasının yıkılarak 
yerine yeni okul 
binası yapılması 
için Valilik ile hayır
sever Karataş 
Demirçelik San. Ve 
Tic.Ltd.Şti. arasın

Fevziye Köyü’nde 
bulunan köye 
yaklaşık 2 kilome
tre uzaklıktaki 
Karagöl Göleti, 
geçtiğimiz yıl 
700 bin lira 
harcanarak, 
genişletilmiş 
tabanı ise 
sızdırmaz hale 
getirilmişti. 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
tarafından dün 
ihalesi yapılan 
Karagöl 
Göleti’nin İhale 
Komisyonu’nda 
Kaymakam 

da 21.07.2010 tari
hinde imzalanan 
protokol gereğince, 
söz konusu okul 
binasının mahalli 
imkanlarla yıkıl
masına karar veril
di. Özel İdare 
Genel Sekreteri ve 
Encümen Başkanı 
Kemal Demirel 
Eylül ayı encümen 

Bilal Çelik, 
İl Genel Meclis 
üyeleri 
Uğur Sertaslan 
ve Ercan 
Barutçuoğlu, 
Hamidiye Köyü 
Ayhan Gündoğdu, 
Şahinyurdu 
Köyü Muhtarı 
Hüseyin Meriç, 
Kaymakamlık 
Yazı İşleri 
Müdürü İbrahim 
Ay ve Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği Genel 
Sekreteri 
Makbule Yücelen 
katıldı.

toplantılarını 
tamamladık. 
Bu son toplantıda 
ayrıca Karacabey 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliğine 
Buğday Selektörü 
alımı için 5.000 TL 
para aktarılmasına 
kararlaştırdık 
açıklamasında 
bulundu.

GUM.UK
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Narlıca Belediyesi ndeki yolsuzlukla
İlgili 15 tisi gözaltına alındı

Gene yasımla is 
kazasına kurban gitti

Orhangazi’ye bağlı 
Narlıca beldesinde 
belediye ile ilgili so 
ruşturma genişliyor. 
Narlıca Belediye 
Başkanı İbrahim 
Kaygısız'ın yanı sıra 
şoförünün de tutuk
landığı operasyon
da, jandarma 15 
kişiyi daha 
gözaltına aldı. 
Narlıca Belediye

biilMtltiiiiMaliira'iatiwiaiolii
Balıkesir'den iş ara
mak için Bursa'ya 
gelen bir kişi, yolun 
karşısına geçmek 
isterken minibüsün 
altında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye

lunaparkta kalp krizi geçirdi
Bursa'nın İznik 
İlçesi'nde lunaparkta 
kalp krizi geçiren 
lise öğrencisi 16 
yaşındaki Ufuk 
Körpe yaşamını 
yitirdi.
İznik Endüstri 
Meslek Lisesi 1'inci 
sınıf öğrencisi 
Ufuk Körpe, önceki 
gün saat 23.00 
sıralarında 
arkadaşlarıyla birlik
te Yenişehir Kapı 
Mevkii'nde bulunan

Bursa'ıla Akü Satış 
Mağazası Soyuldu
Merkez Yıldırım 
ilçesinde, bir işy
erinden 10 adet 
otomobil aküsü 
çalındı. Alınan bil
giye göre, Anadolu 
Mahallesi Ankara 
Caddesi'nde 
faaliyet gösteren 
İbrahim Hakkı 
Budak'a ait akü 
satış mağazası,

Başkanı İbrahim 
Kaygısız'ın yanı sıra 
şoförü Mesut B.'nin 
de tutuklanmasına 
sebep olan soruş
turma genişleyerek 
devam ediyor. Bir 
parke taşı ve kaldı 
rım taşı imalatçısı 
firmanın da içinde 
olduğu usulsüzlükle 
ilgili yaklaşık bir 
yıldır devam eden 

göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Panayır 
Mahallesi'nde 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 36 
yaşındaki Sedat 
Cankurt, Yusuf l.’nin 

lunaparka gitti. 
Burada 
arkadaşlarıyla 
birlikte 'Ranger' 
adlı Oyun makine
sine binen Körpe, 
makineden indikten 
15 dakika sonra bir 
anda yere yığıldı. 
Kalp ritmi bozuk
luğu olan ve altı 
ay önce rahatsı
zlanınca hastaneye 
kaldırılan Ufuk 
Körpe, çağrılan 
112 Acil Servisi 

kimliği henüz belir
lenemeyen kişi ya 
da kişilerce soyul
du. Zanlılar, iş 
yerinden 10 otomo
bil aküsünü çalarak 
kayıplara karıştı. 
Polis, işyeri sahibi 
Budak'ın başvu
rusu üzerine olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

soruşturma 
çerçevesinde 
teknik takibe 
yakalanan Başkan 
İbrahim Kaygısız ve 
şoförü Mesut B.'den 
sonra, Bursa 
Jandarma 
Komutanlığı ve 
Orhangazi Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
Orhangazi vb 
çevresinde soruştur

(29) kullandığı 16 S 
3085 plakalı 
minibüsün altında 
kaldı. Ağır yaralanan 
Cankurt, hemen 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hayati 
tehlikesi bulunan 

ekiplerinin 
müdahalesine 
rağmen kurtarılama
yarak yaşamını 
yitirdi.
Acı haberi duyunca 
olay yerine gelen 
Ufuk Körpe'nin 
babası Erol 
Körpe sinir 
krizi geçirdi.
2 çocuk babası 
Erol Körpe yakınları 
tarafından 
güçlükle sakinleş 
tirilirken, oğlunun

KııraSıhTahancayla
Havaya flies Ettiği İddiası
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir kişi, 
kuru sıkı tabancay
la havaya ateş 
ettiği iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Geçit Mahalle 
si Gaziler Sokak'ta 
Fatih B'nin taban
cayla havaya ateş 
ettiği ihbarını alan 
güvenlik güçleri, 

mada adı geçtiği 
iddia edilen yaklaşık 
15 kişiyi daha 
gözaltına aldı. 
Jandarmada büyük 
bir hareketlilik 
yaşanırken, 
savcılığın soruştur
ma hakkında 
gizlilik kararı alması 
sebebiyle herhangi 
bir açıklama 
yapılmadı.

Cankurt, yapılan 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Sedat Cankurt'un 
Balıkesir'den 
Bursa'ya iş bulma 
hayaliyle geldiği 
öğrenildi.

cesedi ise ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için otopsi 
yapılmak üzere 
hastane morguna 
kaldırıldı.
İznik'te düzenlenen 

cenaze töreninden 
sonra toprağa 
verilecek olan 
Ufuk Körpe'nin 
ölümüyle ilgili 
soruşturmaya İznik 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 
başlandı.

olay yerinde bu 
kişiyi gözaltına aldı 
İfadesinde, 
'Kardeşim asker
den izne geldiği 
için havaya ateş 
ettim' dediği öğre
nilen zanlının, 
sorgulamasının 
ardından 'Genel 
güvenliği tehlikeye 
sokmak' suçundan 
adliyeye sevk edile
ceği bildirildi.

Orhangazi’de bir 
lojistik deposunda 
mısır silosundan 
düşen genç işçi 
hayatını kaybetti. 
İznik yolu üzerinde
ki bir lojistik fir
masının mısır depo
sunda yaklaşık 5 
yıldır bakım işçisi 
olarak çalışan 
Hakan Karadeniz 
(26), önceki mesai 
bitimine az bir 
zaman kala mısır 
silolarını kontrol 
etmek istedi. 
Silonun üzerine 
çıkan Karadeniz, 
dengesini

Bursa'da 3 çocuk 
annesi bir kadın, 
bin 500 liralık bor
cunu ödeme taah
hüdünü yerine 
getirmediği için 
tutuklandı.
Eşi tarafından 4 yıl 
önce terk edilen 
anne tutuklanması
na değil, ortada 
kalan çocuklarına 
gözyaşı döktü. 
Edinilen bilgiye 
göre 36 yaşındaki 
E.Y., 4 yıl önce 
eşinin evi terk 
etmesi üzerine 3 
çocuğuyla ortada 
kaldı. Fabrikalarda 
çalışarak çocuk
larını büyütmeye 
çalışan E.Y., bir 
bankaya olan bin 
500 liralık kredi 
kartı borcunu 
ödeme taahhüdünü 
yerine getirmediği

MHhHİİlİİlillllM
Bursa'nın Büyükor 
han ilçesinde, oyun 
oynarken kayalıklar
dan düşerek ağır 
yaralanan ve hemen 
hava ambulansıyla 
hastaneye kaldırılan 
6 yaşındaki kız kur
tarılamadı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Büyükorhan 
ilçesi Orhan 
Mahallesi'nde dün 
meydana geldi. 
Evlerinin önünde 
bulunan kayaların 
üzerinde oyun 
oynayan Ali ve 
Gülsüm Sevinç çif
tinin 6 yaşındaki 

kaybederek 20 
metre yükseklikten 
düştü. Beton 
zemine çakılan 
Karadeniz'i 
mesai arkadaşları 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Ancak 
genç adam yolda 
hayatını kaybetti. 
Acı haberi alır 
almaz hastaneye 
gelen genç işçinin 
annesi Yeter ve 
babası Ahmet 
Karadeniz fenalık 
geçirdi. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

için tutuklandı. 
Felçli bir akrabasın
dan başka kimsesi 
olmayan E.Y., ceza
evine gireceği için 
değil, ortada kalan 
çocukları için 
gözyaşı döktü. 
Yıllarca çocuk
larının yurda yer
leştirilmemesi için 
didindiğini ifade 
eden E.Y., "12 
yaşındaki oğlum ve 
6 yaşındaki ikiz 
kızlarıma ne ola
cak? Elimden gelen 
her şeyi yaptım. 
Durumumu anlatıp 
valilikten yardım 
istedim. Benimle 
alay eder gibi 150 
lira verdiler. Ben 
yavrularımdan 
ayrılırsam ölürüm. 
Onlar beni bu haya
ta bağlayan tek 
şey" diye konuştu.

kızı Büşra Sevinç, 
aniden dengesini 
kaybetti.
Kayalıklardan 
yuvarlanarak ağır 
yaralanan Sevinç, 
hemen ilçe Devlet 
Hastanesi'ne 
götürüldü. Hayati 
tehlikesi bulunan 
küçük Büşra için 
hava ambulansına 
haber verildi.
Helikopterle Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edilen Sevinç, kur
tarılamadı. Savcılığın 
olayla alakalı soruş
turması sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytinimizin tanıtımı
Ulusal televizyon kanallarında geçtiğimiz 

yıllarda sofralık zeytinin kararması için kaplara 
paslanmış demir veya çember atıldığının anla 
tılmasından sonra piyasalarda bir süre zeytin 
tüketimi düşmüştü.

Tüketici bu yayının etkisinde kalmış, zeytin 
yemez olmuştu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret 
Borsası, bunun üzerine milyarlarca lira para 
harcayarak, tanıtım CD’si yaptırmış, belli tele
vizyon kanallarında büyük paralarla Gemlik 
zeytininin tanıtımını yapmak zorunda kalmıştı.

Eski Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dilli 
oğlu, coğrafi işaret yönetmenliğinin uygulana- 
ması için konuyu ulusal düzeye taşımıştı.

Yeme ve yemede kalite bir alışkanlıktır.
Tarım ve Köy işleri Bakanlığının GAP Bölge 

si’nde zeytin dikimine teşvik vermesi ile Gem 
lik tipi milyonlarca zeytin fidanı bu gölgede 
dikildi.

Ege’nin yağlık zeytinleri ile yine yeşil kala- 
mata ve çizik zeytinleri de olgunlaştırılarak sof 
rahk piyasasına girince, Gemlik zeytini ciddi 
rakiplerle karşılaştı.

Türkiye de tarımla uğraşan üreticinin girdi
leri her gün artıyor.

Türkiye üreticilere dünyanın en pahalı ben
zin ve mazatunu satıyor.

Kimyasal girdiler, budama, sürme, ilaçlama, 
toplama giderleri de artıyor.

Oysa zeytin alım fiyatları yerinde sayıyor.
Olan zeytin üreticisine oluyor.
Zeytin üreticisi ürününü peşin para ile 

Birlik’e satamıyor.
Zeytin toplandıktan sonra ise yeni ürün için 

üretici masraf yapmaya hemen başıyor.
Bu nedenle zeytin üreticileri bankalarının 

kapıları çalıp borçlanıyor.
Dünyanın en kaliteli zeytinini üreten Gemlik 

li zeytin üreticisi malını değerinde satması ge 
rekiyor.

Katırh Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, bunun için gazetemize yaptığı 
açıklamada, en büyük zeytin alımı yapan Mar 
marabirlik’in ürüne değerinde fiyat vermesini 
istedi.

Ticaret Borsası da üzerine düşen bir görevi 
yerine getirdi.

Gemlik’in çıkışına dev bir zeytin maketi yap 
tırıp üzerine “Zeytinin Başkenti Gemlik’e hoş 
geldiniz” yazısını yazdırdı.

Ticaret Odası Başkanı Kemal Akıt’ta Bursa 
çıkışına farklı bir maket yaptıracaklarını gaze 
temize açıkladı.

Bunun için Oda Meclisinden karar çıkardık 
larını söyledi.

Zeytinin tanıtımı konusunda Odalar üzerine 
düşeni yapıyor. Bu durum sevindiricidir.

Borsatfan dev zeytin maketi
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
yaptırılan ilçenin 
simgesi zeytini dev 
maket Gemlik 
Orhangazi asfaltı 
Çevre Yolu 
virajına kondu. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu geçtiğimiz 
yıl aldığı kararla 
ilçemizin dünyaca 
ünlü zeytinini 
Gemlik’ten geçen
lere tanıtmak 
amacıyla, dev bir 
maket yapılmasını 
kararlaştırmıştı. 
Bu konuda yapılan 
tasarım yarışmasın
da birinci gelen eser 
ödüllendirilirken, 
eserin sembolü olan 
çatal üzerinde siyah 
zeytin figürü ihale 
ile Sinan Reklam’a 
verilmişti. 
Tamamlanan 
çalışma geçtiğimiz

hafta Gemlik 
Orhangazi asfaltında 
Rifat Minare alt geçi
dinin üzerine dikildi. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, 40 bin 
liraya yaptırılan 
12 metre

uzunluğundaki 
çatala batırılmış 
zeytin figürünün 
üzerinde “Zeytinin 
başkenti Gemlik’e 
hoşgeldiniz” 
yazısı bulunan 
toplam 17 
metre olduğunu

söyledi.
Acar, Gemlik’i 
sembolize edecek 
olan çatal ve 
zeytin sembolünün 
resmi açılışının 
önümüzdeki gün
lerde yapılacağını 
bildirdi.

Mı releranoum oeaerlennırmesi

Milliyetçi Hareket 
Partisi II Başkanı 
Arif Demirören ve 
il yöneticileri, MHP 
ilçe yöneticilerini 
ziyaret ederek, 
referandum 
sonuçlarını 
değerlendirdi.
Demirören, Gemlik 
İlçe Teşkilatı’nın

referandum çalış
malarında başarılı 
bir çalışma yürüt
meleri nedeniyle 
kendilerine teşekkür 
ederken, ülke 
genelinde iktidarın 
tüm baskılarına ve 
oyunlarına karşın 
sandıktan yüzde 42 
oranında hayır oyu

çıkmasının başarılı 
olunduğunun 
sayılması gerektiğini 
söyledi.
Genel seçimlerde 
AKP iktidarının 
utlaka değişeceğini 
de söyleyen 
Demirören, 
Genel Başkanımız 
Devlet Bahçeli’nin

yapmış olduğu 
il başkanları toplan
tısı ardından 
1 Ekim 2010 
Cuma günü Cuma 
namazının ardından 
tüm Milliyetçi 
Hareket Partililere 
seçim startı 
verileceğini 
bildirdi.

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 
*!irsa Yolu üzeri İznik Işıklan Karşısı Karaca Emlak Yanı No! 50 ORHANGAZİ /BURSA GSM: 0 535 647 55 03
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KlliİİHII UlıiiIspoflutotecileıJeıı 
Wwıı

Sınırlı Sorumlu Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, 
yeni ürün zeytinin bu yıl beklenenden daha az gerçekleşeceğini belirterek, 
zeytin üreticisinin bankalara olan borcunu bile ödemekte güçlük çekile
ceğine dikkat çekerek, Marmarabirlik, kooperatif ve tüccarın zeytin alım- 
larında üreticiyi sevindirecek fiyat politikaları uygulamasını istedi.
Sınırlı Sorumlu 
Kafirli Köyü 
Kalkınma Koope 
ratifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
yaptığı açıklama
da, “2010-2011 yılı 
mahsulü zeytin 
fiyatlannın geçen 
yıla göre art
tırılarak, zeytin 
üreticisini sevin
dirmen” dedi. 
Bayrak, gazete 
mize yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
hava koşullarının 
uygunsuzluğu 
nedeniyle üre
timde büyük 
kaybın yaşandığını 
belirterek, şunları 
söyledi:
“Zeytinin döllenme

Hulusi BAYRAK

mevsiminde yağan 
yağışlar, meyvenin 
oluşumunu engelle-
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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)

di. Bu nedenle, 
bu yıl beklenenin 
çok altında bir 
üretim gerçek
leşecektir. Katırlı 
Köyü Kalkınma 
Kooperatifi 
olarak biz de 
beklediğimiz 
ürünü alamaya
cağımız gibi en 
büyük stokçu 
olan 
Marmarabirlik te 
bu yıl beklediği 
zeytini 
alamayacaktır. 
Zeytin üreticisi 
bu yıl bankalara 
olan borçlarını
bile 

ödeyemeyecektir. 
Bütün bunlar 
dikkate alınarak,

başta Marmarabirlik 
olmak üzere diğer 
kooperatifler ve 
tüccar atımlarda 
üreticiyi memnun 
edecek politikalar 
izlemelidir. Biz, 
Katırlı Köyü 
Kalkınma 
Kooperatifi olarak 
her zaman 
Birliğin üzerinde 
atımlar yaptık. 
Ortaklarımızı 
gübre, nakit avansı 
ve peşin atımlarla 
destekledik.
Ürettiğimiz 
kaliteli zeytin ile 
stoklarımızı 
zamanında eriti 
yoruz. Sezona da 
hazırlıklı 
giriyoruz. ”

AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ 
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
«ÜNİVERSİTE MEZUNU 

«İSO-HACCP-TSE PROSEDÜRLERİNİ 
YÜRÜTEBİLECEK 

«ÜRETİM AŞAMALARINI TAKİP EDECEK 
«GEMLİK'TE İKAMET EDEN 

GIDA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR 
MÜRACAAT: TÜLAY HANIM 

TEL: 0 224 512 02 96 
ADRES: UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ 

ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1 
GEMLİK/BURSA

ŞATJ L±K
SAHİBİNDEN SATILIK 
3 KATLI MÜSTAKİL EV 
0 532 262 90 46

Gemlik Aktif Spor 
Gençlik ve Spor Külü 
bü Karate Takımı, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’i 
ziyaret etti.
Gemlik’te yeni kuru
lan ve geçtiğimiz 
Pazar günü Yalova’da 
yapılan iller arası 
karate turnuvasında 
başarılı müsabakalar 
çıkaran Aktifspor 
Karate takımı, 13 
kişiyle katıldığı müsa 
bakalardan 13 madai 
ya çıkararak iyi takım 
olduklarını gösterdi 
ler. Aktifspor Kulübü 
Karate Hocası Murat 
Yaşar Önal’la birlikte 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’i 
ziyaret eden genç 
karateciler kendilerini 
tanıtırlarken gösteri 
de yaptılar.
Karate konusunda 
Gemlik’te çok büyük 
potansiyelin bulun
duğuna dikkat çeken 
Başkan Güler, bunun 
ticarete dönüştürülme 
sinden endişe duy
duğunu belirtti.
Yine de mevcut potan 
siyelin iyi değerlen 
dirilmesi gerektiğini 
söyleyen Başkan 
Güler, ailelerin katkı 
larıyla bir spor kulübü 
nün ayakta durması 
mn zorluğuna değine 
rek, “Gemlik 
Belediyesi olarak 
spora destek veri 
yoruz ve gençlerimi 
zin spor yapabilmeleri 
için Gemlik Belediyesi

Gençlik ve Spor 
Kulübü kuruldu. 
Bu tür sporlar 
Belediyespor bünye 
sinde yapılsa aileler 
bu kadar sıkıntı 
yaşayıp masraf yap
mazlar. Kulüplerin 
açılması güzel ancak 
ticari faaliyete 
dönüşen kulüp olarak 
algılanmaya 
başlananlar var ve 
sektör oluşuyor. Biz 
Belediyespor olarak 
bu tür ticari faaliyetin 
önlenmesini sağlı 
yoruz. 2500 gencimiz 
sosyal yaşam 
merkezinde çeşitli 
spor yapabiliyor, bu 
rakamın gelecek yıl 5 
bin olmasını bekli 
yoruz. Belediye 
spor’un tek hedefi 
gençlerimize spor 
yaptırmaktır, sîz
lerinde bu yapının 
içinde olmanız aile 
lere daha faydalı olur” 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Belediyespor olarak 
bu yıl futbolun alt 
yapısının yanı sıra 
voleybolda minikler, 
gençler ve kurulacak 
büyükler takımı ile 
liglerde mücadele 
etmeye başlayacak
larını söyledi.
Aktifspor’lu karateci 
ler Başkan Güler’e 
Gemlik’te spora ve 
sporcuya yaptığı 
destek nedeniyle 
teşekkür plaketi 
verdiler.

SATILIK
EVİMDE KULLANDIĞIM ÇİFT DEPOLU 
ÇELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SATILIKTIR 

TEL 513 36 73
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Anadolu Eğilim Çalışanları Birliği 
Sendikasından açıklama

liııiaılıiııiıniBiıi

Anadolu Eğitim 
Çalışanları Birliği 
Sendikası gazete 
mize yazılı bir açık
lama gönderdi. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer 
verildi: "Sendikamız 
öğretim yılına hazır
lık ödeneğinin tüm 
kadrolarımıza da 
eşit şekilde öden
mesi için tüm gü 
cüyle çalışmalarını 
sürdürmektedir.
Konuyla ilgili 
olarak ilk etapta 
Başbakanlık 
Makamına ve 
Milli Eğitim 
Bakanlığına resmi 
yazılarımızla 
müracaatımızı yap
tık. Girişimlerimiz 
halen devam etmek
te olup, eylem 
gününe kadar iktidar 
Milletvekilleriyle 
görüşmelerimiz

devam edecektir.
Bu bağlamda 
Genel Merkez 
Yönetim Kurulumuz 
Öğretim Yılına 
Hazırlık ödeneği 
mücadelemizin 
daha etkin bir hale 
gelmesi için Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisinin açıldığı 
ilk hafta 08.10.2010 
Cuma günü saat 
12.45’te Meclis 
önünde eylem 
kararı almıştır. 
Yapılacak olan 
eylemle ilgili kısa 
bir açıklama yapan 
Genel Başkanımız 
Sayın Erdoğan 
Yazıcı; "Saygıdeğer 
arkadaşlarım, 
bildiğiniz gibi öğre- 
tim yılına hazırlık 
ödeneğinin kadro
larımıza da eşit 
şekilde ödenmesi 
için mücadele 

veren tek sendika 
And-Sen’dir.
Özellikle yetkili 
fakat etkisiz olan 
sendikaların bu 
konuyla ilgili 
yapmış oldukları 
en ufak bir 
girişimi dahi bulun
mamaktadır.
Yine bilindiği üzere 
bu ay içerisinde 
öğretmenlere 540 TL 
tutarında öğretim 
yılına hazırlık 
ödeneği ödenmiş 
fakat okul ve kurum
lanınız/ öğretim yılı
na hazırlayan 
gerçek kahramanlar 
bu ödenekten 
mahrum 
bırakılmıştır. 
Seksen veya 
doksan öğretmeni 
bulunan bir okulda 
bu ödenek bütün 
öğretmenlere 
ödeniyor ve bir 

tek hizmetliye 
veya memura 
ödenmiyorsa bu 
bizi erin değil başta 
Bakanlığın ve 
hükümetin bir 
ayıbıdır. Bu durum 
bütün eğitim 
çalışanlarının 
gururunu rencide 
etmekte ve kurum 
içerisinde büyük 
bir ayrımcılığa sebe
biyet vermektedir. 
Bu ödeneğin bütün 
kadrolarımıza da 
eşit şekilde 
ödenebilmesi için 
sendikamız tüm 
gücüyle mücadele
sine devam etmekte
dir. Bu sebeple 
8 Ekim 2010 tari
hinde yapacağımız 
bu çok önemli 
eylemimize bütün 
eğitim çalışanı 
kardeşlerimizi 
bekliyoruz. ”

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Marmara Belediye 
ler Birliği tarafından 
gerçekleştirilen 
‘Toplantı Yönetimi 
ve Karar Alma 
Teknikleri’ başlıklı 
seminerde, doğru 
karar verme yön
temleri ele alındı. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen seminere 
Büyükşehir 
Belediyesi daire 
başkanları ve şube 
müdürlüklerinde 
görev yapan 
çalışanlar yoğun 
ilgi gösterdi. 
Kocaeli Üniversite
si Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. 
Nihat Erdoğmuş, 
seminerde ‘Toplantı 
Yönetimi ve Karar 
Alma Teknikleri’ 
başlığıyla yaptığı 
sunumda, toplan
tılarda doğru karar 
vermenin önemini 
ve yöntemlerini 
detaylı olarak 
anlattı.
Prof. Dr.

Erdoğmuş, önemli 
kararların toplantı 
sonunda ortaya çık
tığını ifade ederek, 
toplantıların 
verimli geçmesi 
için bazı kuralların 
uygulanması gerek
tiğine dikkat çekti. 
Önceden gündemin 
ne olduğuna 
tam olarak karar 
verilmesi ve 
toplantıya öyle 
başlanması gerek
tiğini vurgulayan 
Erdoğmuş, 
toplantı süresinin 
dinleyicileri sık
mayacak şekilde 
ayarlanması 
gerektiğini belirtti. 
Toplantı esnasında 
katılımcıların 
dikkatlerinin 
dağılmaması için 
gereken tedbirlerin 
alınmasına da 
dikkati çeken 
Erdoğmuş, 
bu tarz uygula
maların çalışanlar
dan verim alınması 
bakımından önemli 
olduğunu ifade 
etti.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Mac ide ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

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

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

2010-2011 YILI 
KAYITLARIMIZ 

BAŞLADI

KAYITLARIMIZ SINIF 
KONTENJANLARIMIZLA 

SINIRLIDIR

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ YE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SANIP, 

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com

H719 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER'!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Engürüde anayola yakın 4 dönüm zeytin
İstiklal Caddesi Karsaklı Ali Efendi Apartmanında 1. kat işyeri daire • 3. kat daire ■ 5. kat daire satılık

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

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

Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3+1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

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

Yolun üstü 5. kat kombili, içi yapılı, 3+1110 m2 satılık daire

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Kangal Sucuk 
250 g Şahin
•% 100 Dana

7

• Ui

Ka101 2010

Klasik Koyun Peyniri 
600 g Bozbeyi

Toz Şeker
2 kg Şeker Tanesi / Araş

Mangal Sucuk 
525 g Pınar
• % 60 Dana
• % 40 Hindi

Pastırma
120 g Şahin
• % 100 Dana

Dilimli Macar Salam 
\ 150 g İkbal

100 Dana I

Dilimli Jambon 
150 g İkbal 1 

% 100 Dana 1

Kavurma 
150 g Şahin

%100 Dana

01-30 EYLÜL

Kırmızı Yaprak 
Mercimek 2,5 kg 
Yöremce

Klasik İnek Peyniri 
600 g Bozbeyi

El Açması Üçgen Yufka 
360 g Nimet

1 TL

/ adet

65

Kakaolu-Fındıklı
Meyveli Kek 
40 g

i ^2**
kristal

1 tozşeker

;—

Dondurulmuş Pizza 41ü 
600 g Dr. Oetker

Bezelye Konservesi 
830 g Demko

4 75 
i1 'TL<

f|ı 25(JLtl
^^deT

Çikolatalı Gofret 
38 g Xroll

0,Ş
Kremalı Bisküvi 121i 
240 g Saray Çikilop

Çikjlop

Osmancık Pirinç 
2,5 kg Ovadan

Kakaolu Kek 5'1 i 
275 g Eti Popkek

Makarna Çeşitleri • Deniz Kabuğu 
500 g Anh * Bur§u 

P • Kesme
• Fiyonk adet

Çörek Otlu-Susamlı Kraker 41ü 
160 g Eti Tadında

00

o 00 
**TI

Eski Pazar Cd. No: 17 GEMLİK Cumhuriyet Mh. Kumla Yolu üzeri No: 174 B Blok B 2 Manastır / GEMLİK



İGem I ik KErfezI

® Sosyal Yaşam MerLezi
Çok Amaçlı Düğün Salonu

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN ÖZEL İNDİRİMLİ KIŞ PAKETLERİ
MART AVI SONUNA KADAR KAMPANYADAN FAYDALANIN'
ORGANİZASYONLARIMIZ

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

Gdir HİZMETLERİMİZ % 
-

Catering ve Garson Temini ^7 
™ Nikah Masası Süsleme

Sandalye Süslemeleri
. Masa Örtüsü Süslemeleri

Fotoğraf ve Video Çekimi 

Borkovizyon 
Canlı Müzik

Volkan, Şelale ve Konfeti Gösterisi

Müracaat: (0.224) 512 00 50 - 512 00 30
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